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Vacciner – live or let die
Redan för över tusen år sedan kände man i Kina till att den som drabbats av smittkoppor blev 
immun mot sjukdomen – under förutsättning att man överlevde. Därför förekom det att små 
barn smittades med en låg dos så att de antingen dog direkt eller förhoppningsvis överlevde med 
immunitet mot smittkoppor. Genom läkaren Edward Jenners upptäckt i slutet av 1700-talet att 
kokoppor kunde användas som vaccin räddades många människor från att drabbas av smittkop-
por. Idag är denna sjukdom lyckligtvis, som en av få, utrotad bland jordens befolkning. Polio 
står på tur att elimineras om vaccinationsprogrammen lyckas i de få länder där det fortfarande 
finns misstro mot vaccination.

Mycket har hänt på vaccinationsfronten sedan vaccinationsförsöken i Kina och Jenners tidiga 
arbete både inom human- och veterinärmedicin. Ämnet är emellertid alltid lika aktuellt.

”Vacciner – live or let die” är temat på årets plenarsession som vi hoppas ska bli intressant och 
lärorikt. Här kommer humanmedicinska aspekter, internationella utblickar och spännande 
frågeställningar som rör vacciner att presenteras.

Efter plenarsessionen väntar som vanligt ett spännande och fullmatat program som tagits fram 
av SVS sektioner. Smådjursektionen har två parallella program under fredagen – Smådjurs-
symposium I, dermatologi och Smådjurssymposium II, som behandlar diverse aktuella ämnen. 

Försöksdjursprogrammet består under torsdagen av föreläsningar om projektplanering och 
statistiska frågeställningar på försökdjursområdet och på fredagen berikning av miljön m.m. vid 
användande av primater som försöksdjur samt anestesi hos olika djurslag.

Husdjurssektionen och sektionen för veterinär folkhälsa har under torsdagen ett gemensamt 
symposium om små idisslare med stor betydelse. Husdjurssektionen har i år också en Poster Ses-
sion med många intressanta bidrag. Under fredagen bjuder Husdjurssektionen på ett omväxlande 
program, som huvudsakligen behandlar frågeställningar i nötkreatursbesättningar.

Hästsektionen satsar i år på frågor runt tävlingshästen. Detta ämne kommer säkert att locka lika 
många åhörare på föreläsningarna som förra årets ämne om akut hästsjukvård i fält.

Veterinär folkhälsa ägnar fredagen åt ämnet Köttets nya kläder och åt zoonoser. Här presenteras 
ett stort antal brännande aktuella ämnen både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Veterinärkongressen är en möjlighet för landets veterinärer att skaffa sig en snabb och lättillgänglig 
bild av vad som är aktuellt inom de olika veterinära områden som tas upp i kongressprogrammet. 
Den kollegiala mötesplatsen borde dessutom öka möjligheterna till ett par lärorika och trevliga 
dagar i november. Vi hoppas att många kollegor deltar i kongressen. De som inte har möjlighet 
att närvara kan förhoppningsvis finna mycket intressant i detta kongresskompendium. 

Väl mött! 

 Per Jonsson Torkel Ekman
 Ordförande i SVS SVS

Omslagsbild: Akvarellen bakom vaccinflaskorna är målad av konstnär Eva-Mia Sjölin, Hölö. 
Fler verk av henne kan du se på www.kanalfilm.se/evamiasjolin.html
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program och innehåll
Se även separat programblad

Förteckning över föredragshållare och moderatorer se sidan 304.

aulan PLENARSESSION
 vacciner – live or let die

08.50–08.55 välkomsthälsning 
 Torsten Jakobsson, ordförande Sveriges Veterinärförbund

 moderator: Torkel Ekman, Sveriges lantbruksuniversitet

09.00–09.30 mänskliga aspekter på vaccinationer  
 – om vinster och risker, individ och samhälle, tillit och misstro
 Anders Lindberg, Smittskydd  ___________________________________________________  15 

09.30–10.10 meeting the demands for livestock vaccines: but for whom? a developing country perspective
 Brian Perry, University of Oxford ________________________________________________  18

10.10–10.40 Improving public health by vaccination of animals, rabies as an example
 Tiziana Lembo, University of Glasgow ____________________________________________  23 

10.40–11.15 kaffe

11.15–11.45 vad vaccin verkligen gör 
 Eva Wattrang, Statens Veterinärmedicinska Anstalt  ___________________________________  27

11.45–12.00 sjukdomsbekämpning med vaccination – räddning eller förbannelse? 
 Susanna Sternberg Lewerin, Sveriges lantbruksuniversitet  ______________________________  29

12.00–12.15 Finnes: vaccin – sökes: sjukdom att bota 
 Ulrika Windahl, Statens Veterinärmedicinska Anstalt  _________________________________  32

12.15–12.35 Paneldebatt och diskussion

aulan SMÅDJURSSYMPOSIUM
 dermatologi (steg 1)
 moderator: Robert Cikota, Västra Djursjukhuset

13.30–14.15 Vilka verktyg har jag i dermatologi och hur använder jag dem?
 Susanne Åhman, DjurAkuten ___________________________________________________  37  

14.15–15.00 Vad behöver jag veta om ektoparasiter?
 Katarina Varjonen, DjurAkuten och Sveriges lantbruksuniversitet _________________________  39 

15.00–15.40 kaffe

15.40–16.25 Pyodermi – från misstanke till åtgärd I
 Kerstin Bergvall, DjurAkuten och Sveriges lantbruksuniversitet ___________________________  42 

16.25–17.10 Pyodermi – från misstanke till åtgärd II
 Kerstin Bergvall _____________________________________________________________  42 
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sal j LAbORAtORY ANIMAL SESSION
 project planning and statistics
 Chairman: Anders Forslid, Lunds Universitet

13.30–14.00 Introduction to planning of animal experiments
 Jann Hau, University of Copenhagen  _____________________________________________  53
14.00–14.30 Project planning and animal models
 Jann Hau _________________________________________________________________  53
14.30–15.10 kaffe
15.10–15.40 Statistics: How many animals do I need for my study?
 Jann Hau _________________________________________________________________  53
15.40–16.10 Project planning for behavioral studies
 Steven J Schapiro, University of Texas _____________________________________________  56
16.10–17.10 Behavioral studies and statistics: How many animals are needed? 

Steven J Schapiro ____________________________________________________________  59

sal o SYMPOSIUM VEtERINÄR FOLKHÄLSA OCH HUSDJUR
 får och getter – små idisslare med stor betydelse

12.30–13.30 lunch med årsmöte med Sektionen för veterinär folkhälsa

 moderator: Kristina Dahlborn, Sveriges lantbruksuniversitet

13.30–14.15 Goodbye rinderpest, hello Peste des Petits Ruminants (PPR) control:  
 is this an oppurtunity to bring the neglected small ruminant systems into the 21st century?
 Brian Perry, University of Oxford  ________________________________________________  63

14.15–14.45 Stora leverflundran – en dödlig parasit på frammarsch
 Karin Lindkvist Frisk och Ulrika Rockström, Svenska Djurhälsovården _____________________  71
14.45–15.25 kaffe
15.25–15.55 Juverhälsa hos get
 Ylva Persson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt & Växa Sverige _________________________  74

15.55–16.25 Mikrobiologisk säkerhet i hantverksmässigt gjorda ostar från svenska gårdsmejerier  
 – med fokus på Staphylococcus aureus
 Åsa Rosengren, Livsmedelsverket _________________________________________________  76

16.25–16.55 Småskaligt getmejeri – erfarenhet från en producent
 Kicki Fredriksson, Vallgarns Gårdsmejeri
16.55–17.10 Vaccination mot Schmallenbergvirus – erfarenheter så här långt
 Agneta Gustafsson, MSD Animal Health ___________________________________________  80

stora hörsalen HÄStSYMPOSIUM
loftet there and back again – en tävlingshästs historia
 moderator: Lena Malmgren, MSD Animal Health

13.30–14.30 Making London 2012 happen: biosecurity at the Olympic Games
 Josh Slater, Royal Veterinary College, UK  __________________________________________  85

14.35–15.05 Dopningskontroll – nationellt och internationellt
 Peter Kallings, Hästnäringens Nationella Stiftelse _____________________________________  89
15.05–15.45 kaffe
15.45–16.30 Health threats to competition horses from long distance transport
 Josh Slater ___________________________________________________________________  93

16.30–17.00 Krishanteringsplaner vid hästtävlingar i Sverige
 Wiveca Lundh, Svenska Ridsportförbundet ___________________________________________ 97

17.00– Avslutande frågor och diskussion
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sal l  KRUUSE PRACtICE MANAgEMENt-KURS
13.15–15.00 Så bygger du ditt varumärke som veterinär 
 Gunilla Wikman, Oatly, Svenska Ridsportförbundet och Flyinge

15.15–16.00 Entreprenörskap – från litet till stort 
 Kristofer Klerfalk, leg apotekare

16.15–16.45 Resan från ett djursjukhus till en kedja 
 Marjaana Alaviuhkola, Hallands Djursjukhus

16.50–17.20 Hur Agria arbetar med sociala medier och digitala kanaler för att skapa  
 goda kundrelationer – inspiration för dig som veterinär 
 Cecilia Winter, Agria Djurförsäkring
 

 HUSDJUR POStERSESSION
 Reproductive biotechnologies in alpacas (vicugna pacos) in Sweden
 Maria Celina Abraham, Sveriges lantbruksuniversitet & Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

 Seasonal variation in sperm quality parameters in Swedish Red Al bulls
 S Valeanu, Sveriges lantbruksuniversitet & Univ of Agricultural Sci & Vet Med, Iasi, Romania

 Kalvutdragaren – en hjälpande hand?
 Maja Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet ________________________________________  107 

  Evaluation of the efficacy of a DIVA subunit vaccine against Bluetongue virus 
serotype 8 during a virulent challenge in cattle

 Jenna Anderson, Sveriges lantbruksuniversitet 

  Påverkan av insulin under äggcellsmognad in vitro
 Denise Laskowski, Sveriges lantbruksuniversitet _____________________________________  108 

  Staphylococcus aureus virulence factors in bovine mastitis
 Karin Artursson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt __________________________________  109

 Introduction of MALDI-TOf in the routine diagnostics of bovine udder pathogens
 Charlotta Fasth, Statens Veterinärmedicinska Anstalt __________________________________  110

 Influence of bacterial outcome of clinical Staphylococcus aureus mastitis
 Åsa Lundberg, Statens Veterinärmedicinska Anstalt ____________________________________ 111

 Eradication Guidelines – Streptococcus agalactiae (SRA)
 Håkan Landin, Växa Sverige ___________________________________________________  112

aulan SMÅDJURSSYMPOSIUM I
 dermatologi (steg 1)
 moderator: Robert Cikota, Västra Djursjukhuset

08.30–09.15 Otologi I
 Katarina Varjonen, DjurAkuten & Sveriges lantbruksuniversitet __________________________ 117

09.15–10.00 Otologi II 
 Katarina Varjonen ___________________________________________________________ 117

10.00–10.40 kaffe

10.40–11.25 Allergisk dermatit I
 Kerstin Bergvall, DjurAkuten & Sveriges lantbruksuniversitet ____________________________ 121

11.25–12.10 Allergisk dermatit II
 Kerstin Bergvall _____________________________________________________________ 121

Fredagen den 8 november
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12.10–13.40 lunch med årsmöte i sal l

13.40–14.25 Malassezia inom dermatologin

 Susanne Åhman, DjurAkuten __________________________________________________  127

14.25–15.10 Huden som markör av invärtes sjukdomar
 Katarina Varjonen __________________________________________________________  129

15.10–15.40 kaffe

15.40–16.25 Vad behöver jag veta om katternas hud? I
 Susanne Åhman _____________________________________________________________ 131

16.25–17.00 Vad behöver jag veta om katternas hud? II
 Susanne Åhman _____________________________________________________________ 131

lokal: l SMÅDJURSSYMPOSIUM II
 moderator: Lena Pelander, Sveriges lantbruksuniversitet

08.30–09.15 Vad vet vi om symmetrisk lupoid klokapselavlossning (SLO) hos hund?
 Susanne Åhman, DjurAkuten ___________________________________________________ 135

09.15–10.00 Nya rön inom atopisk dermatit
 Kerstin Bergvall, DjurAkuten & Sveriges lantbruksuniversitet ___________________________  137

10.00–10.40 kaffe

10.40–11.40 research abstracts:

10.40 Effekten av prednisolon hos huggormsbitna hundar
 Erika Brandeker, Södra Djursjukhuset _____________________________________________ 141

10.55 Effect of prostatic fluid on canine epididymal sperm quality 
 Elena Korochkina, Sveriges lantbruksuniv & St Petersburg State Academy of Vet Med, Ryssland ___  142

11.10 Serum thymidine kinase activity in clinically healthy and diseased cats: 
 a potential biomarker for lymphoma
 Henrik von Euler, Sveriges lantbruksuniversitet _____________________________________  143

11.25 Comparison between tracheal ratio methods measured by three observers 
 at three different occasions in English Bulldogs
 Jessica Ingman, Sveriges lantbruksuniversitet _______________________________________  147

11.40–12.10 Tvättar du valpar på din klinik? Om illegal införsel av hund till Sverige
 Anna Lindgren, Jordbruksverket ________________________________________________  148

12.10–13.40 lunch med årsmöte i smådjurssektionen

13.40–14.20 SVS-smådjurssektions Projekt ”Riktlinjer för hantering av patienter inom  
 smådjurssjukvården med särskilt resistenta bakterier” 
 Alexandra Vilén, Regiondjursjukhuset i Helsingborg __________________________________  150

14.20–14.25 Diplom till bästa abstract

14.25–14.45 Nya antibiotikaföreskrifterna, D9 
 Kinfe Girma, Jordbruksverket ___________________________________________________ 151

14.45–15.00 Rapport från Normgruppen 
 Malin Öhlund, Sveriges lantbruksuniversitet ________________________________________ 152

15.05–15.35 kaffe

15.35–16.20 Nya rön inom demodikos
 Kerstin Bergvall _____________________________________________________________ 156

16.20–17.05 Vaskuliter och vaskulopatier
 Katarina Varjonen, DjurAkuten & Sveriges lantbruksuniversitet  ________________________  159
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sal k SYMPOSIUM VEtERINÄR FOLKHÄLSA
 köttets nya kläder – falskhet och fördom
 moderator: Anna Brådenmark, Uppsala kommun

08.30–09.00 fiskens väg från hav till tallrik 
 Friederike Ziegler, Institutet för Livsmedel och Bioteknik ______________________________  165

09.00–09.30 Hästköttsskandalen
 Rauni Niskanen & Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, Livsmedelsverket 
09.30–09.45  Märkning och marknadsföring om matens effekt för hälsan.  
 Aktuellt om en EU-förordning som tillämpas sedan 14 december 2012
 Anita Laser Reuterswärd, Livsmedelsverket ________________________________________  166

09.45–10.25 kaffe

10.25–10.55  Monsterbiff till middag? Konsten att äta kött med gott samvete 
 Torbjörn Esping, författare  ____________________________________________________  169

10.55–11.25  Svenskt eller import – hur står sig den svenska djurvälfärden? 
 Bo Algers, Sveriges lantbruksuniversitet  ___________________________________________  172

11.25–11.55 How increasing complexity of consumer choices and deep drivers of consumption behaviour  
 affect demand for livestock-derived products; what can be done to better understand and  
 measure this? 
 Brian Perry, University of Oxford  _______________________________________________  176

11.55–12.25 Debatt samtliga föreläsare

12.25–13.25 lunch

 zoonoser – hot med många ansikten
 Moderator: Hilpi Rautelin, Akademiska sjukhuset

13.25–13.55 Bortglömda zoonoser – cysticerkos i Moçambique
 Johan Lindh, Smittskyddsinstitutet _______________________________________________ 185

13.55–14.25 The importance of the zoonotic bacterium Brucella abortus in the milk chain  
 in Gulu and Soroti regions of Uganda
 Kim Rock, Sveriges lantbruksuniversitet ___________________________________________  187

14.25–14.55 research abstracts: 
14.25 Toxoplasma gondii hos svenska vildsvin 
 Camilla Gustafsson, Sveriges lantbruksuniversitet  ___________________________________  192

14.40 One health Sweden 
 Karin Artursson, Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt  ________________________________  195

14.55–15.35 kaffe

15.35–16.05 Beredskap mot avsiktlig spridning av zoonotiska smittämnen
 Richard Knutsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

16.05–16.35 Biologisk brottslighet och forensisk mikrobiologi
 Mats Forsman, Totalförsvarets forskningsinstitut _____________________________________  196

16.35–16.40 Diplom för bästa abstract
 Erika Chenais, Sektionen för veterinär folkhälsa
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sal j LAbORAtORY ANIMAL SESSION
 refinement of experimental research using macaques.large animals and    
 rabbits in experimental research: anesthesia and perioperative care
 moderator: Mats Spångberg, Karolinska Institutet

09.00–09.30 Primates in research focusing on environmental enrichment using macaques and chimpanzees 
 Steven J Schapiro, University of Texas ____________________________________________  199

09.30–10.00 Refinement in studies using macaques and chimpanzees
 Steven J Schapiro ___________________________________________________________  203

10.00–10.40 kaffe

 moderator: Åse Roos, Lunds Universitet

10.40–11.10 Planning for survival surgery in large animals. Challenges to meet post-operative 
 complications in different species, the veterinary perspective
 Görel Nyman, Sveriges lantbruksuniversitet

11.10–11.40 förberedelse av djur, instrument och utrustning
 Anneli Rydén, Sveriges lantbruksuniversitet & VeTA-organisationen ______________________  207

11.40–12.10 Perioperative care in large animal survival surgery, the nurse perspective 
 Anneli Rydén 

12.10–13.10 lunch med årsmöte med försöksdjurssektionen (råttary)

13.10–13.40 Species specific consideration during anesthesia using pigs in research 
 Görel Nyman ______________________________________________________________  209

13.40–14.10 Species specific consideration during anesthesia using sheep and goats in research
 Carsten Grøndahl, Zoologisk Have København _____________________________________  212

14.15–14.40 Species specific consideration during anesthesia using dogs and cats in research 
 Carsten Grøndahl  __________________________________________________________  214

14.40–15.10 kaffe

15.10–15.40 Specific considerations during anesthesia of rabbits in research 
 Patricia Hedenqvist, Sveriges lantbruksuniversitet  ____________________________________ 215

15.40–16.40 Panel discussions of anesthesia in laboratory animals 
 Görel Nyman, Carsten Grøndahl, Anneli Rydén & Patricia Hedenqvist

stora hörsalen HÄStSYMPOSIUM
 there and back again – en tävlingshästs historialoftet

  Moderator: Karin Holm Forsström, Sveriges lantbruksuniversitet

08.00–09.00 ”Acquired equine polyneuropathy” ger utbrott av överkotning hos hästar i Skandinavien 
 Gittan Gröndahl, Statens Veterinärmedicinska Anstalt ________________________________  221

 Immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos hästar med kronisk inflammatorisk  
 tarmsjukdom 
 Karin M. Olofsson, Sveriges lantbruksuniversitet ____________________________________  222

 ROS content and stallion sperm quality vary within the breeding season 
 Jane Morrell, Sveriges lantbruksuniversitet _________________________________________  223

 Longering 
 Marie Rhodin, Sveriges lantbruksuniversitet _______________________________________  224

09.00–09.45 Globalisation and global warming: emerging disease threats to the European horse industry  
 from international trade and climate change 
 Josh Slater, Royal Veterinary College, UK __________________________________________  226
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09.45–10.15 Regler och författningar i samband med transport och tävling 
 David Slottner, Jordbruksverket _________________________________________________  230

10.15–11.00 kaffe ___________________________________________________________________  232

11.00–11.45 Veterinär vid fälttävlan, hoppning, dressyr och körtävling 
 Anette Graf, Hälsinglands Hästklinik ____________________________________________  232

11.45–12.15 Veterinär vid distansritt
 Ylva Nelson, Husaby Hästklinik ________________________________________________  234

12.15–12.45 Veterinär vid westerntävling
 Flemming Winberg, Universitetsdjursjukhuset ______________________________________  236

12.45–13.45 lunch

 Moderator: Ulrika Lagerquist, Brunmåla Hästpraktik

13.45–14.15 Veterinärbesiktning vid islandshästtävlingar
 Rebecka Frey, Norsholms djursjukhus _____________________________________________  238

14.15–14.45 Veterinär vid travtävlingar
 Björn Sandgren, Banveterinär Skara _____________________________________________  239

14.45–15.15 Veterinär vid galopptävling
 Hans Bernhardsson, Distriktsveterinärerna

15.15–15.45 kaffe

15.45–16.15 förberedelser och utrustning för en tävlingsveterinär
 Susann Adehed, Sveriges lantbruksuniversitet _______________________________________  241

16.15–16.45 Paneldiskussion
 Alla föreläsare 

sal o HUSDJURSSYMPOSIUM
 är du uppdaterad?

 moderator: Nils Fall, Sveriges lantbruksuniversitet

08.00–08.30 Schmallenbergvirus: sjukdomsdynamik mellan den första och andra  
 infektionsvågen 
 Karl Ståhl & Erika Chenais, Statens Veterinärmedicinska Anstalt _________________________  247

08.30–09.00 Salmonellakontroll på nötkreatur – var är vi nu? 
 Estelle Ågren, Statens Veterinärmedicinska Anstalt _____________________________________  251

09.00–09.15 Smittsäkrad besättning – det nya smittskyddsprogrammet 
 Sofie Andersson, Växa Sverige ____________________________________________________ 252

09.15–09.30 Ekonomi och biologi – ny funktion i Signaler Djurvälfärd 
 Louise Winblad von Walter, Växa Sverige____________________________________________  253

09.30–09.45 Ny antibiotikapolicy get och får 
 Katarina Gustafsson, Svenska Djurhälsovården

09.45–10.00 Antibiotika – praktiska synpunkter på nya riktlinjer och föreskrifter 
 Ylva Persson, Växa Sverige

10.00–10.40 kaffe
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 har du rätt fokus?

10.40–11.10 Smittskydd och hygien på svenska gårdar – vad tycker djurägarna? 
 Jenny Frössling, Statens Veterinärmedicinska Anstalt ____________________________________ 256

11.10–11.25 Svenska ekologiska mjölkproducenters preferenser för olika djurhälso- och skötselområden 
 Karin Jonasson, Sveriges lantbruksuniversitet  ______________________________________  257

11.25–11.40 Mild klinisk mastit – när ringer din lantbrukare dig? 
 Cecilia Wolff, Sveriges lantbruksuniversitet ________________________________________  260

11.40–12.10 Bovine respiratory syncytial virus (BRSV). What is going on in Norway? 
 Maria Stokstad, Norges Veterinaerhøgskole _________________________________________  264

12.10–13.10 lunch med husdjurssektionens årsmöte

 överlevnad – en livsviktig fråga?

 moderator: Lena Stengärde, Svenska Djurhälsovården

13.10–13.25 Blödningssyndrom hos kalv – vad var det som hände?
 Karin Persson Waller, Statens Veterinärmedicinska Anstalt ______________________________  266

13.25–13.40 Hög kalvdödlighet i stora besättningar – sanning eller myt?
 En uppdatering om riskfaktorer för kalvdödlighet i stora mjölkkobesättningar
 Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården & Sveriges lantbruksuniversitet ___________________  269

13.40–13.55 Unga kalvar som dör – vad vet vi om orsakerna?
 Jenny Lundström, Svenska Djurhälsovården & Nanna Holst Kjellingbro, Eurofins _____________ 271

13.55–14.25 Svenska mjökkor på liv och död
 Karin Alvåsen & Anki Roth, Sveriges lantbruksuniversitet ______________________________ 273

14.25–14.55 kaffe

 rätt strategi i juverhälsoarbetet

14.55–15.25 Udder health situation in Denmark 2012
 Jørgen Katholm, Videncentret for lantbrug, Danmark __________________________________ 275

15.25–15.40 Samband mellan kofaktorer och juverhälsomarkörer
 Ann Nyman, Statens Veterinärmedicinska Anstalt _____________________________________  281

15.40–15.55 Effekten av vaccination med Startvac® på två svenska gårdar infekterade med  
Staphylococcus aureus 

 Håkan Landin, Växa Sverige ____________________________________________________ 286

15.55–16.10 PCR-analys eller bakterieodling?
 Ann Nyman ________________________________________________________________ 293

16.10–16.25 Behöver vi bry oss om juvereksem?
 Malin Bengtsson, Svenska Djurhälsovården ________________________________________  297

16.25–16.40 Mastit hos dikor – ett hot mot kalvens tillväxt?
 Karin Persson Waller, Statens Veterinärmedicinska Anstalt _______________________________  301
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Enligt traditionen har programmet vid Veterinärkongressen 2013 utformats av Sveriges Veterinärmedicinska 
Sällskap. De olika symposierna har gemensamt planerats av respektive sektions utbildningsansvarige och 
ordförande. Plenarsessionen utformades av SVS kollegium och huvudansvariga har varit Torkel Ekman 
och Erika Chenais. 

De utbildningsansvariga är:
Smådjurssektionen: Tove Fall
Sektionen för veterinär folkhälsa: Annika Nantin
Husdjurssektionen: Anna Ohlson
Försöksdjurssektionen: Anne Halldén Waldemarson
Hästsektionen: Karin Holm Forsström

Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap vill gärna framföra ett hjärtligt 
tack till årets sponsorer och övriga som med sitt engagemang på olika sätt bidrar till genomförandet av 
Veterinärkongressen.

Kruuse Svenska AB ställer även i år upp som huvudsponsor för Veterinärkongressen och sektionerna blir 
sponsrade av Boehringer Ingelheim Vetmedica, LABOKLIN, MSD Animal Health och Lantmännen 
Lantbruk.

Vi vill uttala ett stort tack till alla utställare som genom sitt deltagande presenterar aktuella nyheter inom 
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Mänskliga aspekter på vaccinationer 
– om vinster och risker, individ och samhälle, tillit och misstro 

Anders Lindberg
Senior konsult, f.d. smittskyddsläkare
Halmstad

Inledning
Vaccinationer har dramatiskt minskat den globala sjuk-
domsbördan och brukar tillsammans med tillgång till rent 
vatten anses vara den medicinska teknologi som varit mest 
framgångsrik och kostnadseffektiv [1]. Sjukdomen smitt-
koppor har helt kunnat utrotas tack vare strategiska vacci-
nationsprogram och förhoppningen är att detsamma inom 
några år kan sägas om polio. Vaccination mot humana 
infektionssjukdomar som också har en djurreservoar kan 
inte realistiskt leda till total utrotning, men kan ändå 
förebygga sjukdomsfall och därigenom göra sjukdomen 
”osynlig”, så länge vaccinationerna fortsätter. Genom de 
vaccinationer som erbjuds inom den svenska barnhälso-
vården har många sjukdomar blivit rariteter; stelkramp, 
difteri, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund och inva-
siva infektioner med Haemophilus influenzae B respektive 
pneumokocker. 

Trots dessa framgångar diskuteras i dag sällan vaccin-
a tions  programmens förtjänster med samma engagemang 
som man kan finna hos personer och organisationer som 
uttrycker misstro mot vaccinationer. Allt fler vacciner med 
väldokumenterad skyddseffekt mot allt fler sjukdomar görs 
tillgängliga och rekommenderas av experter och myndig-
heter runt om i världen, men i den allmänna debatten 
ifrågasätts inte bara säkerheten, utan också behoven och 
motiven. En viktig del av förklaringen är paradoxalt nog just 
vaccinationernas framgång; många fruktade sjukdomar har 
blivit så ovanliga att fortsatta åtgärder mot dem kan kännas 
mindre angelägna [2,3]. All lyckad prevention hotas prin-
cipiellt av detta fenomen. Principerna för att åstadkomma 
immunitet genom vaccination skiljer sig egentligen inte åt 
mellan djur och människor. Många av de tidiga vacciner 
som utvecklades i slutet på 1800-talet gällde djursjukdomar 
som fågelkolera, anthrax eller rabies. Inom veterinärmedi-
cinen används i dag vacciner för att förhindra exempelvis 
parvovirusinfektion och valpsjuka hos hund, leukemi hos 
katt eller tetanus hos häst. Trots vaccinationsprogrammens 
stora framgångar finns alltså kritiska röster, såväl vad gäller 
immunisering av djur som av människor. Målsättning och 
strategier skiljer sig dock åt och i denna översikt är perspek-
tivet huvudsakligen humanmedicinskt. 

Skepsis
Motståndet mot vaccinationer är lika gammalt som själva 
principen – att försöka åstadkomma en skyddande immu-

nitet genom att tillföra ett biologiskt ämne, men slippa den 
naturliga sjukdomens symtom och komplikationer. Redan 
variolation, det vill säga kontrollerad ympning med inne-
håll från smittkoppor för att förebygga själva sjukdomen, 
mötte religiöst och filosofiskt grundad skepsis. När Edward 
Jenner 1798 redovisade framgången med att i stället ympa 
med kokoppor, som ett effektivare och ofarligare skydd 
mot smittkoppor, uppkom snart en motståndsrörelse i 
England. Tidiga och återkommande invändningar mot 
vaccinationer är att de representerar ett onaturligt eller till 
och med ogudaktigt ingrepp. Ibland anförs att sjukdom i 
sig är ”utvecklande” och därför inte bör förhindras eller att 
”det gick ju bra förr, utan vacciner”, det senare en form av 
observationsskevhet som glömmer de sjukdomsfall, kom-
plikationer och dödsfall som vaccinerna i dag förebygger. 
Andra riktar kritik mot att användning av vacciner innebär 
ekonomiska vinster för producenten, en invändning som 
bara är relevant om detta får styra indikationerna. Det är 
inte förvånande att med minskande sjukdomshot följer 
ökat intresse för vaccinernas nackdelar. Man accepterar 
lättare vissa risker inför hotet från en allvarlig sjukdom, 
men om detta hot bleknar blir känsligheten för preven-
tionens nackdelar större [2]. 

Individ och samhälle
Vaccination utförs i första hand för att skydda den enskilda 
individen, men många skyddade individer medför förstås 
också folkhälsovinster. När det gäller smittsamma sjukdo-
mar finns dessutom en så kallad flockeffekt (’herd immu-
nity’ eller ’community immunity’). Den uppkommer när 
tillräckligt många individer i en population blivit immuna, 
på grund av genomgången sjukdom eller vaccination. Då 
minskar eller upphör smittspridningen, eftersom det finns 
så få mottagliga individer kvar. Därigenom uppstår en 
indirekt skyddseffekt även för de ovaccinerade, genom en 
minskad risk för exposition. Detta kan översättas till en 
form av vardaglig solidaritet; de individer som av olika 
skäl inte kan vaccineras får lita till skyddet av att de flesta 
andra gör det [4]. Att vaccinera sig för andras skull är 
emellertid ingen självklarhet, särskilt om man upplever 
att vaccinationen medför en personlig risk [5]. Här lockar 
också möjligheten att åka snålskjuts; om alla andra vac-
cineras blir smittrisken för mig så liten att jag själv kan 
avstå från vaccination. Sådan kunskap kan vara delikat att 
hantera. Ett exempel är den amerikanska läkare med kri-
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tisk syn på mässlingsvaccination, som råder föräldrar som 
avstår från vaccination att inte tala om det för sina grannar, 
eftersom alltför många ovaccinerade skulle leda till ökad 
sjukdomsrisk. Eftersom tveksamhet till vaccination ofta 
följer sociala och kulturella grupperingar ökar risken för 
en anhopning av oskyddade individer och därmed risken 
för lokala epidemier. Flera sådana utbrott har exempelvis 
rapporterats inom religiösa församlingar med vaccinations-
kritisk inställning [6]. Ytterligare en aspekt gäller diskus-
sionen om tvång kontra självbestämmande. Ironiskt nog 
var det just smittkoppsvaccinets goda skyddseffekt som på 
1800-talet fick många länder att införa krav på obligatorisk 
vaccination; det allmännas bästa fick gå före den personliga 
valfriheten. I dagens Sverige med enbart frivilliga vaccina-
tioner är detta inte en aktuell fråga, men i många andra 
länder finns alltjämt antingen ett direkt obligatorium eller 
ett indirekt krav, t.ex. genom att vissa vaccinationer krävs 
för att få börja skolan, som i sin tur i regel är obligatorisk. 
Andra indirekta krav på genomgången vaccination kan 
gälla inför vissa utlandsresor eller för anställning på mik-
robiologiska laboratorier.

Bristande tilltro
Från 1940-talet och drygt fyrtio år framåt utvecklades 
och infördes många nya vacciner utan större tveksam-
het från allmänhetens sida. Därefter har emellertid följt 
en period med starkare ifrågasättande och oro för olika 
befarade biverkningar [7]. Exempel på sådana farhågor 
har varit misstanken om att autism skulle kunna orsakas 
av konserveringsmedlet thiomersal eller som en följd av 
mässlingsvaccination, infertilitet på grund av stelkramps- 
respektive poliovaccination, eller multipel skleros orsakad 
av hepatit B-vaccin. Samtliga dessa larm utan att något 
orsakssamband kunnat bekräftas i uppföljande studier 
[8]. Tveksamhet till vaccinationer kan ha många beve-
kelsegrunder. Där någon har principiella kulturella eller 
religiösa invändningar mot att över huvud taget ”påverka 
naturen” kan andra tveka om behovet av att förebygga en 
viss sjukdom, oroas av vaccinets bristande skyddseffekt 
eller risken för biverkningar, stora kostnader eller känna 
tveksamhet till ett ständigt expanderande vaccinationspro-
gram. Vaccinkritiker är således inte någon homogen grupp. 
För ett och samma vaccin kan också inställningen växla 
över tid. Den ytterst lilla risken för förlamning orsakad av 
det levande orala poliovaccinet (mindre än ett fall per en 
miljon doser) kan anses värd att ta i ett sammanhang där 
sjukdomen polio är utbredd, men blir naturligtvis svårare 
att acceptera när sjukdomen trängts tillbaka och de enda 
förlamningsfall man till slut ser beror på vaccinet. Här 
spelar också perspektivet in; det som på befolkningsnivå 
innebär en uppenbar hälsovinst till priset av en minimal 
risk, kan för den enskilt biverkningsdrabbade ändå vara 
en katastrof.

Skillnader i olika länders vaccinationsprogram tolkas av 
en del kritiker som uttryck för svagt vetenskapligt under-
lag; om det verkligen fanns entydig kunskap borde man 
förvänta sig att det utkristalliseras ett gemensamt optimalt 

program. Till en del torde dock fenomenet förklaras av 
skillnader i befolkningsstruktur, hälsoproblem, ekonomi 
och folkhälsotradition. 

Politiskt motstånd 
Religiösa, sociala och kulturella skäl till vaccinationsmot-
stånd kan ibland ta sig politiska former, där individer och 
organisationer av olika anledningar medvetet motarbetar 
en global eller nationell strategi. De senaste 25 åren har 
efter omfattande vaccinationer antalet poliofall i världen 
minskat med 99 procent och sjukdomen förekommer nu 
bara endemiskt i tre länder; Nigeria, Afghanistan och Pakis-
tan. Ett aktuellt utbrott på det politiskt oroliga Afrikas horn 
illustrerar vilka svårigheter utrotningsprogrammen möter, 
dels förståeligt nog i form av krigsaktiviteter och logistik-
problem, men också på grund av misstro och rykten om 
påstådda biverkningar. I Nigeria spreds för ett decennium 
sedan rykten om att poliovaccinationer var en del i en 
västerländsk komplott för att göra muslimska barn infertila 
[2]. I Pakistan har misstankar om att vaccinationsaktiviteter 
används för kartläggning av befolkningen fått näring av 
en påstådd CIA-operation för att lokalisera Osama Bin 
Laden år 2011. Militanta talibaner har därefter riktat hot 
mot poliovaccinationskampanjen och flera vaccinatörer 
har blivit mördade.

Svensk debatt 
I Sverige är det framför allt två vacciner som blivit omdis-
kuterade de senaste åren. Den omfattande vaccinationen 
mot 2009 års influensapandemi (A/H1N1) med vaccinet 
Pandemrix har kunnat knytas till en ökad risk att insjukna 
i narkolepsi. Läkemedelsverket har beräknat att för unga 
under 20 års ålder ökade risken för denna sjukdom med 
c:a 4 fall per 100 000 vaccinerade [9]. Mekanismen för 
denna biverkan är ännu oklar, flera utredningar pågår. Det 
andra omdiskuterade vaccinet är riktat mot vissa humana 
papillomvirus (HPV). För att minska risken för livmoder-
halscancer erbjuds vaccination sedan några år till flickor i 
10–12 årsåldern. Här har svagt dokumenterade farhågor 
för biverkningar kommit att prägla debatten och istäl-
let aktualiserat en diskussion om vad som är ansvarsfull 
medierapportering [10]. Det finns en tendens i dagens 
mediedramaturgi att göra kunskapsfrågor till debattfrågor. 
Kravet på objektivitet kan tyckas uppfyllt genom att låta 
olika sidor komma till tals, men sakligheten brister när man 
inte också försöker värdera innehållet i olika utsagor. Avvi-
kande åsikter är journalistiskt attraktiva, i synnerhet om de 
framförs av kända personer, oavsett inom vilket område. 
I USA har enstaka skådespelare fått en framträdande roll 
i anti-vaccinrörelsen. 

Tillit och misstro 
Modern informationsteknologi har utvecklats från ett 
enkelt sätt att söka kunskap via internet till ett interak-
tivt utbyte av åsikter mellan användare genom så kallade 
sociala medier. Detta ökar möjligheten att bland annat hitta 
meningsfränder med vaccinationskritisk inställning. Feno-
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menet att lätt få sina egna åsikter bekräftade och förstärkta 
i den nya teknikens ”eko-kammare” är välkänt och beskrivs 
i en aktuell översikt av anti-vaccinationsrörelsens taktik och 
formuleringar på nätet [11]. Med den nya tekniken kan 
känslan av att ha sakkunskap på ett område flyttas från 
professionella kretsar till den faktasökande individen, som 
då lätt blir sin egen expert, med ”examen från University 
of Google”.

Tveksamhet till vaccinationer kan således ha många 
orsaker och motverkas inte automatiskt med ökad sakin-
formation. Hur budskap framförs, av vilka instanser och 
på vilket sätt, har visat sig vara av avgörande betydelse när 
man ska ta ställning till svåra val. De senaste årens ökande 
litteratur om riskkommunikation när det gäller vaccinatio-
ner visar att fältet sträcker sig långt utanför rent medicinska 
avvägningar. Vi har alltså mycket att lära av andra, t ex 
beteendeforskare, psykologer och samhällsvetare. Ord som 
transparens, förtroende och tillit återkommer i strategierna 
för att vi ska kunna behålla en hög anslutning till de hittills 
så framgångsrika vaccinationsprogrammen [12,13]. 

English summary
Vaccinations belong to the greatest achievements in preven-
tive medicine. However, skepticism is often heard in the 
public debate. Fear of adverse events has come to dominate 
the current discussion, but lack of trust in vaccinations has 
many reasons; religious, philosophical, historical, social, 
political and psychological. Critical views on vaccines 
are easily spread by the new information technology and 
through media debates focusing on controversies. Still, 
trust in the Swedish immunization programs is high and 
should be possible to maintain with the help of a modu-
lated and respectful dialogue. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: inga 
Författaren har uppdrag för statliga myndigheter (Soci-
alstyrelsen och Smittskyddsinstitutet) och är medlem av 
den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande 
grupp för vacciner, SAG-V (Scientific Advisory Group on 
Vaccines)
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1. Introduction
Vaccines for many of the diseases which affect livestock 
enterprises in Africa are not widely available, in part 
because of the inadequacy of current vaccines, and in part 
because of inadequacies in vaccine distribution. Through 
funding received from the European Union (EU), a study 
was undertaken on market access strategies and distribu-
tion systems for four neglected animal disease vaccines 
in sub-Saharan Africa, namely contagious bovine pleuro-
pneumonia (CBPP), contagious caprine pleuropneumonia 
(CCPP), peste des petits ruminants (PPR) and Newcastle 
disease. The study was commissioned by GALVmed1, a 
registered charity and not-for-profit global alliance which 
facilitates the adoption of livestock health products by 
poor livestock keepers in Africa and Asia. The study was 
undertaken under the auspices of the Vaccines for Con-
trol of Neglected Animal Diseases in Africa (VACNADA) 
project, funded by the European Union Food Facility; the 
overall goal of the €20 million VACNADA project was 
to enhance food security through reducing the impact of 
animal disease by increasing access to and use of quality 
vaccines. This paper reports on the study findings of the 
current and potential markets and distribution strategies 
for these important diseases. 

2. Background to VACNADA
VACNADA was implemented by the African Union-
InterAfrican Bureau for Animal Resources2 (AU-IBAR) 
in partnership with GALVmed, the African Union-Pan 
African Veterinary Vaccine Centre (AU-PANVAC) and 
the French Centre for International Cooperation in Agro-
nomic Research for Development (CIRAD). A €6.9million 
component of the VACNADA project, led by GALVmed, 
set out to improve the capacity of selected African vac-
cine production laboratories to make quality vaccines in 
the quantities required to impact on the four prioritised 
neglected diseases of cattle, sheep and goats, and poultry 
(CBPP, CCPP, PPR and Newcastle disease). 

The GALVmed-led component of the VACANDA 
project supported eight national vaccine laboratories and 
in collaboration with AU-PANVAC established a process 
development laboratory at Debre Zeit in Ethiopia. AU-
PANVAC, located next to the Ethiopian National Veteri-
nary Institute, provides quality control and other support 
functions for African vaccine producers to ensure that qual-
ity vaccines are produced and used in Africa.

The criteria used to select which national laboratories 
would be supported through VACNADA were:
•	 Sub-regional	representation	

º Manufacturers were selected from the 4 sub-regions 
covered by the project: East Africa (Kenya, Ethiopia), 
Southern Africa (Botswana), Central Africa (Cam-
eroon, Democratic Republic of Congo, DRC) and 
West Africa (Senegal, Ghana and Mali).

•	 Balance	between	Anglophone	(Kenya,	Ethiopia,	Bot-
swana and Ghana) and Francophone (Mali, Senegal, 
Cameroon and DRC) countries.

•	 Envisaged	likelihood	for	the	investment	in	the	vaccine	
laboratory to bear fruit and to be sustained beyond the 
VACNADA project.

•	 Interest	by	the	laboratory	in	participation	in	the	project.	
•	 Local	conditions,	namely	prevailing	circumstances	that	

might have prejudiced uninterrupted project implemen-
tation, such as civil unrest.

Concerned by the impact that rapidly rising food prices was 
having on poor people in developing countries, in late 2008 
the EU approved the creation of a €1 billion Food Facility3. 
The facility was intended to provide a rapid response to 
the food crisis. Operating for a 3-year period from 2009, 
the fund aimed to bridge the gap between emergency aid 
and medium to long-term development. Specifically it 
aimed to encourage food producers to increase supply, 
deal directly with the effects of volatile food prices on local 
populations and increase food production capacity, and 
improve the way agriculture is managed in the longer term. 
One way it planned to do this was through measures to 
improve access to agricultural inputs and services, with 
special attention to local facilities and availability. The €1 
billion was distributed through a range of channels, with 
most going to international organisations such as United 
Nations agencies.

Following initial discussions between the European 
Commission (EC) Development Directorate and GAL-
Vmed, and several meetings with EU officials, including 
members of the European Parliament, in principle it was 
agreed to fund a project looking at neglected diseases of 
livestock in sub-Saharan Africa. With the need to have 
the programme managed by an African organisation, AU-
IBAR, on behalf of the African Union Commission, took 
the leadership to drive the VACNADA consortium. The 
project focused on improving availability of and access to 
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vaccines against the selected four neglected diseases of live-
stock in sub-Saharan Africa, through strengthening vaccine 
production capacity, distribution systems and enhancing 
the quality and quantity of vaccines produced in Africa and 
vaccinating animals against the four prioritised diseases. 
The rationale was that long-term food security could be 
enhanced through reducing the impact of animal disease 
by increasing access to and use of quality vaccines. The 
€20million grant was awarded for the VACNADA project 
to the AU-IBAR-led partnership in December 2009. From 
the overall grant, €6.9million was awarded to GALVmed 
for the programme of work to support eight African vac-
cine manufacturing laboratories, a small part of which 
supported the market access and vaccine distribution study 
discussed here.

There is much reference to neglected animal diseases, 
and the World Health Organisation has a department of 
Neglected Tropical Diseases4. A very pertinent definition 
has been given by Professor Eric Fèvre who said “Neglected 
diseases are diseases of neglected peoples” 5. In this context, 
we define neglected animal diseases are infectious diseases 
affecting livestock and poultry that occur only or mainly 
in developing countries, and for the control or treatment 
of which there is no interest shown by large pharmaceutical 
countries. There is indeed research on being undertaken 
globally in many institutions on several neglected diseases, 
such as Rift Valley fever, malaria, trypanosomiasis, etc., but 
there is virtually no interest shown in developing preventive 
or therapeutic products. Because these diseases generally 
do not represent a threat to developed countries, there 
are few incentives for Western veterinary pharmaceutical 
companies to prioritise or address them. The result is that 
for many of these diseases there are either no vaccines or 
therapeutics available or, where these do exist, they tend 
to be relatively ineffective, to have undesirable side effects 
or not to be available in the right quantity, pack size and/
or quality.

3. The four neglected diseases
Contagious bovine pleuropneumonia (CbPP) is a highly 
contagious disease caused by a Mycoplasma (Mycoplasma 
mycoides mycoides small colony) which has special pref-
erence for cattle. It impacts at both the household and 
national levels, principally in Sub-Saharan Africa (Thom-
son, 2005; Amanfu, 20096). Besides causing death of cattle, 
CBPP affects productivity of infected animals by decreas-
ing milk production, fertility, growth rates and capacity to 
work in the case of draught animals, and the mere presence 
of CBPP may also limits opportunities for livestock trade. 
Estimates of the economic impact of CBPP vary widely: 
the cost of cattle deaths alone attributable to the disease has 
been estimated at US$ 2 billion per year (see for example 
Milken Institute 20117 and Tambi et al., 20068). Vaccines 
currently used against CBPP in Sub-Saharan Africa are 
freeze dried, live attenuated vaccines packed in vials such 
that each dose contains a specified number of live bacteria. 
The duration of protection engendered by the CBPP vac-

cines is short and repeat vaccinations are required which 
is not easy to implement within the current animal health 
infrastructures of endemic countries (See for example Sori, 
20059). 

Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) is a highly 
contagious disease of goats also caused by Mycoplasma spp., 
(Mycoplasma capricolum subsp.capripneumoniae, Mccp). 
CCPP poses a serious constraint to goat production and 
is of major economic importance in Africa. At the house-
hold level, direct losses result from high mortality rates, 
reduced milk and meat yield, and cost of treatment: the 
disease causes loss of income and as such impacts food and 
nutritional security. There is little information on the true 
extent and economic impact of CCPP: because the disease 
affects only goats it is even more neglected than CBPP. 
Vaccines currently used against CCPP are saponin-inacti-
vated Mycoplasma; the saponin inactivates the Mycoplasma 
and acts as an adjuvant. Although the CCPP vaccine is 
effective, the yield from the conventional production pro-
cess is low.

Peste des petits ruminants (PPr) is an acute contagious, 
often fatal, viral disease of sheep and goats (FAO, 201310). 
PPR outbreaks have a profound impact on the livelihoods 
and food security of households in the affected areas of 
Africa and Asia: its high mortality and morbidity rates 
decimate herd and flocks, and drastically reduce produc-
tivity levels. The vaccines currently used against PPR are 
attenuated live virus vaccines; production of a thermostable 
version of the vaccine would boost access even further since 
this version would require less stringent cold chain facilities 
than the conventional freeze dried PPR product.

newcastle disease is an important disease of poultry world-
wide, but in developed countries, where most poultry are 
kept in large-scale commercial systems, it is very effectively 
controlled by the routine use of highly effective vaccines 
and effective biosecurity. In contrast, in developing coun-
tries the vast majority of birds are kept under free ranging 
or small flock systems by poorer sectors of society, very few 
of which vaccinate their birds or have effective biosecurity 
system. The vaccines produced for use in large-scale com-
mercial flocks are poorly suited to the needs of small-scale 
poultry keepers in developing countries: the pack size pro-
vides hundreds of doses and the vaccine needs to be kept in 
refrigerated conditions to ensure it remains viable. 

Different kinds of vaccines that can be stored at room 
temperature and that are provided in small packs are needed 
in most developing countries. This exemplifies the neglect 
of market demand needs in much of the developing world. 

Newcastle disease is the most common disease affect-
ing village and back-yard poultry in developing countries. 
Free-ranging, scavenging poultry are the commonest form 
of livestock kept throughout the developing world. For the 
poorest households they are likely to be the only type of 
livestock kept, an important source of high-quality protein 
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and essential micro-nutrients, and their most readily sale-
able asset. Newcastle disease is currently one of the most 
important constraints to village and back-yard poultry 
production, impacting on household nutritional security 
and income generation. Typically Newcastle disease, which 
is caused by a highly contagious virus, sweeps through a 
village killing a very high percentage of the poultry. A 
number of different types of Newcastle disease vaccine are 
currently produced by the African laboratories, including 
live and inactivated vaccines.

4. The market potential
effective management of any vaccine production unit or 
organisation requires market information and business 
intelligence on the size, nature and dynamic of actual and 
potential markets, supplemented by a knowledge and 
understanding of effective distribution systems. In the 
market assessment study commissioned by GALVmed, 
a series of national and regionally focused studies were 
undertaken which integrated published and grey literature, 
information from key informants and expert opinion to 
provide an analysis of market and delivery options. These 
were supplied to the laboratories to help inform their busi-
ness planning and marketing activities. 

The government-owned vaccine producing laborato-
ries included in this study occupy different points along 
a continuum which runs from pure state-owned labora-
tories staffed entirely by civil servants, through to fully 
privatised laboratories operating in the commercial world. 
Most are currently at or near the former status, but many 
are beginning to embark on, or consider embarking on, a 
transition towards the latter. A synthesis of these studies 
brought to light a number of important issues that impact 
on the marketing and distribution of vaccines against the 
four target diseases.

Clear differences emerged between the markets for 
Newcastle disease and the three transboundary animal 
diseases (TADs): CBPP, CCPP and PPR. Government 
veterinary services retain responsibility for the control of 
the TADs. This effectively excludes livestock keepers or the 
increasingly important private animal health sector from 
accessing and using these vaccines directly, or even through 
private suppliers. Also, CCPP vaccine is produced by only 
two laboratories (Kenya Veterinary Vaccines Institute in 
Kenya and the National Veterinary Institute in Ethiopia) 
while CBPP and PPR vaccines are manufactured by a rela-
tively small number of suppliers. Most of the laboratories 
benefitting from the VACNADA project are wholly owned 
by their respective governments, although a number are 
beginning to embark on processes that may lead to eventual 
privatisation or at least less rigorous government control. In 
most cases, therefore, currently governments both control 
the price that can be charged for the vaccines the labora-
tories produce and are their major customer. Demand for 
these TAD vaccines is largely influenced by availability of 
funds – either national (or sub-national in federal systems) 
budgetary allocations, or from donor and development 

partner funding. In neither case is there any real opportu-
nity for the laboratories to pro-actively market their prod-
ucts; rather their challenge is to be able to anticipate and 
meet the likely government demand. In light of this it is 
perhaps not surprising that most of the laboratories have 
relatively little capacity for marketing vaccines.

Governments exert much less influence over the control 
of Newcastle disease. Vaccines are more readily accessible 
to both poultry keepers and private animal health service 
providers. Also, a large number of different vaccines are 
available against Newcastle disease, including from the 
major multinational veterinary pharmaceutical companies. 
The larger-scale poultry producers in Africa tend to obtain 
their vaccines from these companies because the products 
and support they provide meet their needs: quality assured 
vaccines are provided in pack sizes appropriate to the scale 
of their operations; combination vaccines are available that 
address a range of potential diseases; and expert technical 
support is provided as part of the package. The Newcas-
tle disease vaccines produced by the national laboratories 
which were supported through the VACNADA project are 
best suited to supply the small-scale backyard and village 
poultry sector, but very few poultry keepers in this sector 
vaccinate their birds.

Awareness of the benefits of vaccination amongst live-
stock keepers is a broader problem that limits demand for 
vaccination across the African continent. This is exacer-
bated by legitimate concerns amongst livestock keepers 
about possible side effects from some of these vaccines. 
In addition the strict controls on the use of many of the 
vaccines, and limited appetite for and investment in pre-
ventive veterinary medicine approaches by governments, 
all conspire to limit use of and demand for the vaccines.

Commenting on the market studies and training for 
Cameroon, Christian Ndamkou Ndamkou, marketing 
and sales manager at LANAVET, said: “The market study 
has pulled together really useful data and we are now in the 
process of developing an action plan for the business to increase 
our income and double our domestic market over the next five 
years. This will require us to work through some of the barriers 
to distribution of vaccine, in particular the opening up of the 
vaccines to veterinarians in private practice, not just the vets 
who are part of the government service as it is the case at the 
moment. We also have plans to grow our export markets once 
we have consolidated our home markets.”

The synthesis study revealed some other findings 
that raise concerns as to the way some of the laboratories 
are managed. In one case the price of vaccines had been 
reviewed only once during a 20-year period. In another 
case there was just one set price for vaccines irrespective 
of the quantity purchased – by failing to provide any mar-
gins along the supply chain, this precluded private sector 
distributors. The project component which provided train-
ing on real costs of vaccine production appears to be very 
relevant to addressing these issues.

In the overall conclusion the study emphasised that 
vaccination can play a key role in the progressive con-
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trol of these infectious diseases of livestock. However, to 
increase vaccination coverage of livestock owned by poor 
and small-scale farmers both market ‘push’ and ‘pull’ forces 
are required; the report made the following recommenda-
tions:

need for increased awareness of the benefits of preventive 
vaccination. Currently the livestock keeper is not an effec-
tive player in creating market demand. Greater engagement 
with poor and small-scale livestock keepers will make them 
more knowledgeable and vocal in demanding vaccines from 
state and private veterinary services. In the event that gov-
ernment policy changes and vaccines, including CBPP, 
CCPP and PPR, can be administered by private animal 
health service providers, this will also increase demand for 
vaccination. 

development of clear national strategies and policies for 
the control of these neglected diseases. The development 
of strategies and policies which clearly spell out the roles 
and responsibilities of government veterinary services, vac-
cine manufacturers, private animal health service providers 
and livestock keepers are urgently required. There has been 
an initiative for CBPP to try and address this requirement 
(See Milken Institute discussion11).

differentiation between infection and vaccination preva-
lence. One argument in favour of governments maintaining 
strict controls on the use of the TAD vaccines is that allow-
ing anyone to use them would potentially compromise 
disease surveillance measures. A solution to this problem 
is to develop marker vaccines that enable Differentiating 
Infected from Vaccinated Animals (DIVA).

5. Discussion
Most of the laboratories producing livestock vaccines in 
Africa are government owned and for three of the four 
vaccines targeted by the project – namely CBPP, CCPP 
and PPR – the government is also the main customer. It 
became clear during the project that this situation limits 
the effectiveness and viability of the laboratories. In most 
cases they do not have the freedom to price their products 
or set staff salaries according to market rates, and often 
are not permitted to manage sales revenue and retain any 
profits for reinvestment. This makes it impossible for them 
to function in accordance with sound business principles. 
It also represents a threat to the progress made during the 
VACNADA project: if funds are not available to allow the 
preventive maintenance systems to be continued then the 
expensive and highly specialised equipment will inevitably 
breakdown and become unusable; if the highly motivated 
and well trained staff are not paid market rates then they 
will leave their jobs. Some of the laboratories are beginning 
to embark along a route that may lead to more freedom to 
operate. Perhaps the time is right for governments to ask 
themselves questions about what their role should be in 
vaccine manufacturing.

Another issue raised by this study is the extent to which 
governments control the use of vaccines. In many cases pri-
vate animal health service providers and livestock keepers 
are not currently allowed to handle or administer vaccines 
against transboundary animal diseases. Moreover, the dis-
ease is seen as a public good by the World Organisation for 
Animal Health (OIE), therefore requiring that vaccination 
is conducted by government veterinary services, and not 
privately by animal owners or private veterinarians, even 
in endemic regions. This view is not universally held, and 
it seems pragmatic to engage private veterinarians in the 
deployment of all of these vaccines (and as was seen in 
Cameroon in this study), which not only contributes to 
the progressive control of the disease, but also helps build 
demand for functional and sustainable veterinary services 
(see comments made on FAO’s e-conference on CBPP in 
2001, page 712). Enabling private vets and other trained 
animal health workers to handle and administer these vac-
cines would reduce the burden on government services, 
allow livestock keepers to take responsibility for the health 
of their animals and would open the way for the vaccine 
labs to actively market their products and grow.  

The number of vaccines needed each year is largely 
determined by how much the government can afford, 
with little or no linkages to real demand from livestock 
keepers or even the prevailing level of disease risk. This 
means that laboratories have little or no opportunity to 
market these vaccines and increase their sales and revenues. 
One argument advanced to support this situation is that 
if anyone could use these vaccines it would complicate 
official surveillance operations by making it difficult to 
distinguish vaccinated animals from those that had been 
exposed to disease. One technical solution would be to 
adopt a DIVA strategy and this is perhaps something that 
should be considered when developing new and improved 
vaccines. However, DIVA vaccines add to disease control 
costs; they require strong diagnostic capacity involving 
sampling and testing animals, and capacity to act based on 
results. In other words deploying a DIVA vaccine requires 
heavy monitoring and additional costs, as well as a strong 
veterinary service.  

Unless these broader policy issues are also addressed 
there is a real risk that the VACNADA investment will 
ultimately make little difference. In common with many 
time-limited projects, as the VACNADA project came to 
an end it was too soon to be able to determine the true 
extent of its impact. This is one of the main reasons that 
so little learning emerges from many projects. The result 
can be that the same mistakes are made over and over 
again, or that better ways of working are not recognised 
and promoted. 

Although VACNADA had a clear focus and objective 
to increase capacity of national vaccine producing labora-
tories, many of the approaches used and lessons learned 
have value beyond the sector. This is especially relevant 
as more African government-owned organisations begin 
to embark on the road to becoming more commercially 
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oriented operations and perhaps, eventually, fully privatised 
businesses. An important task still remaining is to package 
and share the lessons learnt from the VACNADA project. 
If that is done effectively, the impact of the project could 
be very considerable indeed.
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Summary
Rabies is a zoonosis caused by viruses from the genus Lys-
savirus, which comprises an expanding range of virus spe-
cies and variants predominantly maintained by Carnivora 
and Chiroptera. Multiple species of bats are recognised 
as reservoirs for most lyssaviruses and emerging variants 
within virus species. This is of particular concern for dis-
ease eradication and public health, given that methods for 
bat rabies control are not optimal and currently available 
human biologics are not effective against all lyssaviruses. 
However, from a global perspective bites by domestic dogs 
are the greatest rabies threat from the standpoint of human 
fatalities, and domestic dogs remain the most significant 
hosts responsible for disease maintenance and transmission. 
Over the past two decades major insights have been gained 
regarding the epidemiological and operational feasibility of 
canine rabies elimination through well-implemented and 
sustained large-scale mass dog vaccination programmes. 
There is also increasing evidence that human rabies preven-
tion strategies incorporating dog vaccination, as opposed 
to human post-exposure prophylaxis alone, are more cost-
effective with potentially large public health sector sav-
ings. Key findings and strong coalitions have generated 
unprecedented momentum and action towards addressing 
remaining challenges, which makes the global elimination 
of canine rabies a very tangible goal.

Emerging threats from an ancient disease
Rabies, an almost invariably fatal encephalomyelitis caused 
by neurotropic RNA viruses in the Lyssavirus genus (family 
Rhabdoviridae, order Mononegavirales), has been known 
and feared for many thousands of years. The link between 
domestic dogs and human rabies through the bite route 
was already well recognised almost 2000 years BC (see 
(Wasik & Murphy 2012) for a historical review) and bites 
by domestic dogs are still responsible for the vast majority 
of all human rabies cases today (WHO 2005). 

Until the 1950s, rabies virus (RABV), the prototype 
virus of the genus and causative agent of classical rabies in 
animals and humans, was believed to be unique. However, 
an expanding range of genotypes have been delineated 
since then, including species that have been classified or are 
awaiting classification: Australian bat lyssavirus, European 
bat lyssavirus types -1 and -2, Khujand virus, Aravan virus, 
Bokeloh bat lyssavirus, Irkut virus, Duvenhage virus, Lagos 

bat virus (LBV), Mokola virus (MOKV), Shimoni bat virus 
(SHIBV), West Caucasian bat virus (WCBV) and Ikoma 
lyssavirus (IKOV) (Kuzmin & Tordo 2012). RABV is the 
only genotype distributed throughout most of the world, 
whereas other genotypes are restricted in their geographi-
cal distribution.

RABV is a generalist, but other lyssaviruses tend to be 
associated to particular domestic or wild host species within 
the orders Carnivora and Chiroptera. There is however also 
within-genotype variation. For example, particular RABV 
variants have specific host preferences. Multiple species of 
bats have so far been recognised as reservoirs for most of 
the genotypes and for emerging variants within genotypes. 
To date, the only classified lyssavirus that has not been 
isolated from bats is MOKV. 

Although rabies has been recognised for millennia, it 
continues to be a disease of emerging concern globally.  

Firstly, the existence of multiple variants maintained 
by both bats and carnivores with potential for cross-species 
and cross-order transfers is an issue for disease control, par-
ticularly given that targeted methods for bat rabies control 
are still unsatisfactory. Transfers leading to sustained trans-
mission within novel hosts have been reported between 
carnivores and from bats to carnivores in the Americas. 
For example, a number of well-characterized skunk line-
ages are of bat RABV origin, whereas others belong to 
the ‘cosmopolitan’ RABV lineage that is believed to have 
spread to many parts of the world by human activity during 
the period of European colonization and that likely origi-
nated from domestic dogs. In other areas, skunks have 
acquired the Arctic variant (see (Kuzmin & Tordo 2012) 
for a review). 

Secondly, despite the availability of safe biologics for 
human pre- (Pre-P) and post-exposure (PEP) prophylaxis 
(vaccines and rabies immune globulins) and animal vacci-
nation, all currently available human and veterinary vaccine 
strains originate from RABV and are not effective against 
all lyssaviruses. For instance, commercially available rabies 
biologics do not confer protection against LBV, MOKV, 
SHIBV, WCBV and IKOV. 

Thirdly, from the standpoint of human rabies the 
greatest threat comes from RABV variants maintained 
by domestic dogs in endemic areas of the world, such as 
Africa and Asia, where rabies continues to exert a consid-
erable burden of morbidity and mortality on households 
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and national economies (Knobel et al. 2005; Lembo et al. 
2010). The high incidence of rabies in Africa and Asia is 
not only a major issue for affected communities, but has 
also implications for traveller’s health. For example, rabies 
re-introductions in previously rabies-free areas include very 
popular holiday destinations (e.g. Bali island in Indonesia 
(Townsend et al. 2013b)). These re-emergences do not only 
affect bite and rabies victims, but also governments in terms 
of increased demand for expensive human prophylaxis. In 
addition, risks of re-introductions into landlocked settings 
from neighbouring endemic countries are a continuous 
threat as recently demonstrated by the re-emergence of fox 
rabies in north-eastern Italy from Eastern Europe (Nouvellet 
et al. 2013). Similarly, the impacts of individual imported 
cases can be considerable, particularly in the light of poten-
tial misuse and shortages of costly PEP (Gautret et al. 2011).

Finally, given evidence from endemic areas of pro-
longed incubation in domestic dogs (Hampson et al. 
2009), concerns exist regarding current relaxation of 
quarantine measures in free areas that are at low-risk of 
re-introductions (e.g. the UK).

The feasibility of canine rabies elimination
Due to its generalist nature and particularly the involve-
ment of bats in sustaining transmission cycles, rabies is 
not considered a candidate for global disease eradication 
(Rupprecht et al. 2008). However, much scientific progress 
has been made which supports the view that the elimina-
tion of canine rabies through large-scale dog vaccination 
interventions is a more realistic prospect. 

Epidemiological feasibility
A key finding demonstrating this concept is that the 
basic reproductive number for rabies, R0 (i.e. the average 
number of secondary infections produced by an infected 
individual in a susceptible host population) is consistently 
~1.2 and not strongly dependent on dog population densi-
ties (Hampson et al. 2009). This value is much lower than 
that of other infectious diseases that have been success-
fully controlled or eliminated through mass vaccination 
(e.g. rinderpest). This suggests that campaigns reaching 
the recommended target vaccination coverage to eliminate 
canine rabies (~70%) should effectively control rabies in 
most settings, from less-dense to highly populated com-
munities (Hampson et al. 2009). However, the frequency 
of campaigns needs to take into account dog population 
dynamics (i.e. deaths of vaccinated dogs and birth of new 
susceptible dogs), which might cause coverage declines. 
Consecutive (annual) campaigns should be sufficient to 
maintain herd immunity (Hampson et al. 2009) if the 
spatial distribution of vaccination coverage is homogenous 
as even small areas (e.g. involving <0.5% of the dog popula-
tion) of omission or where only low coverage is attained can 
compromise success and delay progress towards elimination 
(Townsend et al. 2013a). 

The lack of evidence for the role of density in rabies 
transmission is also important in view of the fact that local 

and national authorities still promote the reduction of host 
population densities through removal or sterilization as a 
means to decrease rabies incidence. These methods are 
likely to be of limited effectiveness (Morters et al. 2013), 
besides being ethically unacceptable (e.g. mass culling) and 
costly (e.g. surgical sterilization).

Additional evidence in support of the feasibility of mass 
dog vaccination for controlling rabies is derived from stud-
ies demonstrating that domestic dogs are the main main-
tenance population for rabies also in wildlife-rich areas 
and that contiguous dog populations are the main driver 
of transmission (rather than wildlife residing in protected 
areas) (Lembo 2007; Beyer et al. 2010).  

Operational issues
Data from a range of countries also clearly show that there 
are no technical barriers to the implementation of large-
scale mass vaccination programmes. Of great relevance is 
the finding that, although in most developing-country 
settings dogs are not restricted within household premises, 
the proportion of truly unowned (“stray”) dogs is very low 
and therefore most dogs are accessible for parenteral vacci-
nation, which has been shown to be the most cost-effective 
and logistically feasible strategy (Kaare et al. 2009). Strat-
egies are also available for vaccination delivery in more 
remote locations (e.g. house-to-house or oral vaccination 
delivery), although these are more costly (Kaare et al. 2009) 
and often unnecessary. 

Once large-scale vaccination interventions are under-
way it is essential to determine their impacts, i.e. whether 
the campaigns are (a) reaching an adequate number of dogs 
(vaccination coverage) and (b) reducing rabies incidence 
in humans and animals and exposures.  

Estimations of vaccination coverage generally require 
an initial determination of dog population sizes, which can 
also aid the planning of campaigns. Techniques to estimate 
dog population sizes are largely based on surveys of a sub-set 
of the population and therefore require multiple extrapola-
tions, which may provide unrealistic estimates (Knobel et 
al. 2013). Complete dog counts are typically unavailable, 
but coverage can also be estimated from surveys as the pro-
portion of vaccinated to unvaccinated dogs in households. 

Surveillance is essential to evaluate the effectiveness of 
rabies campaigns in reducing bite exposures and deaths in 
humans and animals, to detect incursions and to establish 
if elimination has been achieved. However, little surveil-
lance and diagnostic capacity is an enduring issue in regions 
of the world where the highest burden of rabies occurs. 
Methods have been developed to improve detection and 
reporting (e.g. through mobile phone technologies) and 
to simplify sample collection, preservation, and diagnosis 
in poorly-resourced settings (Lembo et al. 2006). In addi-
tion, modelling approaches have been used to examine 
surveillance quality in the context of disease elimination 
and have provided useful insights (Townsend et al. 2013a). 
For example, higher case-detection probability (>10%) 
reduces the time to elimination and increases the probabil-
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ity of achieving elimination independently of the strategy 
used (“proactive”, wherein the entire area is vaccinated, or 
“reactive”, where vaccination is conducted in pockets of 
infection only). On the contrary, if the detection prob-
ability is lower (<10%), mass vaccination (proactive) is 
more effective than reactive strategies. Finally, at least 5% 
of cases should be detected to be confident that rabies has 
been eliminated. 

The public health benefits of canine rabies elimination
Given that canine rabies takes heaviest toll on human 
health globally, the elimination of canine rabies would 
bring great benefits to both endemic countries and areas 
at risk of reintroduction.

An increasing body of evidence exists indicating that 
mass dog vaccination programmes are not only effective 
in reducing and potentially eliminating dog-transmitted 
human rabies (Cleaveland et al. 2003), but have also 
the potential to be less costly than interventions based 
on administration of PEP alone (Zinsstag et al. 2009). 
Alternative and reduced PEP administration regimens and 
schedules exist, which can reduce PEP costs. For example, 
it has been shown that the intradermal (as opposed to the 
intramuscular) administration route is considerably more 
cost-effective and that this, as well as reduced (4-dose) 
vaccine schedules, could generate substantial savings and 
prevent frequent shortages of life-saving vaccines (Hamp-
son, Cleaveland, & Briggs 2011). However, costs per dog 
vaccinated are lower than those of PEP (Kaare et al. 2009) 
and mass dog vaccination strategies should progressively, 
i.e. within 5–6 years since the initiation of the intervention, 
become more cost-effective (Zinsstag et al. 2009). 

One issue to overcome is that of PEP misuse. For 
instance, in some parts of the world demand for PEP 
continues to remain high despite the reduction of dog 
rabies through vaccination (Dodet 2006). This could be 
overcome through increased awareness and training of cli-
nicians and bite victims.

Remaining challenges to global canine rabies 
elimination 
While epidemiological and operational criteria indicate 
that the elimination of canine rabies is a feasible objective, 
a number of challenges still hamper the achievement of this 
goal on a global scale.

Political commitment and investment towards dog 
rabies control are still limited largely because the true scale 
of the rabies problem is not well recognised amongst policy 
making bodies. Rabies typically affects the poorest seg-
ments of the population that are widely neglected by the 
health sector. However, data are now available demonstrat-
ing that the health, economic and societal burden of rabies 
is substantial (Lembo et al. 2010). This has led to greater 
prioritisation of rabies in international agendas, including: 
the establishment of powerful partnerships involving key 
players (Lembo et al. 2011); targets set to reach the goal of 
dog-transmitted human rabies elimination worldwide; the 

inclusion of rabies within the World Health Organization 
(WHO) road map for Neglected Tropical Diseases;  and 
the declaration of global canine rabies elimination as a joint 
priority by major international organizations (http://www.
who.int/neglected_diseases/en/). Efforts are however still 
required for building long-term political commitments 
amongst central-level national authorities. 

Insufficient awareness on effective post-exposure pre-
ventive measures is largely responsible for human rabies 
deaths, especially in very remote areas. Designing and 
implementing appropriate interventions aimed at increas-
ing awareness could therefore go a long way toward reduc-
ing the unnecessary threat of rabies to local communities.   

In rabies-endemic countries capacity within veterinary 
services to address animal health problems related to com-
panion animals is often limited. In addition, domestic dogs 
are viewed as low status compared to livestock health/
agricultural issues, especially in Africa and Asia. There is 
a clear need to provide technical support to improve the 
management of dog-related health issues in these areas 
building upon successful models established in other parts 
of the world where the responsibility for rabies control is 
borne by multiple sectors (e.g. Latin America (Schneider 
et al. 2007)). While the harmonisation of administrative, 
management and financial structures across sectors poses 
challenges, the creation of inter-sectoral rabies task forces 
could simplify these processes. 

Building sustainability in elimination programmes to 
ensure long-lasting impacts is also an enduring problem. 
National legislative mechanisms, adequate capacity for 
rabies prevention, control and surveillance, awareness at all 
levels, accessibility and affordability of human and animal 
vaccines and sustained financial commitment are all essen-
tial steps to be considered towards sustainable interventions.

Conclusions
A multitude of lyssavirus genotypes and variants within 
genotypes precludes the eradication of rabies. However, 
canine rabies is responsible for the greatest public health 
burden globally. A large body of evidence exists indicating 
that the elimination of canine rabies is epidemiologically 
and operationally possible through large-scale dog vacci-
nation and would yield substantial public health benefits. 
While challenges still exist, current impetus and prioritisa-
tion amongst major international organisations provides 
optimism that the elimination of dog-transmitted human 
rabies is within reach in the foreseeable future.  
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Vad vaccin verkligen gör

Eva Wattrang
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 
Uppsala

Introduktion
Mycket förenklat innebär vaccinering att man ”visar” något 
för immunsystemet som det ”kommer ihåg” och kan rea-
gera på nästa gång det stöter på det man vaccinerat med. 
Vaccination utvecklades för att skydda mot smittsamma 
sjukdomar och detta är fortfarande den vanligaste indika-
tionen. Vaccinbegreppet har dock utvecklats och omfattar i 
dag också andra vitt skilda områden såsom cancerbehand-
ling, kastrering av grisar och rökavvänjning för att nämna 
några exempel. Denna presentation tar framförallt upp 
vaccinering som profylax mot smittsamma sjukdomar men 
grundprinciperna är de samma för andra former av vaccina-
tion. Presentationen innefattar en översiktlig beskrivning 
av hur ett immunsvar startas, hur de olika beståndsdelarna 
i ett vaccin fungerar och några aspekter som bör beaktas 
när man vaccinerar ett djur och utvärderar vaccineringens 
effekt.

Att starta ett immunsvar
Att immunsystemets ”minne”, d.v.s. förmågan att reagera 
snabbt och specifikt vid återinfektion med ett smittämne, 
åstadkoms av den s.k. specifika immuniteten är känt sedan 
länge. Till den specifika immuniteten hör T- och B-celler 
som känner igen unika strukturer på infektionsämnet 
vilket gör immunsvaret riktat och effektivt mot mikroben 
i fråga. Det är dock viktigt att komma ihåg att de olika 
typerna av T-celler som aktiveras och de antikroppar som 
B-cellerna producerar är ”slutprodukter” av en lång kedja 
händelser som inleds när värdens immunsystem för första 
gången träffar på mikroben. Det ospecifika immunsvaret 
är det första som aktiveras vid en infektion. Det har länge 
varit oklart hur det ospecifika immunsvaret känner igen 
”fara” men man har numera identifierat flera olika grup-
per av receptorer, gemensamt kallade ”pattern recogni-
tion receptors” (PRR), som binder till strukturer som är 
gemensamma för olika typer av infektionsagens, s.k. ”pat-
hogen associated molecular patterns” (PAMP). När dessa 
receptorer binder sin ligand aktiveras de immunceller som 
receptorena sitter på, till exempel neutrofila granulocyter, 
makrofager och dendritiska celler (DC), och ett immunsvar 
startas. Eftersom olika typer av smittämnen binder till 
olika PRR kommer immunsvaret anpassas så att rätt typ av 
skydd initieras. När det ospecifika immunsvaret aktiverats, 
vandrar antigenpresenterande celler, till exempel DC, som 
tagit upp mikroben, från infektionsstället till de lokala 

lymfoida organen där delar av infektionsämnet presenteras 
för naiva B- och T-celler. De B- och T-celler som känner 
igen antigenet aktiveras, börjar dela sig och differentieras 
så att ett specifikt immunsvar anpassat till infektionsämnet 
utvecklas. Vilken typ av specifikt immunsvar som genere-
ras, t.ex. IgA som stoppar mikrober på slemhinnor eller 
cytotoxiska T-celler (CTL) som dödar virusinfekterade 
celler, beror till stor del på vilken typ av T-hjälparceller som 
aktiveras. Regleringen av de flesta stegen i denna kedja sker 
med s.k. cytokiner, en grupp proteiner som fungerar som 
”signalsubstanser” i immunsystemet. Om ett immunsvar 
skall ge ett effektivt skydd eller inte avgörs alltså av hur väl 
immunsystemet kan uppfatta ”faran” och identifiera vilken 
typ av smittämne det rör sig om.

Vaccin mot infektionssjukdomar
Utmaningen vid vaccination mot olika smittämnen ligger 
alltså i att på ett för värden ofarligt sätt instruera immun-
systemet att reagera snabbt och effektivt när värden utsätts 
för smittämnet i dess patogena form. Olika metoder för 
att försöka åstadkomma detta har därför hittills utvecklats 
och omfattande forskning bedrivs inom området eftersom 
det finns ett stort behov för nya och förbättrade vacciner. 
Vaccinberedningar kan grovt delas in i tre huvudgrupper: 
levande, avdödade och subenhetsvaccin. Inom gruppen 
levande vaccin ingår fullt virulenta smittämnen som ges 
under kontrollerade former, smittämnen som på olika sätt 
förändrats så att de mist eller försvagats i patogenicitet, s.k. 
attenuerade levande vaccin, och modifierade smittämnen 
som uttrycker proteiner från andra, patogena, smittäm-
nen, s.k. vektorvaccin. Fördelen med levande vaccin är 
att de ofta inducerar mycket god immunitet eftersom de 
efterliknar det naturliga infektionsförloppet och därmed 
aktiverar immunsystemet på ett ”korrekt” sätt. Levande 
vaccin har till exempel hittills varit det enda sättet att få 
ett immunsvar som innefattar CTL vilket är avgörande 
för skydd mot många virusinfektioner. Nackdelar är risker 
såsom att vaccinet potentiellt kan återgå till en patogen 
form eller spridas på ett okontrollerat sätt. Vidare kan han-
teringsmässiga aspekter såsom behovet av kylkedja orsaka 
problem vid distribution och användning. Avdödade vaccin 
innehåller hela mikroorganismer som behandlats så att de 
inte längre är infektiösa medan subenhetsvaccin endast 
innehåller delar av ett smittämne. En fördel med denna 
typ av vaccin är säkerheten med avseende på sjukdom och 



28 veterinärkongressen 2013

spridning av smittämnet i fråga. Generellt anses det dock 
mycket svårare att aktivera immunsystemet på ett kor-
rekt sätt med dessa typer av vacciner och de kräver därför 
vanligtvis någon form av hjälpsubstans, adjuvans, för att 
”väcka” immunsystemet. Vanliga typer av adjuvans som 
används inom veterinärmedicinen idag är aluminiumsalter, 
emulsioner och ISCOM/ISCOMatrix. Immunsvaret som 
avdödade och subenhetsvaccin aktiverar styrs till stor del av 
vilket adjuvans som används och mycket forskning ägnas åt 
att utveckla detta område. Exempelvis utvärderas tillsats av 
olika renade PAMP för att styra immunsvaret ”åt rätt typ av 
mikroorganism” för att det ska förmedla ett effektivt skydd. 
Ytterligare en avgörande faktor för vilken typ av immun-
svar som utvecklas är vilken väg vaccinet administreras, 
till exempel intramuskulärt eller på slemhinnor. För att 
få ett effektivt skydd på slemhinnorna krävs ofta att vac-
cinet administreras den vägen. En begränsning för slemh-
innevaccinering har hittills ofta varit att skydd inducerat 
med icke-levande vaccin har haft en kort duration. Detta 
område förväntas dock att utvecklas i framtiden.

Ett annat område for forskning och utveckling är möj-
ligheten att skilja de djur som vaccinerats från de som 
infekterats med smittämnet med hjälp av s.k. DIVA-vaccin 
(”Differentiating Infected from Vaccinated Animals”).

Rimliga förväntningar?
Profylax mot infektionssjukdomar är en oerhört viktigt 
inom veterinärmedicinen. För att utnyttja de möjligheter 
som vaccination kan förmedla krävs korrekta beslut och 
rimliga förväntningar på många olika nivåer. För att ett 
vaccin överhuvudtaget ska kunna infria våra förväntningar 
bör man ställa sig några enkla immunologiska/infektions-
biologiska frågor, till exempel: Vilket svar kan förväntas 
med vaccinet jämfört med det som förmedlar skydd? Vad 
har vi för avsikt med vaccinationen, t.ex. vill vi skydda 
mot sjukdom hos det individuella djuret eller skydda mot 
smittspridning i hela populationen? Är det rätt antigen som 
används: ger det skyddande immunitet? Finns det variation 
hos smittämnet som medför att vaccinet måste uppdateras?
Med grundläggande kunskap om smittämnets natur och 
hur immunsystemet och vaccinet fungerar har man goda 
möjligheter att ha rimliga förväntningar på utfallet och 
lyckas med sina intentioner med vaccinationen. 

Summary
Vaccination is an important tool in veterinary medicine, as 
a prophylactic against infectious diseases as well as in other 
areas. To successfully use vaccination in disease prevention, 
fundamental knowledge on protective immunity and how 
this is induced is important. This presentation aims to give 
an overview of the basic principles of immune activation, 
protective immune responses and different vaccine meth-
odologies. This knowledge should facilitate the choice of 
vaccine and vaccine strategy and help in the evaluation of 
vaccine outcome.
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Sjukdomsbekämpning med vaccination 
– räddning eller förbannelse?
Disease eradication by vaccination – salvation or curse?

Susanna Sternberg Lewerin
Professor i Epizootologi & Smittskydd
Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala

Introduction
Vaccination is an important tool in disease control and 
eradication. It has been essential for e.g. the global eradi-
cation of rinderpest (Roeder), the regional eradication 
of brucellosis and various serotypes of bluetongue in the 
European Union (Martins, Crespo leon, Szmaragd) and 
the national eradication of Aujezsky’s disease in Sweden 
(Engel). Used correctly, vaccination speeds up disease eradi-
cation, reduces animal suffering, farmers’ production losses 
and control costs. The issue of vaccination is often confused 
with the issue of stamping out policies, which renders the 
debate highly political and clouds the scientific aspects of 
both strategies.

It has however been possible to eradicate various dis-
eases without the aid of vaccines and there are examples 
of vaccination contributing to the spread of disease. Foot 
and mouth disease (FMD) has been successfully eradi-
cated from many regions without vaccination, while in 
other situations vaccination has proven necessary for the 
eradication (Leforban). A contaminated vaccine led to dif-
ficulties in the Dutch IBR (bovine herpesvirus) eradica-
tion programme (van W) and suboptimal biosecurity has 
contributed to the spread of classical swine fever (CSF) by 
vaccination teams (Dahle). Vaccination may also produce 
unwanted side effects in the individual herd, such as abor-
tions in pregnant animals caused by live attenuated vaccines 
against bluetongue or Rift Valley fever (Schurig, Ikegami), 
immunologically triggered syndromes (Pardon) or stress-
induced effects on reproduction (El-Beelely). Although 
commercially available vaccines are thoroughly tested for 
safety and efficacy, no vaccine (or vaccination campaign) 
can be regarded as 100% safe and 100% effective and 
the decision to vaccinate always assumes that the risk and 
consequences of a potential disease introduction outweighs 
possible unwanted side effects and vaccination costs.

This presentation focuses on vaccination as a tool in 
official disease control, i.e. as part of a disease eradication 
strategy by veterinary authorities or non-governmental 
organisations. 

Timing of vaccination
The timing of vaccination is crucial to disease control. 
With the exception of rabies post-exposure prophylaxis, 
vaccination to control a disease outbreak is a preventive 

action intended to protect the vaccinated individuals not 
only from clinical disease, but from infection, thus reduc-
ing the risk of further spread of the disease.

If the animals are already infected (but not yet showing 
clinical signs) at the time of vaccination, vaccination as a 
control tool is rendered useless. Moreover, the risk of the 
vaccination team becoming contaminated and contribut-
ing to indirectly spreading the disease to other herds is high 
in this situation, mainly because the staff will be unaware of 
visiting an infected herd. This of course mainly applies to 
highly contagious diseases such as FMD or CSF. Rigorous 
biosecurity routines for all vaccination teams visiting pre-
sumably uninfected herds will slow down the vaccination 
campaign and thus there is a need to balance the risk of 
spreading infection against the risk of the disease travelling 
faster than the vaccination teams.

Time is also a factor when calculating the effect of 
vaccination. The vaccinated animals must have developed 
a protective immunity before they are exposed to the infec-
tion. However, even if the immunity is not yet fully devel-
oped, partial protection may be sufficient to slow the spread 
of the infection. Vaccinated animals that become infected 
usually shed less of the infectious agent and may not pose a 
high risk in a situation where they remain isolated in their 
herd, with only vaccinated animals. 

Live versus inactivated vaccines
Live attenuated vaccines are usually more effective as they 
produce protective immunity faster and require less re-
vaccination than inactivated vaccines. On the other hand, 
live vaccines may revert to virulent form, re-combine with 
the wild-type of the infectious agent, and spread naturally 
(and uncontrolled) between animals. Moreover they are 
at higher risk of being contaminated with other infectious 
agents than inactivated vaccines (as the inactivation process 
would most likely inactivate any contaminants as well). 
Some of these problems may be avoided by biotechnol-
ogy (recombinant vaccines etc) but the remaining issue is 
to obtain maximum efficiency with a minimum risk of 
side effects.

Thus, vaccination as a disease control tool must weigh 
these factors against each other in order to choose a vac-
cine that is optimal for each situation. In some situations 
early onset of immunity may be crucial while in others 
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a safe vaccine that will not “run wild” is of highest pri-
ority and a delay in immunity may be more acceptable 
and possible to manage. Sometimes, the main obstacle is 
simply the lack of an adequate amount of vaccine when 
it is most needed.

Diagnostics
One of the issues with vaccination against major trans-
boundary animal diseases (TADs) is that it interferes with 
diagnostics and, consequently, trade. Because of this, a 
DIVA (Differentiating Infected from VAccinated) strategy 
is often called for. This can be achieved by using a vaccine 
that will produce an immune response that is distinguish-
able from that produced by natural infection, or by using 
diagnostic tests that can differentiate between the immune 
response produced by an inactivated vaccine and a live 
infectious agent. No matter how elegant the design of the 
vaccine-diagnostics combination, the essential point is that 
animals diagnosed as vaccinated but not infected are in 
fact not infected. 

Thus, standard principles as regards test sensitivity, 
test specificity and predictive values apply to DIVA test-
ing. Testing strategies must therefore take into account 
the current epidemiological situation, the infectious agent 
and available diagnostics, as well as the animal population 
and its characteristics. This becomes particularly important 
after an eradication programme, when trying to demon-
strate freedom from infection in the population.

Vaccination strategy
Depending on the infectious agent, the epidemiological sit-
uation, the animal population and the available vaccine(s), 
various strategies may be used. Blanket vaccination, cover-
ing the entire animal population, is often used when the 
disease has spread to such an extent that immediate eradica-
tion is nor possible. In such situations the main objective is 
to lower the infection pressure and then “start over” with 
the eradication campaign. In other situations, with more 
limited spread of disease, vaccination may be focused in 
groups of animals at high risk of exposure, or in animals 
where the disease would be particularly disastrous. Other 
strategies, to slow down the spread of infection, include 
barrier/ring vaccination around an outbreak and suppres-
sive vaccination in the restriction zone. 

The critical issue, that is difficult to assess, both at the 
time and afterwards, is what strategy will be most cost-
effective in each particular outbreak. Vaccination may be 
combined with a partial stamping out policy, but the most 
important point is to use restrictions. Without effective 
restrictions and biosecurity to prevent spread of infection, 
any vaccination policy will eventually fail

Conclusions
Reluctance to use vaccination is often blamed on trade 
legislation but it must be remembered that this legisla-
tion aims to do the same thing as disease control: prevent 
spread of infectious animal diseases. An effective vaccina-

tion strategy will help eradicate disease while an ineffective 
vaccination strategy may be the major obstacle to disease 
eradication. 

It has been possible to eradicate many diseases with the 
aid of vaccines with low efficiency and diagnostics with low 
sensitivity and specificity, using clever strategies. Modern 
animal production, with large units and rapid turnover, 
along with global trade and higher economic demands 
lead to new challenges. At the same time, scientific devel-
opments have provided better and more efficient tools for 
disease prevention and control. It is up to the veterinary 
profession to use them wisely.

Svensk sammanfattning
Vaccination är ett värdefullt verktyg för sjukdomskontroll 
som bidragit till sjukdomsbekämpning i många delar av 
världen. Dock finns ett antal viktiga aspekter att ta hänsyn 
till när man väljer vaccin och vaccinationsstrategi; smitt-
ämne, epidemiologisk situation, djurpopulation, biverk-
ningsrisk mm. Vaccination är en preventiv åtgärd och det 
är därför viktigt att de djur som ska vaccineras inte redan 
är infekterade, och att adekvat immunitet hinner uppnås 
innan exponering för smittan. Inga vacciner kan förväntas 
vara hundraprocentigt säkra och effektiva. En kombina-
tion av vaccin och diagnostik som särskiljer vaccinerade 
och infekterade individer kan vara till hjälp i sjukdoms-
bekämpningen, särskilt efteråt när man vill säkerställa att 
bekämpningen lyckats. Dock måste man även för dessa 
teststrategier ta hänsyn till aspekter som sensitivitet, spe-
cificitet och prediktiva värden. Veterinärmedicinen har 
historiskt lyckats bekämpa sjukdomar både med och utan 
vaccination, och beslutet att vaccinera bygger på en kost-
nytta bedömning i varje situation. Med ingående kunskap 
och klok tillämpning av denna kan vaccination tillämpas 
på bästa sätt, alltid i kombination med restriktioner för att 
hindra smittspridning.
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Finnes: vaccin. Sökes: sjukdom att bota

Ulrika Windahl
Statens Veterinärmedicinska anstalt

Att vaccinera ett djur, eller en grupp av djur, är en 
veterinärmedicinsk behandling. En veterinärbe-
dömning skall göras vid varje tillfälle, och djuräga-

ren skall informeras om vad behandlingen innebär. Liksom 
all annan medicinsk behandling ska beslut om vilka vacciner 
som ges och vid vilka tillfällen vara baserade på vetenskapligt 
baserad kunskap och erfarenhet. 

I vissa fall är den veterinärmedicinska bedömningen redan 
klar, och veterinärer åläggs att följa ett specificerat vac-
cinationsprogram, såsom beslut om massvaccinering av 
en viss typ av djur, eller att en viss vaccinationsrutin krävs 
vid vissa angivna situationer, till exempel avseende rabies. 
Vaccinationskrav kan finnas avseende införsel av djur till 
det egna landet, eller till andra länder. 

Texten i FASS Vet består av information från läkeme-
delstillverkaren som godkänts av ansvariga myndigheter 
i samband med registrering av läkemedlet i det aktuella 
landet. Denna information kan skilja mellan olika länder 
beroende på uppdateringar av registreringar. Företagens 
marknadsföring är reglerad; den ska förhålla sig till de 
godkända produktresuméerna. Oberoende vetenskapliga 
studier kan visa på andra resultat än de studier tillverkaren 
har genomfört. Studier kan t.ex. visa att fullgott skydd kan 
uppnås även med längre revaccinationsintervall än vad 
som tidigare har rekommenderats. Olika forskargrupper 
kan också gemensamt rekommendera utökad vaccination 
jämfört med vad som anges i FASS, till exempel ytterligare 
en vaccination av unga djur, eller av grupper av djur som 
lever under vissa, specificerade, förhållanden. Som enskild 
veterinär måste man förhålla sig till detta på samma sätt 
som vid all medicinsk behandling, dvs. man skall agera 
utefter vetenskap och beprövad erfarenhet. I SVS vacci-
nationspolicy för hund och katt påpekas också att kraven 
på den enskilda veterinärens aktsamhet och vetenskapliga 
kunskap ökar i det fall veterinärens egna vaccinationsre-
kommendationer avviker väsentligt från gängse informa-
tion och rekommendationer. 

För att kunna göra en behovsvärdering krävs kunskap om 
bland annat förekomsten av ett smittämne, risken för kli-
nisk sjukdom kopplad till det, samt kunskap om vaccinet 
ifråga. Vilka risker för biverkningar föreligger, vilken effekt 

kan en vaccination förväntas uppnå, och hur väl är detta 
dokumenterat? Vaccinationen skall ha ett uttalat syfte, dvs. 
ett rimligt behov ska bedömas föreligga.

Ett vanligt och viktigt syfte med vaccination av djur är att 
förbättra djurskyddet. Korrekt vaccination med ett vaccin 
med god effekt mot allvarlig sjukdom är ett snabbt, enkelt 
och kostnadseffektivt sätt att motverka djurlidande. I de 
fall där infekterade djur utgör en viktig smittkälla, direkt 
eller indirekt, kan den enskilda djurägarens beslut att vac-
cinera sitt djur också bidra till att skydda andra djur. Om 
en tillräckligt hög andel individer i en population är vac-
cinerade kan det generellt smittrycket minska så att risken 
för infektion minskar även hos individer som är dåligt skyd-
dade mot sjukdom. Utsatta individer som därmed indirekt 
får ett visst skydd inkluderar unga djur, individer som inte 
vaccinerats korrekt, eller individer där vaccineringen av 
andra anledningar inte givit önskat resultat (immunitet). 

Vaccination kan också ske i syfte att minska produktions-
förluster, eller för att förebygga sjukdom hos människa. Ett 
exempel på vaccination som utförs primärt för att förhindra 
infektion hos människor i kontakt med det enskilda djuret 
och spridning av en allvarlig zoonos är vaccinationspro-
gram mot rabies hos hund – även om vaccinationen också 
ger den enskilda vaccinerade hunden ett skydd mot den 
dödliga infektionen.

En del frågor som behövs besvaras för att uppnå målsätt-
ningen ” rätt vaccin används till rätt djur vid rätt tillfälle” 
kan tyckas vara mycket basala - i alla fall när de ses listade 
på ett papper. I verkligheten kan bedömningen vid vissa 
tillfällen vara lite mer komplicerad än vad en enkel lista 
visar. Det finns t ex infektioner där vaccination rekom-
menderas trots att djuret sannolikt redan är infekterat med 
det agens man vaccinerar mot. Det är heller inte alltid så 
lätt som man skulle önska att få ett grepp om ett indivi-
duellt djurs levnadsförhållanden, dvs. risker och behov 
för just det djuret. Det finns många vacciner tillgängliga 
på framförallt den internationella marknaden, och i vissa 
fall kan det krävas ett visst arbete att få tag i vederhäftig, 
fyllig information om ett aktuellt vaccin. Samtidigt kan 
ryktesspridningen via t.ex. Internet om behovet av ett visst 
vaccin vara intensiv.
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Exempel på faktorer som med olika tyngd vägs mot varan-
dra för att avgöra om en vaccination med ett visst vaccin 
är aktuellt inkluderar:

•	 Är	djuret	redan	immunt/skyddat	avseende	infektion	
med detta agens?

•	 Bär	djuret	redan	på	detta	agens?

•	 Är	djuret	i	sådant	skick	att	vaccination	är	aktuellt/vac-
cination med ett visst vaccin inte är aktuellt?

•	 Finns	det	praktiska	skäl	till	att	avstå	från	vaccination/
är det inte möjligt att vaccinera djuret?

•	 Finns	det	anledning	att	vaccinera	djuret	för	att	mot-
verka smittspridning till människa?

•	 Finns	det	anledning	att	vaccinera	djuret	för	att	mot-
verka smittspridning mellan djur, eller för att minska 
det generella smittrycket? 

•	 Finns	det	risk	för	att	djuret	kommer	att	infekteras	
med det agens vaccinet är riktat mot?

•	 Är	det	vanligt	eller	ovanligt	med	sådan	infektion	hos	
det aktuella djurslaget?

•	 Har	det	agens	vaccinet	riktar	sig	mot	visats	orsaka	
sjukdom hos det aktuella djurslaget? 

•	 Hur	vanligt	är	det	att	infekterade	djur	utvecklar	sjuk-
domssymtom till följd av infektionen?

•	 Finns	det	risk	för	allvarlig	sjukdom?

•	 Går	det	att	behandla	ett	infekterat	djur	som	utvecklar	
sjukdom, och vad består den behandlingen av? Är den 
omfattande? Vad är prognosen?

•	 Har	det	aktuella	vaccinet	visats	ge	immunitet	eller	
skydd mot infektion, alternativt mot sjukdom eller 
allvarlig sjukdom? 

•	 Är	den	immunitet/det	skydd	vaccinet	visats	ge	speci-
fikt för en viss serotyp av detta agens, och i sådant fall: 
vilken/vilka serotyper finns det risk att djuret kommer 
att infekteras med?

•	 Finns	det	andra	vacciner	mot	detta	agens	som	kan	
vara mer lämpade, generellt eller för just denna indi-
vid?

•	 Hur	lång	tid	efter	vaccinationen	kan	ett	skydd	förvän-
tas kvarstå?

•	 Hur	stor	är	risken	för	biverkningar	till	följd	av	vac-
cinationen?

•	 Om	den	dokumentation	som	finns	avseende	ett	visst	
vaccin känns bristfällig, finns det ändå anledning att 
använda just det vaccinet?, 
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För anteckningar:



SMÅDJURSSYMPOSIUM
Dermatologi (steg 1)



Bättre prestationer  
– snabbare läkning
Vi finns i monter L10
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Vilka verktyg har jag i dermatologi och hur 
använder jag dem?

Susanne Åhman, Leg vet
CertSAM, CertVD, Diplomate ECVD
DjurAkuten, Stockholm

Dermatologi är en specialitet där man med små 
medel kan man komma mycket långt. Ditt 
starkaste verktyg som dermatolog är en utför-

lig anamnes och klinisk undersökning samt förmågan att 
utnyttja informationen som ges. Med det i hamn är cyto-
logi och histopatologi dermatologens nästa tunga redskap!

Cytologi
Cytologi är ovärderligt för dermatologen! Snabbt, billigt 
och effektivt hjälper cytologisk analys att ställa diagnos 
eller minska antalet differentialdiagnoser. Vid uppföljning 
och avläkningskontroll av hud(öron-)infektioner är det 
oslagbart. 

Cytologins begränsningar är bland annat att ”positive 
predictive value” är mycket större än ”negative predictive 
value”. Detta innebär att identifiering av vissa celler 
(neoplastiska, achantolytiska, eosinofiler) kan starkt stödja 
en viss diagnos, men avsaknad av fynd inte utesluter den-
samma. Det är vidare svårt att cytologiskt skilja en reaktiv 
process från en neoplastisk. Provtagningsmetoder inklude-
rar direktavtryck, ytliga skrap, tops, tejp, och finnålsaspirat 
(FNA).

Indikationer:
•	 Alla	misstänkt	infekterade	hudlesioner.
•	 Alla	öron	med	misstänkt	inflammation	eller	infektion.
•	 Alla	behandlade	hud-	och	öroninfektioner	i	samband	

med avläkningskontroll.
•	 Alla	exudativa	förändringar.
•	 Alla	krustösa	förändringar	(material	från	under	krustan).
•	 Alla	pustulära	förändringar.
•	 Alla	noduli	(OBS!	Undantaget	misstänkta	sarcoider	på	

häst).

Utrustning:
•	 Skrapskalpell	eller	slött	skalpellblad.
•	 Bomullstops.
•	 Genomskinlig	tejp.
•	 Sprutor	5cc	+	10	cc	+	blå	kanyler.
•	 Objektsglas	(helst	m	frostad	kant	för	märkning	m	bly-

erts).
•	 Snabbfärgning	(DiffQuick,	HemaColor)	+	sköljvatten.
•	 Mikroskop	med	objektiv	x10	samt	x100	+	immersions-

olja.

syfte:
•	 Skilja	inflammatoriska	från	neoplastiska	celler.
•	 Skilja	typ	av	inflammation	(akut/kronisk,	eosinofil/neu-

trofil/pyogranulomatös).
•	 Skilja	infektiösa	från	icke-infektiösa	processer.
•	 Identifiera	infektiösa	agens	(bakterier,	jästsvamp,	Leish-

mania).
•	 Klassificera	kutana	tumörceller	(mastceller,	histiocytom,	

lipom m.fl.).

Histopatologi
Histopatologi är ibland det enda sättet att verifiera en diag-
nos, eller att utesluta en viss differentialdiagnos. Även då 
biopsier inte ger en slutgiltig diagnos kan de ofta ge väg-
ledning om fortsatt utredning eller behandlingsalternativ. 
Generellt sett är biopsier av mycket begränsat värde vid 
en klådutredning. Biopsier kan aldrig ersätta en komplett 
klinisk undersökning och korrekt handläggning. Behandla 
om möjligt alltid hudinfektioner INNAN biopsitagning. 

När biopserar jag?
– verifikation av en diagnos som bygger på histopatolo-

giska fynd.
– verifikation av diagnos där behandlingen är kostsam 

eller biverkningsfylld.
– primärt ulcerativa eller erosiva dermatoser.
– blåsdermatoser.
– misstänkt neoplasi.
– dermatoser som inte svarar på adekvat behandling.
– uteslutning av vissa differentialdiagnoser.
– vid ovanliga symptom där klinikern står rådvill kan 

biopsi ibland ge vägledning.

Vad biopserar jag? 
– Tag minst 3–5 biopsier från flera primära förändringar 

i olika utvecklingsstadier. 
– Primära lesioner: papler, pustler, vesikel, bullae, noduli, 

urtikaria.
– Vissa lesioner kan vara primära eller sekundära beroende 

på sjukdom: ulcerationer, alopeci, mjäll, krustor, fol-
licular casts, komedoner och onormal pigmentering.

– Sekundära förändringar har vanligen lågt diagnostiskt 
värde: t.ex. kolaretter, ärr, exkoriationer, fissurer, liche-
nifierad hud och kallus.
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Hur går jag praktiskt tillväga?
– Biopsier tas vanligen på sederade djur (t.ex. medetomi-

din/butorfanol), men kan ibland tas enbart med lokal-
bedövning. Om biopsier ska tas från känsliga områden, 
t.ex. planum nasale, anus eller ögonlock rekommenderas 
allmän anestesi.

– Välj biopsiområden med omsorg. Markera utvalda 
områden med märkpenna och lokalbedöva vid behov 
subkutant med 1–2 ml xylokain. Vänta 5 minuter innan 
biopsitagning.

– Klipp vid behov päls med handsax, men raka och tvätta 
INTE biopsiområdet.

Punchbiopsi
Vanligaste typen av biopsi. Tag största möjliga punch, van-
ligen 6–8 mm. Applicera biopsipunchen vinkelrätt mot 
slät, men inte överdrivet sträckt, hud. Tryck och rotera 
punchen åt ett och samma håll. Punchen ska gå genom 
hela huden och ner en bit i subkutis. Lyft biopsin försiktigt 
underifrån med en fin pincett utan att krossa vävnaden.
Klipp loss huden med ögonsax från subkutan vävnad. 
Beroende på din kliniska misstanke måste du göra biop-
sin djupare och få med ordentligt med subkutan vävnad 
med biopsin. Lägg biopsin i rikligt med formalin (minst 
10 ggr mer än vävnaden).

Tag med eventuella mjäll och krustor. Om de faller av 
då biopsin förs över i provröret så notera på remissen vad 
som medföljer i röret och att det ska analyseras.

Excisionsbiopsi
Ömtåliga lesioner såsom vesikler, bullae och stora pustler 
lämpar sig vanligen bättre för excision med 2 bågsnitt, 
än för punch. I områden där stanshålet efter punchen är 
svårsuturerat är wedgebiopsier ofta enklare att suturera på 
ett kosmetiskt tillfredställande sätt. Exempelvis planum 
nasale, trampdynor och ibland öronlappen.

Vid stora eller mycket djupa förändringar såsom djupt 
liggande noduler eller tumörer kan också excisionsbiopsi 
vara att föredra. Allmän anestesi är ofta lämpligt inför exci-
sionsbiopsier.

Vad ska jag INTE biopsera?
– lesioner med sekundära förändringar (sekundärinfek-

tion, exkoriation m.m.).
– lesioner som lokalbehandlats.
– undvik att ta biopsier från djur som behandlas med 

kortison. Vid peroral behandling räcker 2–4 veckor utan 
kortison, efter depot-injektion bör man avvakta 6–8 
veckor innan biopsi tas.

Vart skickar jag biopsin?
– Välj en patolog med omsorg och lär känna honom/

henne! 
– Bifoga alltid en utförligt ifylld remiss inklusive:

•	 Signalement:	ras,	kön,	ålder.
•	 Anamnes.
•	 Kliniska	fynd	och	sjukdomsförlopp.

•	 Nuvarande	och	tidigare	behandlingar	samt	terapisvar.
•	 Markering	över	var	biopsierna	är	tagna.
•	 Klinisk	diagnos/differentialdiagnoser.

– Fotografera gärna förändringar för dokumentation.
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Vad behöver jag veta om ektoparasiter?

Katarina Varjonen
SmådjursAkuten och Sveriges lanbruksuniversitet

Ektoparasitära infestationer är vanliga diagnoser för 
en smådjurspraktiker. Parasiter är det första man 
bör överväga som bakomliggande orsak då man 

undersöker en patient med en kliande hudsjukdom, men 
kan även vara aktuellt att överväga vid icke kliande hud-
lidanden. Som kliniker behöver man utöver symptombild 
vid de olika parasitoserna känna till hur man diagnostiserar 
de olika sjukdomarna, vilka svårigheter man kan drabbas av 
vid diagnostik och tillförlitlighet av diagnostiska tester man 
använder. Man bör också känna till om den parasitsjukdom 
man diagnostiserat smittar, hur den sprids och vilka behand-
lingsalternativ som finns samt för- och nackdelar med dessa.

Utvärtes parasiter på hund och katt hör till två klasser 
leddjur, insekter och spindeldjur. Till de förstnämnda hör 
loppor och löss liksom myggor och andra flygfän. I den 
senare gruppen ingår hårsäckskvalster (demodex), örons-
kabb (otodectes), rävskabb (sarcoptes), mjällkvalster (chey-
letiella), neotrombicula, fästingar samt, utomlands, Noto-
edres cati och Straelensia cynotis. En generell behandling 
som fungerar för alla typer av parasitära sjukdomar finns 
inte och en diagnos vid parasitära infestationer är därmed 
att föredra för att kunna rikta behandling, minska risken 
för återfall och ge en prognos. Graden av kliniska besvär 
vid en parasitinfestation beror på många faktorer; hur stor 
parasitbördan är, djurets svar på infestationen och hur länge 
sjukdomen pågått liksom ev. förekomst av ev. följdproblem. 
Patienter med ökad mängd hårsäckskvalster kliar ofta inte 
men en del kliar kraftigt, sannolikt pga. utveckling av en 
överkänsighetsreaktion mot kvalstret. Symptomlösa bärare 
av mjällkvalster är inte ovanliga, framförallt bland vuxna 
hundar. Loppor orsakar inte heller alltid klåda, framförallt 
inte då infestationerna inte är kraftiga förutsatt att djuret 
inte utvecklat loppallergi. Även patienter med rävskabb-
sinfestationer kan uppvisa en knappt märkbar klåda som 
enda symptom även om de flesta kliar kraftigt. 

Diagnostiska metoder för parasitidentifikation
Undersökning av päls och hud okulärt kan identifiera före-
komst av löss, loppor och neotrombicula. Löss är relativt 
stora, platta och brungula. Den vanligare lusen på hund är 
blodsugande (Linognathus setosus) som är upp till 2,5 mm 
stor, medan den mer sällan förekommande pälsätande lusen 
(Trichodectes canis) är upp till 4 mm lång. Utöver själva 
lusen kan man ofta lätt se lusägg som fästs vid hårstråna 
som små vita prickar. Löss är oftast lättast att hitta i nack-
regionen på djuret. Katt har sällan löss men kan drabbas 
av en pälsätande lus, Felicola subrostratus. 

Loppor kan också identifieras med blotta ögat liksom 
ibland även loppavföring, även om mikroskopering kan vara 
mer känsligt för identifikation av det senare. Frånvaro av 
loppor och loppavföring utesluter tyvärr inte denna parasit 
då loppor inte tillbringar hela sin livscykel på värddjuret och 
kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner vilket gör att 
en liten loppinfestation kan ge upphov till markant klåda.

Neotrombicula autumnalis kan hittas från juli och fram 
till senhösten, oftast mellan tår eller i den s.k. Henry’s pocket 
på den kaudala öronlappskanten. Parasiterna är orange till 
färgen och biter liksom fästingar in sina mundelar i huden. 
De ser ut som små orange prickar och ses ofta i klasar av 
parasiter. De är relativt ovanliga i Sverige men sporadiska 
fall ses på både katt och hund under sensommaren.

Kamprov. Vid kamprov samlar man in mjäll och andra 
hudavlagringar samt päls med hjälp av en tät kam för att 
sedan undersöka dessa i mikroskop eller under förstorings-
glas. Parasiter som kravlar omkring på hudytan liksom 
loppavföring kan insamlas. Fynd inkluderar löss, lusägg, 
loppor, loppavföring, mjällkvalster och ibland öronskabb. 
Mjällkvalster är rödbruna kvalster med kloliknande mun-
delar och hakformade ändor på benen. Mjällkvalstret är 
relativt stort och kan ses med blotta ögat som en liten vand-
rande mjällflaga. Kvalstret är 0,2–0,5 mm stort. Utöver 
kvalster kan ägg hittas.

Tejpprov är ett komplement till kamprov eller ett alternativ 
till detta. Flera tejpbitar används för att samla material 
från hudytan. Tejpen klistras sedan, utan att färgas, med 
klibbsidan mot ett objektglas och preparatet undersöks för 
förekomst av parasiter i mikroskop.

Undersökning av öronsekret sker genom att öronsekret, 
oftast med en tops, petas ur hörselkanalen, blandas i paraf-
finolja på ett objektsglas och undersöks i mikroskop. Denna 
metod används för att undersöka för förekomst av örons-
kabb. Öronskabbkvalstret liknar mjällkvalster till utseendet. 
Lättast särskiljs dessa genom att undersöka kvalstrets huvud, 
öronskabb har ett avsmalnande huvud och saknar de promi-
nenta mundelar mjällkvalstret har. De två första benparen 
slutar i sugkroppar, medan den mindre hanen även har 
sugkroppar på bakbenen. Även ägg kan ses i öronsekret.

Ytliga skrapprov görs med ett skalpellbad eller en skrap-
kniv. På pälsbeklädd hud är det en fördel att klippa ner 
pälsen försiktigt. Ett lager paraffinolja läggs på hudytan och 
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denna skrapas sedan. Paraffinoljan gör att det lossade mate-
rialet lättare kan skopas upp och läggas på ett objektsglas. 
Vid ytliga skrapprov strävar man till att skrapa en större 
hudyta och samlar material från epidermis utan att skrapa 
ner till blodförsörjd vävnad. Ytliga skrapprov används fram-
förallt för att leta efter skabbkvalster, ägg från skabb eller 
skabbavföring men även för identifikation av mjällkvalster. 
Skabbkvalstret är runt och i det närmaste genomskinligt. 
Det är lättare att se kvalstret i mikroskop om man drar 
ner ljusstyrkan och sänker kondensorn på mikroskopet. 
Honorna är 0,3–0,45 mm stora, hanarna ungefär hälften 
så stora. Djuret har sugkroppar på de främre benen och 
“taggar” (spines) på dorsalsidan. Vid skrapprov kan man 
även hitta ägg och små gulbruna avföringsansamlingar. 
Utöver skabbdjur används ytliga skrap även för att identi-
fiera de ytlevande demodexkvalstren, D gatoi samt D cornei, 
bägge små kvalster runt 100 mikrometer långa. Dessa kval-
ster hittas i S.corneum i motsats till övriga hårsäckskvalster.

djupa skrapprov görs på liknande sätt som ytliga skrapprov 
men skrapet görs djupt nog tills kapillär blödning ses. 
Många kliniker föredrar att “squeeza” skrapområdet innan 
skrapning för att försöka pressa upp material från hårsäck-
arna närmare ytan. Djupa skrapprov görs för att leta efter 
hårsäckskvalstret som huvudsakligen finns i hårfollikeln. 
Hårsäckskvalster kan variera i storlek upp till 370 mikro-
meter. Hårsäckskvalstren har avlånga, citronformade ägg 
utom D.cati vars ägg är ovala. Det vuxna hårsäckskvalstret 
och nymfer har åtta ben medan larvstadiet har sex ben. 
Hårsäckskvalster hos hund är vid korrekt utförd provtag-
ning oftast inte svåra att hitta men vissa raser som shar-pei 
och infestationer i framförallt tassar kan ibland vara svåra 
att utesluta baserat på djupa skrapprover. En nyligen publi-
cerad studie visade att tapeprover efter “squeezing” var mer 
sensitiva än djupa skrap för påvisande av hårsäckskvalster.

serologi. En ELISA- undersökning har tagits fram för 
mätning av antikroppar mot sarkopteskvalster. Serologi 
har rapporterats ha en sensitivitet och specificitet på över 
90% taget på djur där manifestationen pågått tillräckligt 
länge för att de skall hinna serokonvertera. Antikroppar kan 
hos de flesta smittade hundar uppmätas 2–3 veckor efter 
symptomdebut. Testet finns även för katt. Falskt positiva 
svar kan ibland fås pga. korsreaktioner med andra kvalster.

Trichogram, där hårstrå och rotområde undersöks på 
plockade hår, används parallellt med skrapprov för att 
undersöka för förekomst av hårsäckskvalster. En liten tuss 
hårstrån plockas med hjälp av en peang, hårstråna läggs i 
lite olja på ett objektglas och framförallt hårrotsområdet 
undersöks för förekomst av hårsäckskvalster. “Squeezning” 
av hudområdet innan hårplock kan öka utbytet.

biopsier. Biopsi används ibland för att utesluta eller 
bekräfta förekomst av hårsäcksvalster och kan framförallt 
vara indicerade vid tassdemodikos och andra former av 
furunkulos. Biopsier används även för att diagnostisera 
Straelensia cynotis.

dammsugning av pälsen och undersökning av uppsam-
lat material har i en studie visats vara den mest känsliga 
metoden för identifikation av mjällkvalster. Studien jäm-
förde tapeprov, skrapprov och  plockning av hårstrån för 
identifikation av mjällkvalster.

PCr. En metod för att identifiera D canis liksom D injai i 
biologiskt material genom PCR-analys har nyligen utveck-
lats. Metoden finns i dagsläget inte för kommersiellt bruk.

Hur länge skall behandlingen pågå och vilket preparat 
skall man välja?
Behandlingstidens längd behöver anpassas till djurpopu-
lationens storlek, miljösmitta samt vilket preparat som 
använts. Generellt bör behandlingstiden överskrida para-
sitens livscykel och tid den överlever utanför värddjuret. 
Beroende på preparat har en del en depåeffekt medan andra 
endast verkar i samband med applikation. Olika formule-
ringar kan påverka preparatval liksom hur lätt produkten 
kan appliceras/fås i djuret. Flera av ektoparasitmedlen är 
även toxiska för katt och bör därför undvikas vid behand-
ling av detta djurslag. Behandling av hårsäckskvalster skall 
fortgå tills två negativa skrapprover erhållits med ca 3–4 
veckors mellanrum.

Vid använding av spot-on-preparat kan man behöva 
raka djuret vid applikationsstället för att försäkra sig om 
att produkten kommer I kontakt med hudytan i tillräcklig 
dos. Schamponering kan också minska effekten av utvärtes 
preparat. En mer ojämn distribution över hudytan av pre-
parat som verkar genom att spridas längs hudens fettlager 
kan möjliggöra överlevnad av små mängder parasiter på 
djuret vilket ökar risken för återfall. Längre behandlingstid 
än vad som i det ideala fallet skulle räcka kan motverka 
detta alternativt val av ett annat parasitmedel. Vissa stadier 
av parasitutveckling kan vara omöjliga att nå med dagens 
produkter, t.ex. puppastadiet för loppor, och detta bör tas 
i beaktande vid val av behandlingstid.
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Läkemedel Löss Loppor Sarkoptesskabb Öronskabb Demodex Mjällkvalster Fästingar Kommentar

Sebacil
Foxim x x x - - x x Ej katt

Promeris Duo
Amitraz, 
metaflumizon

x x - - x X X Ej katt. Har orsakat PF som 
biverkning

Certifect
Fipronil, amitraz, 
metopren

x x - - - x X Se ovan

Scalibor
Deltametrin x - - - X Ej katt

Exspot
permetrin x x x Ej katt

Seresto
Flumetrin, fipronil x x - - - - X

Fipronil, flera 
produkter x x (-) - - x X

Fipronil är toxiskt för 
kanin. Använts off label för 
öronskabb på katt

Frontline comp
Fipronil och 
metopren

x x x x

Prac-tic
pyriprol x X

Stronghold
selamektin x x x x - x -

Interceptor
Milbemycin oxim - - x x - -

Advocate
Moxidectin, 
imidacloprid

x x x x x x -

Program
lufenuron x Tillväxtregulering

Parasit Predilektionsområde Livscykel Överlevnad utanför värddjur Smittar/zoonos

Lus Nacke, huvud 2–3 v Någon dag Djurslagsspecifik/nej

Loppa
(katt/hund)

Nacke, ländrygg 1 år, ffa i miljön Ca 6 månader Ja/ja- bett

Mjällkvalster rygg 3–4 v > 2 v Hund, katt, kanin/ja-bett

Öronskabb öron 2–3v 2v Hund, katt, iller/ja

Sarkoptesskabb Öronkanter, armbågar, hasar, 
ventralt

2–3 v 3v Flera/ja

Neotrombicula Tassar, Henry’s pocket 50–70 dgr, 
huvudsakligen i 
miljön

Lever i miljön Nej/nej

D canis, D injai, D 
cornei, D cati

Ansikte, ben (hund), öron (katt) 20–35 dgr - nej

D gatoi Sidor, buk, insida av ben ? ? Mellan katter/nej

Icke beskriven form, 
katt

? ? ? ?

Tabell 1.
Tabellen listar produkter registrerade i Sverige samt registrerade indikationer samt indikationer som stöds av publikationer 
för produkten. Vissa av produkterna innehåller aktiva substanser som kan medföra ytterligare indikationer. Indikation inom 
parentes Fipronil – modifierar sarkotesskabbinfestationer. 

Tabell 2.
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Pyodermi – från misstanke till åtgärd 

Kerstin Bergvall 
Leg vet, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist i dermatologi hund och katt, Dipl ECVD
Kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
DjurAkuten AB, Stockholm

Pyodermi är mycket vanligt förekommande, och 
anses vara orsaken till veterinärbesök i över 25% 
av alla dermatologikonsultationer. Dessutom kan 

pyodermi förekomma sekundärt till, och komplicera 
andra dermatologiska problem. Av denna anledning är 
det av yttersta vikt att varje patient som kommer för hud-
problem, betraktas som möjligt infekterad, med allt vad 
detta medför avseende hygienrutiner. Diagnostisering av, 
och hantering av pyodermier är kanske viktigare idag än 
någonsin med avseende på antibiotikaresistensproblemati-
ken. Dermatologifallen står för en stor andel av förskriven 
antibiotika inom veterinärmedicinen. Bakterier har funnits 
i 3,5 miljoner år och penicillinets effekter upptäcktes av 
Alexander Fleming så sent som 1928. Redan 30 år senare 
publicerades den första rapporten om methicillinresistenta 
stafylokocker. Vi ser nu en växande problematik av anti-
mikrobiell resistensutveckling och individer dör idag av 
antibiotikaresistenta infektioner. En korrekt och ansvarsfull 
hantering av infektioner är därför av yttersta vikt. 

Bakgrund:
Den vanligast isolerade patogena bakterien vid pyoder-
mier är Staphylococcus pseudintermedius (97%) men även 
S. Aureus, S. Schleiferi och andra stafylokocker kan före-
komma. Stafylokockerna förekommer normalt på hud 
och slemhinnor hos hund och tillhör alltså det som kallas 
normal resident flora. Från tik till valpar överförs bakte-
riefloran under de första levnadsdagarna genom att tiken 
slickar valparna. Valparna får även bakterier från miljön 
de lever i. Stafylokocker, som är de primära isolaten vid 
pyodermier, är inte speciellt virulenta. Bara förekomst 
av bakterierna räcker alltså inte för att en pyodermi ska 
uppstå, predisponerande faktorer krävs. Andra agens som 
kan orsaka pyodermier är till exempel Pseudomonas, Pro-
teus, Escherichia coli, Bacillus och Corynebacterium. De här 
bakterietyperna kan inte kolonisera intakt hud, men kan 
föröka sig i skadad hud. Åter räcker det alltså inte med 
förekomst av bakterier. Predisponerande faktorer krävs för 
att en infektion ska kunna etableras.

Pyodermier anses alltid orsakade av något annat grundli-
dande och det gäller att försöka identifiera primära orsaker, 
om inte är risken för recidiv stor.

Huden har väl utvecklade skyddsfunktioner för att 
hindra infektioner från att etablera sig och potentiellt 
invadera kroppen. Skyddet mot omgivningen består av 
pälsen, det förhornade översta lagret (stratum corneum) 
i överhuden (epidermis) och ämnen, framför allt olika 
fetter som utsöndras av hudens körtlar och cellerna i 
epidermis. Hudens hornlager består av tätt packade för-
hornade celler och utgör en robust, effektiv, mekanisk 
barriär. Dessa förhornade celler stöts av kontinuerligt 
(deskvamation) och tar då med sig de mikroorganismer 
som finns på ytan.

Mellan de förhornade cellerna i stratum corneum finns 
dessutom en emulsion av talg, svett, intercellulära fetter 
och ytterst även flyktiga fria fettsyror, en kemisk barriär 
producerad av cellerna i epidermis och hudens talg- och 
svettkörtlar. Innehållet i den här kemiska barriären har 
antibakteriella egenskaper. Dessutom innehåller emul-
sionen immunologiskt verksamma ämnen, till exempel 
immunoglobuliner, komplementfaktorer och cytokiner 
och utgör därför även en immunologisk skyddsbarriär. 
På päls och hud finns dessutom en normal bakterieflora. 

Värme, fukt, pH, salthalt, fettsyror och albuminhalt är 
exempel på faktorer som påverkar och kan förändra floran 
av mikroorganismer på huden. För att en infektion ska 
etableras krävs förutom bakterier med adhesionsmoleky-
ler även att keratinocyterna uppreglerar tillräckligt med 
receptorer för dessa adhesionsmolekyler. En inflammerad 
eller skadad hud exponerar ökat antal sådana receptorer. 
Hundar med allergisk dermatit respektive seborrhoiska 
sjukdomar eller keratiniseringsdefekter har speciellt lätt 
för att utveckla infektioner.

Faktorer som predisponerar för pyodermi: 
•	 Miljöfaktorer	(till	exempel	värme,	fukt,	pH,	salthalt,	

fettsyror m.m.)
•	 Traumatisering	av	skyddsbarriären	(även	mikrotrauman)
•	 Parasiter,	endo-	och	ektoparasiter
•	 Andra	infektioner	
•	 Hormonella	rubbningar	
•	 Dämpad	immunstatus,	lokalt	eller	generellt
•	 Allergisk	inflammation	i	huden
•	 Seborrhoiska	sjukdomar/keratiniseringsdefekter

Vid hantering av alla hudpatienter – tänk på att 
risken är stor att patienten har en bakteriell hudin-
fektion. Genomtänkta hygienrutiner är därför 
mycket viktiga för att hindra smittspridning. 
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Symtom:
Ordet pyodermi betyder inflammation i huden associerad 
med förekomst av pus. Pus behöver dock inte synas mak-
roskopiskt. I själva verket är det ganska vanligt att hundar 
med pyodermi inte har synliga pustler (varblåsor) eller fritt 
var synligt på huden. 

Rodnad, hyperpigmentering, smetig beläggning på 
huden, erytematösa papler (små, fasta upphöjningar), 
pustler, kollaretter (flagande ring, ofta med erytem i cen-
trum), krustor, fistlar, bölder och flegmon kan alla utgöra 
symtom på pyodermi. Korthåriga hundar kan på håll se 
fläckvis hårlösa ut (”malätet” utseende). Ytlig pyodermi 
utlöser ofta ett kliande beteende hos hunden, medan djup 
pyodermi kan göra påtagligt ont.

Hur ställs diagnosen pyodermi?
Cytologiprov: 
Utan tvekan snabbaste, enklaste och mest prisvärda sättet 
att ta reda på om en bakteriell infektion föreligger är med 
hjälp av ett cytologiprov. Material från huden samlas, över-
förs till ett objektglas och färgas sedan med Hemacolor 
eller Diff-Quick.

Provet kan antingen tas genom att punktera en intakt 
pustel med en steril kanylspets eller skrapskalpell. Den 
lilla mängd pus som då fastnar på kanylspetsen eller 
skrapskalpellen smetas ut på objektglaset och får luft-
torka. Provet kan också tas med en steril tops som rullas 
mot huden och sedan rullas ut på glaset. Har huden en 
smetig, kladdig beläggning kan glaset tryckas direkt mot 
huden. Ytmaterial kan även samlas upp med hjälp av 
skrapskalpellen och sedan bres ut på objektglaset. Om 
krustor finns på huden, ta då först och lossa på skorpan. 
Undersidan av skorpan kan sedan pressas mot glaset och 
material från huden under skorpan kan samlas genom 
att glaset trycks mot huden eller samlas upp med hjälp 
av skrapskalpellen.

Har patienten bölder, tvätta av området med sprit och 
ta provet ur bölden med hjälp av en kanyl. Innehållet i 
kanylspetsen kan blåsas ut på objektglaset genom att koppla 
en luftfylld spruta till kanylen. Om huden är torr eller 
vaxig går det även bra att använda klar, genomskinlig tejp. 
Använd en tejpsort med god fästförmåga. Tag en bit tejp 
som inte är längre än objektglaset. Pressa mittendelen av 
tejpbiten mot hudytan upprepade gånger, tills den inte 
klibbar fast längre. Låt ändarna behålla sin fästförmåga. 
Droppa en droppe av den blå färglösningen mitt på objekt-
glaset och tejpa fast tejpen ovanpå, så at provmaterialet 
hamnar på den blå droppen. Torka bort överflödig färg 
som pressats ut utanför tejpen.

Proverna undersöks sedan i mikroskop. Identifiera först 
ett område under 4–10x förstoring, där mycket blått mate-
rial kan skönjas. Lägg sedan på en droppe mineraloja och 
vrid över till x100.

Vilka typer av pyodermier förekommer?
Pyodermier klassificeras ofta efter hur djupt ner i huden 
infektionen sträcker sig och indelas då i tre grupper.

•	 Ytpyodermi
•	 Ytlig	pyodermi
•	 Djup	pyodermi

Ytpyodermi
Ytpyodermi är en infektion/kolonisation av Str. corneum. 
Vanligen ses rodnad, varierande grad av exsudat och ibland 
även erosioner. Exempel på ytpyodermier är pyotraumatisk 
dermatit s.k. hot spot, intertrigo d.v.s hudvecksderma-
tit, bakteriell överväxt (bacterial overgrowth syndrome – 
BOG) och mukokutan pyodermi. 

Pyotraumatisk dermatit – ”hot spot”
Kan drabba alla raser men är vanligast på raser med tät 
päls. Vanligt på golden retriever, rottweiler och schäfer 
till exempel. Ses mest på hundar under 4 års ålder. Vanli-
gare vid varm, fuktig väderlek men kan ses året om. Kallas 
även fukteksem. Pyotraumatisk dermatit kan orsakas av ett 
stort antal olika orsaker. Förändringarna uppkommer när 
hunden biter och slickar sig. Försök att hitta den utlösande 
faktorn.
Ex:
•	 Dålig	pälsvård
•	 Ektoparasiter	
•	 Bursitis	paranalis
•	 Otiter
•	 Ytliga	bitskador
•	 Allergi	(atopi	eller	kutana	födoämnesreaktioner,	KFR)
•	 Irriterande	ämnen	t.ex.	schampo	som	ej	sköljts	ur	

ordentligt
•	 Främmande	föremål	som	stickor	och	strån
•	 Smärtproblem	från	t.ex.	leder
•	 Idiopatiska

Symptom
Snabbt uppkommen, fuktande, smärtsam dermatit som 
ibland orsakar ett kliande beteende. Anamnesen är ibland 
bara några timmar. Pälsen på affekterat område blir klad-
dig och tovig av pus. Mest drabbas kinder, hals, länd och 
lår. Huden är rodnad, ibland erosiv och belagd med pus. 

Inför rakning (tänk på hygienen) och inspektion behö-
ver de flesta hundar sedering med analgesi. Inspektera rand-
zonen noga. Vid fynd av satellitlesioner i form av papler 
och furunkler, föreligger en djupare infektion och patienten 
ska då hanteras i enlighet med detta.

Intertrigo (veckdermatit)
Uppräder i djupa hudveck, till exempel vid anatomiska 
defekter eller till följd av övervikt. Friktion, dålig ventilation, 
värme och fukt skapar ett mikroklimat som predisponerar.
Exempel på veckdermatiter: 
Läppvecksdermatit – vanligast på spaniels. 
Ansiktsveckdermatit – vanligast på brachycephala raser.
Vulvavecksdermatit – mest hos överviktiga tikar.
Svansvecksdermatit – ses hos hundar med korkskruvssvans.
Ryggvecksdermatit – hos bl.a. westie och shar-pei men 
även överviktiga hundar.
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Symptom
Hårlöshet, rodnad och klåda. Varierande mängd sekret på 
huden. Ibland påtagligt illaluktande, speciellt vid läpp-
vecksdermatit

mukokutan pyodermi
Kan klassificeras både som ytpyodermi och ytlig pyodermi. 
Kan förekomma på underläpparna samtidigt med läpp-
vecksdermatit. Kan ses även på ögonlock, vid näsborrarna, 
vulva, på förhuden och i analregionen.

Symptom
Svullnad och rodnad, ofta pigmentbortfall. Fissurer, ero-
sioner och krustor med pus under krustorna vid muko-
kutan pyodermi i munvinklar. Den inflammatoriska 
reaktionen kan orsaka ett kliande beteende och göra ont 
vid beröring. 

bacterial overgrowth syndrome (bog)
Orsakas av kolonisering och kraftig förökning av stafylo-
kocker. Inte sällan i kombination med jästsvampsöverväxt 
(Malassezia). Sjukdomen kan vara lokaliserad t.ex. halsens 
undersida, omfatta större områden t.ex. buken eller vara 
generaliserad. Vanligaste grundorsak är allergier.

Symptom 
Förlöper ofta med kraftig klåda och odör.
Huden uppvisar rodnad, alpoeci, hyperpigmentering och 
likenifiering (hudförtjockning) samt inte sällan exkoria-
tioner (rivmärken).

Ytlig pyodermi
Vid ytlig pyodermi sträcker sig infektionen ner i levande 
delen av epidermis och/eller den övre delen av hårsäckarna. 
Ytlig pyodermi är den vanligaste formen av pyodermi hos 
hund. 

Exempel på ytlig pyodermi är impetigo, mukokutan 
pyodermi, ytlig follikulit och ytlig spridande pyodermi.

Impetigo – juvenil pustulär dermatit
Ses på valpar och unghundar innan könsmognaden.

Symptom
Papler och pustler som inte spänner över en hårsäcksmyn-
ning. Pustlerna går lätt sönder och övergår till gula krustor 
och kollaretter. Hundar med impetigo har mild eller ingen 
klåda.

Impetigo ses mest på de hårlösa områdena på buken 
och i axillerna.

Bakomliggande orsaker kan t.ex. vara endo- eller ekto-
parasiter, dåliga hygieniska förhållanden, som tovig päls, 
urin som skvätter ned buken, undermålig utfodring och 
dålig omgivningshygien.

Ytlig follikulit
Ytlig follikulit är den vanligaste formen av pyodermi.

Symptom
Papler, pustler över hårsäcksmynningar, krustor, kollaret-
ter, malätet utseende på grund av fläckvis hårlöshet, vilket 
syns mest om förändringarna sitter på ryggen. Varierande 
grad av klåda.

Bakomliggande orsaker är alla de faktorer som orsakar 
en defekt skyddsbarriär i huden, som till exempel mik-
rotrauma och ektoparaister. Vanligast orsak till recidive-
rande ytliga pyodermier är allergisk inflammation i huden 
eller seborrhoiska sjukdomar/keratiniseringsdefekter.

Ytlig spridande pyodermi=superficial spreading pyoderma 
Pyodermi med klåda, rodnad, papler, , kollaretter med 
central rodnad och hyperpigmentering. Inga pustler ses. 
Förändringarna sprider sig utåt. Ofta fjällande eller exsu-
dativt i kanterna. Kollaretterna kan bli mycket omfattande 
i storlek. 

Kan förekomma samtidigt med follikulit
Bakomliggande orsaker samma som vid follikulit. 

mukokutan pyodermi
Se under ytpyodemi, ovan.

Djup pyodermi
Djupa pyodermier är mer ovanliga jämfört med de ytliga 
och sträcker sig ner i underhuden och involverar ibland 
även underhudsfettet.

Infektionen går djupt ner i hårfolliklarna och orsakar 
rupturer där keratin, rester av hårstrån och infektiöst mate-
rial då kommer ut i underhuden och leder till bildning av 
pyogranulom. I dessa fall föreligger både en infektion och 
en främmande kroppsreaktion. S. Pseudintermedius är även 
i dessa fall den primära patogenen, men vid djupa infek-
tioner kan även infektioner med andra typer av bakterier, 
som Proteus, E.Coli och Pseudomonas invadera sekundärt.
Exempel på tillfällen då djup pyodermin kan förekomma:
•	 Djup	infektion	av	akne.
•	 Djup	infektion	av	tryckpunktskallus	(kalluspyo-

dermi).
•	 Furunkulos	mellan	tår	eller	på	andra	ställen,	sekun-

därt till demodikos, allergisk pododermatit, friktions-
dermatit m.m.

•	 Pyotraumatisk	dermatit	(hot	spot)	med	furunkler	i	
randzonen.

•	 Akral	slickdermatit	sekundärt	till	smärtande	process	
i led, kliande processer (till exempel allergi) eller 
mental/fysisk understimulering.

•	 Cellulit.
•	 Flegmon.
•	 Dränerande	fistlar.

Behandling vid pyodermi
Eftersom antibiotikaresistens numera utgör ett globalt 
hot för miljö och individuell hälsa har ett nationellt anti-
biotikapolicydokument anpassat till svenska förhållanden 
utarbetats av SVF/SVS 2009. I korthet är syftet att minska 
onödig antibiotikaförskrivning samt verka för rationell 
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användning av antibiotika med särskild hänsyn till resis-
tensutvecklingsproblematik. Identifierade riskfaktorer för 
MRSP och MRSA är stationärvård på veterinärinrättning, 
tid som patienten varit inskriven, kirurgiska ingrepp, kon-
takt med bärare, antibiotikabehandling under senaste året 
och upprepade antibiotikabehandlingar.  

Cytologisk undersökning bör göras för att verifiera 
bakteriell infektion. Den cytologiska undersökningen 
kan också påvisa/utesluta eventuell jästsvampsinfektion/
överväxt. Om stavformiga bakterier påvisas bör odling med 
resistensbestämning göras. Odlingsprov med resistensbe-
stämning bör även göras vid recidiverande pyodermier. I 
de fall patienten inte riskerar sepsis kan resultat av resis-
tensbestämning inväntas innan allmänbehandling sätts in.

Odlingsprover, hur tar jag dem?
Intakt pustel: 
En steril kanylspets förs in i pusteln. Kanylspetsen trycks 
sedan mot kulturettsvabben. Sprita inte av pusteln före 
provtagning, eftersom den lätt brister vid beröring.

Intakt böld (som inte fistulerat):
Sprita av. Stick in en steril kanyl i bölden, överför sedan 
innehållet i kanylspetsen till kulturettsvabben på samma 
sätt som ovan.

Krusta:
Lyft krustan med en steril skrapskalpell. Tryck kultu-
rettsvabben mot den fuktande huden under krustan.

Dränerande fistlar, flegmon:
Odlingsprov tas i dessa fall bäst genom biopsering. Ste-
riltvätta. Biopsera och skicka biopsin i ett sterilt provrör 
med ett par droppar steril koksaltlösning, alternativt för 
ner kulturettsvabben i biopsihålet.

Ytpyodermier – allmänbehandling med antibiotika är inte 
indicerat
•	 Intertrigo	(veckdermatit	t.ex.	vulva-	ansikts-	eller	svans-

veck).
•	 Fukteksem	(OBS!	utan satellitlesioner. Raka o inspektera 

randområdet).
•	 BOG	(bacterial	overgrowth).
•	 Mukokutan	pyodermi.

Behandling/åtgärd
•	 Rengöring,	antibakteriell	tvätt.
•	 Utvärtes	antibakteriella,	leave-on	produkter.	I	vissa	fall	

kan topikal antibiotika vara nödvändigt, till exempel i 
form av medel innehållande fucidinsyra. 

Behandling med mupuricin (Bactroban® salva) är inte 
tillåtet att användas, då detta medel är reserverat för elimina-
tion av MRSA hos människa.

Preventiva åtgärder för att hindra recidiv utgörs av 
regelbunden veckvård, bantning i förekommande fall eller 
kirurgisk veckplastik.

Ytlig pyodermi
•	 Papler,	pustler,	kollaretter,	krustor,	fläckvis	hårlöshet.
•	 Impetigo.
•	 Ytlig	follikulit.
•	 Ytlig	spridande	pyodermi.
•	 Mukokutan	pyodermi.

Behandling/åtgärd
•	 Lindrig,	lokal.
•	 Schamponering/tvätt	med	antibakteriella	medel.	

Schampo bör ha en kontakttid på 10-15 min före 
ursköljning.

•	 Utbredd	–	om	tvätt	ej	givit	resultat	inom	14d.
•	 Allmän	antibiotika	tills	infektionen	är	helt	utläkt.	

Återbesök lämpligt innan antibiotikabehandlingen 
sätts ut. För tidigt utsatt behandling bidrar ej till lägre 
konsumtion av antibiotika.

•	 Vid	förstagångspyodermier	är	klindamycin	som	regel	
verksamt och kan väljas empiriskt, men odlingsprov 
med resistensbestämning är aldrig fel.

•	 Ej	förstagångspyodermi	–	Val	av	antibiotika	bör	base-
ras på odling och resistensbestämning. 

•	 Schamponering/tvätt	parallellt	kan	förkorta	den	tiden	
till avläkning och därmed vara till hjälp att minska 
konsumtion av antibiotika.

Recidiverande pyodermier skall bokas för uppföljning 
till dermatolog eller till veterinär med särskilt intresse för 
dermatologi, för att utreda bakomliggande orsak och däri-
genom minimera risk för recidiv.

Djup pyodermi
•	 Fistlar,	flegmon,	furunkler.

Behandling/åtgärd
•	 Antibiotikaval	baseras	på	odling	med	resistensbestämning.
•	 Behandla	tills	 infektionen	är	helt	utläkt,	viktigt	med	

återbesök innan antibiotikabehandlingen sätts ut. 
•	 Schamponering	med	antibakteriellt	schampo.	Låt	sitta	

i 10–15 min före ursköljning.
•	 Smärtlindring	om	behov.
•	 Kortison	är	kontraindicerat	under	pågående	infektion.	
   

Djupa pyodermier skall bokas för återbesök till derma-
tolog eller veterinär med särskilt intresse för dermatologi för 
utredning av bakomliggande orsak för att hindra recidiv.

Antibakteriella medel för utvärtes bruk
Mekanisk rengöring av huden är i sig självt ganska effektivt 
för att eliminera bakterier. I en studie sjönk mängden bakte-

Antibiotika ska bara användas i de fall bakteriell 
infektion verkligen föreligger

och
i de fall infektionen inte kan läka utan antibiotika.
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rier på huden efter schamponering med endast vehikeln och 
det var ingen statistisk skillnad jämfört med schamponering 
med antibakteriellt schampo. Som regel rekommenderas en 
kontakttid på c:a 10 min för att god effekt ska uppnås, vilket 
använts i de flesta schampostudierna som publicerats. I en 
Japansk studie med klorhexidin schampo kunde dock ingen 
skillnad påvisas mellan 1 respektive 10 min kontakttid.

Klorhexidin skadar bakteriernas cellmembran och i högre 
koncentrationer orsakas intracellulär koagulation. Klor-
hexidin förekommer i lösningar, schampo, spray och 
våtsavetter och rapporteras vara effektivt i koncentration 
mellan 1–4%. Eftersom klorhexidin är en känslig molekyl 
som kan påverkas av andra substanser är formuleringen 
minst lika viktig som koncentrationen. Ett gott kliniskt 
resultat beskrevs i 70% av behandlade pyodermier efter 
behandling med 3% klorhexidineglukonat. En studie 
jämförande 2% klorhexidinacetat med 4% klorhexidi-
neglukonat kunde inte konstatera någon skillnad mellan 
produkterna. Schamponeringen i denna studie ledde till 
avläkning av MRSP-orsakad pyodermi i 5/8 hundar. Orga-
niskt material kan störa effekten av klorhexidin. Stammar 
av S. aureus från homo, häst, nötkreatur och katt kan ha 
antisepista resistensgener (qacA, qacB och smr) som kodar 
för en multidrug effluxpump som gör klorhexidin ineffek-
tivt. Dessa resistensgener har ännu inte kunnat identifieras 
hos någon S.pseudintermedius hos hund. 

Benzoylperoxid (BP) oxiderar bakterier och inhiberar epi-
dermal proliferation och produktion av sebum (talg).  BP 
har keratolytisk, komedolytisk (loser upp pormaskar), 
avfettande och anti-inflammatorisk aktivitet. Koncentra-
tioner över 3% kan orsaka hudirritation. I en studie kunde 
BP effektivt kontrollera generell pyodermi i 2/3 av fallen, 
medan 70% erhöll god eller utmärkt effekt efter scham-
ponering 3ggr/vecka i 4 veckor i en annan studie. Å andra 
sidan var BP bara effektivt i 20% av behandlade pyoder-
mier jämfört med 70% i den grupp som schamponerades 
med 3% klorhexidinglukonat. 

Etylalktat metaboliseras till etanol och mjölksyra. I en 
studie rapporterades klinisk respons i 77% hos hundar med 
ytlig pyodermi. I en annan studie, där hundarna scham-
ponerades 3 ggr per vecka, visade 90% god eller utmärkt 
effekt efter 4 veckor. Ytterligare andra arbeten har dock 
visat på sämre resultat, till exempel gav etyllaktat 2ggr/
vecka signifikant sämre effekt på hudlesioner jämfört med 
klorhexidin i en Japansk studie. I en studie konstaterades 
högre antal bakterier på huden efter 10 behandlingar jäm-
fört med före och högre antal jämfört med efter behandling 
med klorhexidin.

Ättiksyra/borsyra skapar ett lågt pH och har upptorkande 
effekt. Kombinationen finns tillgänglig i schampoformule-
ring, spray och som våtsavetter. Produkterna anges minska 
mängden bakterier och jäst på huden, men veterinära in-
vivo studier saknas. I en in vitro studie hämmades inte 

bakterieväxt av ättiksyra/borsyra I någon av de testade 
koncentrationerna. 

Fytosfingosiner (PS) är sfingosiner (serin och fettsyror) som 
utvunnits ur plantor med antibakteriella och antiinflam-
matoriska egenskaper. Ännu så länge saknas kontrollerade 
studier avseende effekten av fytosfingosin vid pyodermi 
hos hund. 

Jod skadar mikroorganismers intracellulära komponenter, 
men mekanismen bakom detta är okänd. Substansen behö-
ver vara kopplad till en bärare (t.ex. povidon) eftersom den 
annars är instabil. Användning kan dock orsaka hudirrita-
tion, kontaktdermatit och missfärgning. 

Väteperoxid (H2O2) är en oxidant, vars antibakteriella effekt 
utgörs av att fria radikaler skadar essentiella cellkompo-
nenter. Väteperoxidkräm 1% visade sig vara lika effektiv 
som fucidinsyra vid behandling av impetigo contagiosa (S. 
aureus) hos människa. I en sårläkningsstudie på häst resulte-
rade topikal behandling med motsvarande kräm i lägre grad 
av bakteriell kolonisation i såren och de potentiella pato-
generna S. aureus och S. zooepidemicus kunde bara isoleras 
från obehandlade eller placebobehandlade sår. På varje häst 
var det dessutom det väteperoxidbehandlade såret som läkte 
snabbast. I högre koncentrationer har dock väteperoxid 
toxisk effekt på fibroblaster och minskar epitelialisering. 

Medicinsk honung har antibakteriell effekt på grund av dess 
hygroskopiska egenskaper, vilket leder till dehydrering av 
bakterien. Ett flertal studier har dokumenterat den anti-
bakteriella effekten mot stafylokocker, inklusive methicil-
linresistenta stammar. Före medicinsk användning behöver 
honungen steriliseras med gammastrålning, vilket är viktigt 
eftersom honung kan vara kontaminerad med Clostridium 
botulinum-sporer. I en pilotstudie visade sig medicinsk 
honung vara lika effektiv som 3% klorhexidinschampo vid 
behandling av intertrigo (hudveckspyodermi). 

Kolloidalt silver binder till DNA och hindrar transkription. 
Det har använts med god effekt vid behandling av pyoder-
mier orsakade av Pseudomonas aeruginosa. Plasmid-överförd 
resistens kan utvecklas och har kunnat påvisas. 

NÅgRA TILLSTÅND SOM KAN LEDA TILL/FöRVäxLAS 
MED PYODERMI

”Schäferpyodermi”
Yttrar sig i form av recidiverande, kronisk djup follikulit, 
furunkulos och cellulit. 

Har sannolikt en multifaktoriell bakgrund. Drabbar van-
ligen medelålders schäfer eller schäferkorsningar, har även 
setts på malinois och tervueren samt ytterligare några raser.

Immundefekt med förmodat ärftlig bakgrund, (auto-
somal recessiv?).

Vissa fall kan ha allergisk bakgrund, även hypothyroi-
dism har diskuterats.
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Symptom
Kliniskt en enkel diagnos.

Börjar vanligen på lårens utsidor och lumbosakralt, spri-
der sig till buk, armbågar och ben, bröstets sidor och hals. 
Hunden har i denna fas en sekundär, djup pyodermi och 
kan även ha feber och påtaglig allmänpåverkan.

I huden ses papler, hemorrhagiska bullae, furunkulos, cel-
lulit, fistlar, krustor, alopeci, ulcerationer och hyperpigmen-
tering. Hundarna har som regel lymfadenopati. Distribu-
tionen av hudlesionerna är oftast över lår och sidor. Ägaren 
noterar ofta att pälsen är hopklibbad av pus. Tillståndet 
gör som regel ont, men kan också utlösa kliande beteende.

Diagnos
Viktigt att utesluta demodikos som kan ge liknande för-
ändringar.

Bakterieodling och svampodling, gärna från biopsier.
Hudbiopsier kan också tas för att utesluta andra sjuk-

domar.

Behandling
Sedering/analgesi eller narkos behövs om regel inför klipp-
ning.

Behandling i enlighet med antibiotikapolicy för djup 
pyodermi, se ovan.

Vissa hundar kan behöva kortison eller cyklosporin efter 
att pyodermin har behandlats och läkt ut, för att undvika 
recidiv. 

Eosinofil furunkulos
Ses mest på långnosade raser, vanligen under 2 års ålder.
Orsaker kan vara grävande hundar som traumatiserar 
huden på nosen eller reaktion efter insektsstick. I många 
fall är det svårt att identifiera en utösande faktor.

Symptom
Akut insättande och snabbt progredierande sjukdom, med 
god prognos vid insatt behandling.
Ses dorsalt och lateralt på nosryggen men även periorbitalt.

Orsakar ömhet och svullnad samt ibland kraftigt kli-
ande beteende.

Synliga lesioner utgörs av hemorragiska papler och 
pustler, ödematösa plaque och noduler, krustor, fistlar och 
serumexsudation.

Diagnos
Cytologisk undersökning ger diagnos.

Vid eosinofil furunkulos ses rikligt med eosinofiler, lind-
rig förekomst av neutrofiler och extracellulära bakterier.

Behandling
Krage för att undvika ytterligare trauma.
Eosinofil furunkulos behandlas med kortison 1 mg/kg tills 
bättre, sedan varannan dag tills läkt (som regel 1–3 veckor). 
Lokalt kan tvätt med antibakteriellt medel användas, men 
beakta att hunden kan ha ont. Prognosen är mycket god 
och tillståndet brukar dessutom oftast inte återkomma.

Juvenil steril granulomatös dermatit och lymfadenit
Kallas även juvenil cellulit eller juvenil pyodermi men detta 
är ingen pyodermi utan en steril, pyogranulomatös sjukdom 
med genetisk predisponering. Sjukdomens utseende gör 
dock att pyodermi ofta misstänks initialt. 

Sjukdomen drabbar vanligen valpar i åldern 3 veckor – 4 
månader men kan i enstaka fall förekomma på äldre hundar. 
Flera valpar kan vara drabbade i samma kull.

Ses mest hos drever, tax och golden retriever, men har 
iakttagits hos många olika raser.

Symptom
Akut svullnad i huvudet (ögonlock, läppar, nos och öronlap-
par). Förändringarna är symmetriska.

Kraftig lymfadenopati submandibulart. Inom ett dygn 
erytem, papler, noduler, pustler och vesikler. Purulent otitis 
externa. Förändringar på preputium och i perineum ses 
ibland. 

Feber, anorexi och ledsmärtor p.g.a. steril artrit kan 
förekomma.

I sällsynta fall förekommer pyogranulomatös pannikulit 
(inflammation i underhudsfettet) med noduler på kroppen.

Bakteriella sekundära infektioner kan tillstöta när för-
ändringarna fistulerar.

Cytologi
Pyogranulomatös inflammation, avsaknad av mikroorga-
nismer.

Differentialdiagnoser
Angioödem i tidigt skede.
Generaliserad demodikos.
Djup pyodermi.
Drug reactions.

Behandling
Prednisolon 2 mg/kg x 1 tills förbättring, vanligen i 10-14 
dagar. Pannikuliter kan behöva behandlas längre.

(Dexametason 0,2 mg/kg x 1. Anges kunna fungera 
bättre än prednisolon i vissa fall.)

Antibiotika vid tecken på sekundärinfektion (bakterier 
påvisade intracellulärt i neutrofiler på cytologi). Antiseptisk 
tvätt.

Prognos
Prognosen är god men tillståndet läker oftast med ärrbildning.

Akne hos hund
Akne orsakas troligen av onormal keratinisering i hårfol-
liklarna vilket ger upphov till komedoner med därpå föl-
jande sekundära inflammationer som leder till follikulit 
och furunkulos. Furunkulosen ger en främmande kropps-
reaktion (mot keratinet) som ger ytterligare inflammation. 
Trauma och inåtväxande hår förvärrar ytterligare.

Akne förekommer mest på korthårsraser som boxer, bull-
dogg, grand danois, mastiff och doberman och är vanligast 
på unga hundar.
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Många fall självläker efter könsmognaden men i vissa 
fall kvarstår problemet livet ut.

Symptom
Förändringar på haka och läppar med komedoner, papler, 
pustler, furunkler, fistlar och blodblandat sekret. 

Behandling
Tvätt med 2,5–3%.Benzoylperoxidschampo eller gel. 
Gelen kan på vissa individer orsaka lokal irritation. 

Vid sekundär pyodermi (kontrolleras med hjälp av cyto-
logi) skall behandling ske i enlighet med gällande antibio-
tikapolicydokument.

Kortison kan ha god effekt, minska svullnad och dämpa 
främmande kroppsreaktion om hunden inte har en pågå-
ende sekundär bakteriell infektion.

Akne hos katt (”svarthaka”)
Vanligt. Orsaken är okänd men utgörs av en keratinise-
ringsdefekt/seborrhoiskt tillstånd. Förekommer både i 
lindrig och mer svårbehandlad form. Förekommer på både 
han- och honkatter

Hudförändringarna ses mest på haka, underläppar och 
ibland överläppar. Debuterar ofta vid under 1 års ålder 
och kvarstår livet ut i de flesta fall. Enstaka katter kan ha 
en episod och därefter aldrig mer.

Sekundära infektioner med stafylokocker, streptokocker, 
Pasteurella eller jästsvamp förekommer. 

Symptom
Börjar med komedoner och krustor (”svarthaka”), kan 
stanna i detta stadium.

Kan utvecklas till papler och pustler och i svårare fall 
furunkulos och cellulit, med ödem, lymfknuteförstoring 
och kliande beteende.

Förekomst av Malassezia, dermatofyter och demodex 
bör kontrolleras.

Behandling
Samma principer som för hund.

Topikal behandling med A-vitaminsyra. (Aberela® salva 
x 1) har visat viss effekt. Hantering av A-vitaminsyra (reti-
noid) kan orsaka fosterskador. Informera noga om använ-
dande av handskar vid hantering av preparatet.

För refraktära fall kan cyklosporin provas, vilket har 
givit mycket goda resultat. Dos 5-7 mg/kg x 1.

Pemphigus foliaceus (PF)
Pemphigus foliaceus är en autoimmun hudsjukdom som 
orsakar pustler och krustor. Makroskopiskt kan PF alltså 
väl imitera en pyodermi. PF förekommer också som en 
läkemedelsinducerad sjukdom.

Symptom
Patienter med PF kan ha stora pustler, som spänner över 
flera hårsäckar. Dessa pustler kan vara lokaliserade var som 
helst på kroppen, även där pustler normalt inte brukar ses, 

som till exempel i trampdynor och på insidan av öron-
lappar. Brustna pustler leder till formation av lättlossade, 
gulbruna krustor. Ofta är distributionen av krustor sym-
metriskt i ansiktet. Lesionerna kan även sträcka sig ut på 
nosspegeln. 

Cytologisk undersökning av innehåll ur intakt pustel 
visar rikligt med intakta neutrofiler, avsaknad av bakterier 
men förekomst av akantolytiska celler (lösa, runda, kärn-
förande keratinocyter). Histopatologisk undersökning av 
biopsier, ihop med negativt odlingsprov avseende derma-
tofyter, ger definitiv diagnos.

Behandling
Immunosuppressiv behandling i form av kortison, aza-
thioprin eller klorambucil samt noggrann monitorering 
av patienten. För patienter med läkemedelsinducerad PF 
är prognosen god, dock förekommer att hunden utvecklar 
kronisk PF (beskrivet efter behandling med spot-on pre-
parat innehållande Amitraz, t.ex. Certifect).

Kutant T-cellslymfom 
(epiteliotropt lymfom/mycosis fungoides)
Ovanlig neoplastisk och progressiv sjukdom som drabbar 
gamla hundar och i enstaka fall även gamla katter. 

Symptom
Klinisk presentation kan variera, men ofta ses erytem, 
flagande hud, krustor, erosioner och ulcerationer. Muko-
kutant och på nosspegeln ses ofta multifokal ansvällning 
(kullerstensmönstret på affekterade områden av nosspegeln 
försvinner) och depigmentering.

Cytologisk undersökning visar inga tecken på bakteriell 
infektion. Histopatologisk undersökning av biopsier är 
diagnostiska.

Behandling
Effektiv behandling saknas. Överlevnadstid efter diagnos 
varierar mellan ½–2 år.
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Planning of animal experiments

Jann Hau
Department of Experimental Medicine
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark

Introduction to planning of animal experiments
It is a moral mandate for those responsible for animals 
held in captivity to ensure that these are well cared for 
and that they are housed in an environment meeting their 
fundamental behavioural needs safeguarding a high state of 
welfare for the animals. Experiments involving live animals 
thus require careful planning because of the responsibility 
for the potential pain, suffering and stress that may be 
inflicted on the animals as a consequence of their use in 
the laboratory and the potential associated ethical problems 
associated with their use in experiment. For the common 
laboratory animal species housing and husbandry are not 
associated with any negative effects on their welfare, but 
for more unusual species like non-human primates, many 
of which are not truly domesticated, captive housing may 
not meet the complex behavioural needs of the animals, 
thus resulting in the perception of significant stress by 
the animals adding to the ethical dilemmas of using these 
animals for experiments. 

Project planning and animal models
Biomedical research questions can often only be addressed 
through studies of live intact organisms, and animals are 
used as models for man in studies of both normal and 
abnormal biological structure and function, when studies 
of humans are not possible due to e.g. ethical issues. Most 
animal studies focus on unravelling biological mechanisms 
and when the human is the target species for the research – 
which is most often the case – it is vital that the biological 
mechanism in the animal chosen for the study – is relevant 
or ideally identical to analogous mechanisms in man. Com-
parative medicine is the study of abnormal structure and 
function across species and important for the choice of 
animal model when planning biomedical research projects. 
Meta-analyses have documented that historically the species 
chosen for pre-clinical studies of drug candidates have not 
always been the most appropriate. It is thus important to 
consider the choice of animal model a crucial component 
for studies where the animal species is not automatically 
given, as is often the case with gene-modified mice. 

Animal models of human diseases can be categorized 
in five groups: 

1) Induced (or experimental) models, which is the term 
used for models using healthy normal animals, which are 

subjected to an experimental treatment inducing an abnor-
mality that can be used as a model for a human disease. 
This is a large group of models employed in almost all 
biomedical research disciplines as well as toxicity testing 
and pre-clinical studies of new drug candidates. 

2) spontaneous (mutant) models, which encompass hun-
dreds of more or less well defined strains and stocks of pre-
dominantly laboratory rodents but including examples in 
other species - predominantly companion animals. These 
models have originally all been identified through unusual 
phenotypes often coupled to mutations in genes resulting 
in a biological abnormality useful as a model. Perhaps the 
most famous of these models is the nude mouse, which has 
no thymus and T-cells, which made it very important for 
our understanding of the function of the immune system 
and as a model in studies of tumour growth and treatment. 

3) gene modified models. In the mid 1980s transgenic 
technology introduced this new group of models, which 
was a major break through, because it now became possible 
to manipulate the genome thereby creating a plethora of 
new animal models – often for important human diseases 
for which no models existed. Following the mapping of the 
genomes of the human and popular laboratory animal spe-
cies it now for the first time became possible to manipulate 
target genes in animals creating an entire group of new 
animal models. 

4) negative models. This is the terminology for a group of 
models characterized by not being susceptible to induction 
of an abnormality by routine procedures employed when 
creating an induced model. Occasionally a single animal, or 
a strain of animals, is found to be resistant to experimental 
induction of a disease, and these can then be important for 
studies into the protective mechanism(s). 

5) orphan models. These are diseases or abnormal animal 
phenotypes present in an animal species for which no 
human analogous disease has yet been described. There 
are famous examples of disease mechanisms first described 
and studied in an animal species after which – sometimes 
many years later – and analogous disease is found in man. 

Once a model species has been selected as the most 
appropriate for a particular research project, a number of 
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other factors related to the selection of animals for a study 
need to be considered. These include: 

i) age, body weight, and sex of the animals. Most research 
in rodents is carried out in young rodents, and most scien-
tists seem to order animals by age rather than by weight. As 
models rodents are considerable smaller than humans and 
in particular the small body size of mice may present chal-
lenges for many projects e.g. those that require extensive 
instrumentalisation, such as automatic blood sampling 
systems and catherisation. Male animals are used to a 
greater extent than are females in particular in areas such 
as neuroscience and pharmacology. Whilst the reasons for 
this are obscure, greater variation in experimental results 
is sometimes recorded in females than in males due to 
oestrus cycle variation in hormone levels and resulting 
effect on other biological parameters. However, for many 
projects it is highly relevant to include both sexes, and 
in these case, when designing the experiment, it may be 
advisable to do this as two identical blocks – one male 
and one female block. If it turns out that there is a species 
difference in experimental results this is interesting and if 
there is not, the data can be pooled to increase significance 
and power. 

ii) genetic characteristics. Mice, rats, and chickens are 
available as well defined isogenic inbred strains, as well as 
outbred stocks. In general the use of isogenic animals in a 
study minimizes genetic variation and thus allows the use 
of fewer animals to obtain significant results compared 
with the use of outbred stocks. To minimize the risk of 
generating idiosyncratic results, which may be significant 
but not translatable to other animals of the same species let 
alone the human, it is advisable not to limit the study to 
just one inbred strain, but to use a few different strains or 
alternatively first generation offspring from crosses of two 
different inbred strains – F1 animals – which are isogenic 
but highly heterozygous and robust. 

iii) Health quality. Mice and rats of specified pathogen free 
(SPF) quality, in Europe according to the recommenda-
tions of the Federation of European Laboratory Animal 
Science Associations, are readily available from high qual-
ity breeders, and it is highly recommendable to use ani-
mals of the highest health quality available for biomedical 
research. Sub-clinical and dormant infections have been 
demonstrated to affect virtually all biological parameters 
investigated and they may contribute to erroneous results 
or large variation in meaningful results from a study. 

iv) mental health quality. Severe stress results in greater 
variation in experimental results and lowering of the pain 
threshold. There are thus not just ethical reasons but also 
scientific reasons for eliminating all avoidable pain and 
distress from animal experiments. Fearful and timid ani-
mals should not be used for experimental procedures and 
it is important to be mindful of the animals’ mental health 

during experiments. Both European and American guide-
lines state that single housing of social species should be the 
exception and justified based on documented experimental 
requirements or veterinary-related concerns about animal 
well-being. Social housing is thus considered as the default 
method of housing for social species and there is a wel-
come increasing understanding among scientists that many 
experiments can indeed be performed without subjecting 
the animals to single housing in barren environments. If 
animals need to be single housed additional enrichment 
must be provided to ensure that the animals are comfort-
able in spite of the absence of cage mates. To avoid single 
housing it is often feasible to use a pair of animals as the 
experimental unit instead of individual animals. This may 
be of particular relevance to mouse studies where the mice 
have to be housed in metabolism cages, which seem to be 
far more stressful to mice than to rats. 

Stastistics: 
How many animals do I need for my study?
It is naturally difficult to give a brief overview of how to 
determine appropriate group sizes in animal experiments 
because of the great variation in animal experimentation. 
There are, however, all good reasons for planning all animal 
experiments carefully and try to ensure that all necessary 
data will be collected and that the data will be of the high-
est quality possible.

When a model species has been selected as the most 
appropriate for a particular research project, a number of 
other factors related to the nature of the study need to be 
considered. It is advisable already in the planning stage 
of a project to think ahead and considered what type of 
experimental design will be the ideal for the hypothesis 
to be tested. During this stage it will be very useful to 
considered the statistical data treatment to be used and 
whether the data generated are expected to follow a normal 
distribution allowing parametric statistics to be employed 
or whether non-parametric tests must be used.

It is a fundamental principle in animal experimenta-
tion to maximize the ratio between effect and variation. 
In practice this will often be to maximize “d”, which is 
the difference between the mean value of the parameter 
investigated of the experimental group and the mean value 
of the parameter investigated in the control group, divided 
by an estimate of the standard deviation of the data in 
the control group. Together with the chosen significance 
level (often 0.05%) and the chosen power (often > 80%) 
an estimate group size can be found in a power table, or 
by feeding the values for these four parameters into sites 
on the net designed for power analyses. For more com-
plex experimental designs group sizes can be estimated by 
the so-called Resource Equation Method. This method 
is useful for experiments with several treatment groups, 
quantitative data, many dependant variables, and/or no 
estimate of standard deviation. The principle is based on 
calculations of error degrees of freedom and the aim is to 
have an E-value between 10 and 20, where:
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E = N – T – B
E = error degrees of freedom
N = total degrees of freedom 
T = treatment degrees of freedom
B = block degrees of freedom

To minimize the group sizes and maintain validity and 
significance of experimental results it is important to mini-
mize variation in experimental results within experimental 
groups. This can be achieved by using standardized animals 
of good health quality, and adhere strictly to some funda-
mental principles which include: 

i) acclimatization. When the animals arrive to the facil-
ity they should be allowed to settle down for a period of 
time. Transportation and housing in a novel environment 
is generally associated with stress for the animals resulting 
in changes of many biological parameters and it takes time 
for these to stabilize at new levels. Some parameters like 
corticosteroids in the circulation settle at new base levels 
within a couple of days, whereas certain haematological and 
immunological parameters may take months to stabilize. It 
is general practice to allow the animals a couple of weeks to 
habituate to a new environment prior to experimentation. 

ii) Conditioning and training. Confident animals, which 
have been conditioned to the environment and staff 
including the scientists, will be confident and unafraid, 
and their fear threshold will be higher than in animals not 
conditioned. Consequently conditioning reduces stress 
and thereby variation between animals in their response 
to experimental treatment. Some animal species like rats, 
dogs and non-human primates respond well to positive 
reinforcement training and often simple procedures, which 
require anaesthesia in untrained animals, can be performed 
without stress for the animals if they have been trained for 
the procedure in question. This eliminates the stress associ-
ated with handling, restraint and anaesthesia and reduces 
experimental variation. 

iii) Consideration of diurnal rhythms. Many – if not most 
– biological parameters vary in a diurnal rhythm. This vari-
ation may be very pronounced, and may be greater that 
the expected effect on the parameter of an experimental 
treatment. It is thus often crucial to obtain samples or 
perform measures during a certain time window of the day, 
and advisable to note not just the date, but also the time of 
the day, at which a sample was obtained from the animal. 

iv) randomisation. When animals are to be divided into 
experimental groups this must be done in a randomized 
way ensuring that there is no bias in the initial allocation 
to experimental groups. Random allocation of animals into 
study groups ensures that all groups are as similar as possi-
ble before experimental treatment. After randomisation it is 
advisable to give the animals permanent ID. It is a standard 
approach to randomise within each group according to 

body weight ensuring that there is no significant difference 
in body weight between groups before the experiment is 
commenced. When animals are individually marked data 
tracking is possible. This is important for various reasons. 
If an animal late in the study is found to be atypical it is 
possible to go back and look at or remove all data coming 
from that animal. It also makes it possible to compare the 
association between two study parameters because it will be 
identifiable which data come from which animal. Finally 
if it is a repeated measures study ID is a requirement for 
the statistical processing of the data.

Finally, when publishing the results from a study it is 
important to give all the necessary information about the 
experimental conditions in the Materials and Methods sec-
tion, according to the international Arrive guidelines (Kilk-
enny C et al. Br J Pharmacol. 2010, 160, 1577. Animal 
research: reporting in vivo experiments: the ARRIVE 
guidelines). 

Further reading:

The present paper is based on information published in Hau J & 
Schapiro SJ (eds) Handbook of Laboratory Animal Science Vol 
I Essential Principles and Practices, and Vol II Animal Models, 
CRC Press, Taylor Francis, Boca Raton 2010, 2011. 
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Project planning for behavioral studies

Steven J Schapiro
The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center

Summary
The planning required for a behavioral research project 
differs little from the planning required for any other type 
of experiment. Hypotheses, variables, and subjects must 
be identified, with special attention paid to the dependent 
variables to be measured. These variables must be opera-
tionally defined, reliable, and valid. appropriate behavioral 
sampling techniques must be utilized to obtain representa-
tive data that will address the experimental hypotheses and 
that are free from most potential confounds.  

T
he planning process for a behavioral experi-
ment does not differ greatly from the planning 
process that is involved prior to a physiological 
experiment. One must identify both the null 

hypothesis and the alternative hypothesis, as well as the 
independent (manipulated) and the dependent (measured) 
variables. Subjects must be selected based on relevant crite-
ria (species, age, sex, strain, health status, etc.) and divided 
appropriately into study groups. The data collected must be 
reliable (replicable), valid (generalizable), and not affected 
by any systematic confounds. Perhaps the major differences 
between behavioral studies and other types of experimental 
research lie in the choice of dependent measures and data 
collection techniques that are used in behavioral research. It 
must be pointed out however, that in the current interdis-
ciplinary research environment, for most types of research, 
behavioral data should be supplemented with other types 
of data (and vice versa) for maximum impact (Darusman 
et al 2013). After very brief discussions of hypotheses and 
independent variables, most of this paper will be devoted 
to planning issues related to the proper dependent variables 
and data collection techniques to use when conducting 
behavioral studies.

Most research projects start out with an experimental 
hypothesis, and behavioral studies are no different in this 
regard. For statistical purposes, a null hypothesis is devel-
oped essentially to be disproven. Most null hypotheses 
take the form of ‘there is no significant difference between 
the dependent variable(s) as a function of the independ-
ent variable(s)’. A typical null hypothesis in a nonhuman 
primate study might be ‘there is no difference in welfare 
as a function of environmental enrichment’. If statistical 
analyses reveal significant differences as a function of the 

manipulated variable, then the alternative hypothesis (there 
is a difference in welfare as a function of environmental 
enrichment) can be accepted and appropriate statements 
made. Alternative hypotheses can be either unidirectional 
(welfare improves as a function of environmental enrich-
ment) or bidirectional (welfare changes as a function of 
environmental enrichment) and appropriate statistics (one-
tailed and two-tailed tests, respectively) are available to test 
for both of these possibilities.

The independent variables that can be studied in behav-
ioral research projects are quite similar to those that can 
be studied in other types of research. Since independent 
variables are manipulated by the experimenter, with appro-
priate experimental designs, the effects of drugs, lesions, 
environmental factors, etc. on behavior can be directly 
assessed. Control, placebo, and sham conditions can all 
be used to control for potential confounds and to isolate 
the effects of independent variables in behavioral research. 
Factors such as age, sex, and health status are correctly 
referred to as ‘subject’ variables (they are not directly 
manipulated by the experimenter), criteria by which sub-
jects are divided into treatment and/or analysis groups. 
However, these types of variables are often treated like 
independent variables in behavioral research, particularly 
from an analytical perspective. Many studies are interested 
in assessing whether the independent variable affected male 
and female subjects differently, or young and old subjects, 
or SPF and conventional subjects.

Obviously, the dependent measures that are used in 
behavioral research are quite different from the depend-
ent measures that are used in other types of investigations. 
Behavioral dependent measures can include the number of 
times the subject presses a lever, the number of grid lines 
that the subject crosses while moving through an open 
field, the amount of time the animal spends engaged in 
abnormal behavior, or the number of correct responses the 
animal makes on a computerized task. Behavioral data can 
be collected automatically, using specialized apparatus and 
software, or can be collected by human observers. As with 
any type of data, behavioral dependent measures must be 
both reliable (similar results are found when replicating the 
study) and valid (the measure utilized actually measures 
what it is designed to measure) to be useful.
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From a planning perspective, the identification of valid 
dependent measures is one of the most important initial 
steps in the pre-study process. It is the point where the 
investigator’s knowledge of the field, the animal, and the 
experimental question all come into play. These depend-
ent measures can be recorded by experimental equipment 
(number of lever presses, number of grid lines crossed, or 
number of correct responses) or by direct observation (time 
spent in particular behaviors). For our null hypothesis that 
primate welfare is not affected by environmental enrich-
ment, it is important to specify the ways in which welfare 
will be measured. In its most simplistic form, differences in 
welfare can be assessed by the amount of time that the sub-
jects spend engaged in abnormal behaviors in the enriched 
condition compared to the unenriched control condition. 
The next critical questions then, are how are ‘abnormal 
behaviors’ defined and how can they be observed. 

The operational definition of individual behaviors or cat-
egories of behaviors is another critical aspect of the plan-
ning process for behavioral research projects. An ethogram 
is a catalog of all of the different behaviors to be recorded 
during a study, with each behavior being defined in terms 
of observational criteria that allow observers to reliably 
distinguish one behavior from the others (to attain high 
interobserver reliability). For an example, see Table II in 
Schapiro and Bloomsmith (1995). Additionally, ethograms 
for various species can be found on a number of differ-
ent websites (e.g., www.mousebehavior.org; http://pin.
primate.wisc.edu/callicam/ethogram.html). In general, it 
is better to use an ethogram that is ‘too detailed’ (includes 
a larger number of operationally defined behaviors) than 
one that is not detailed enough (contains a smaller number 
of behaviors). Individual behaviors can always be lumped 
into larger categories for analysis purposes, but once col-
lected, lumped data can never be split into more specific 
categories for analysis. For example, if the ethogram con-
tains self-aggressive behavior, pacing, and hair plucking 
as individual behaviors, these three behaviors can be ana-
lyzed individually or if necessary, they can be grouped 
into the overall category of abnormal activity for analysis. 
If abnormal activity was a single behavior for data collec-
tion purposes, it would never be possible to distinguish 
between time spent self-aggressive or pacing or plucking. 
Most investigators create their own ethograms for their 
research projects, although for a particular species, most 
ethograms are fairly similar to one another. The results of 
different research projects are most directly comparable 
when identical ethograms are used. 

In situations where ethograms are used to guide the obser-
vation of the behavior of subjects, it is important to use 
an observational sampling technique (Altmann 1974) that 
is appropriate for the experimental question. In relatively 
few circumstances is it going to be desirable or possible 
to record and analyze all of the behaviors of all of the 
subjects. In many circumstances, it is neither appropriate 

nor cost-effective to record all of these data. Most behav-
ioral observation techniques focus on the attainment of a 
representative sample of the subjects’ behaviors. There are 
a variety of different techniques available to attain a rep-
resentative sample, and the sampling technique should be 
chosen prior to beginning the study and in accordance with 
the experimental hypotheses to be tested and the depend-
ent variables that will most directly test the hypotheses.

Focal animal sampling is an observational technique in 
which an observer records all of the activities of a single 
subject (the focal subject) during a fixed period of time. 
This can include social activities involving group mates, 
and if utilized properly, focal animal sampling can record 
the identities of all social partners. Focal animal sampling 
is the only technique that allows you to make statements 
about the durations of behaviors; it is the only technique 
that will allow you to make statements related to the per-
centage of time that subjects spent engaged in one activity 
or another. For this reason, it is the observational sampling 
technique that we have used the most frequently (Schapiro 
and Bloomsmith 1995; Schapiro et al 1996). Focal animal 
sampling also allows you to record behaviors that occur 
infrequently or are of short duration. While the data will 
contain a record of the focal subject’s activity, little infor-
mation will be available concerning the activities of any 
of the other animals in the group (unless they interacted 
with the focal subject). By systematically watching all of the 
animals in the group as focal subjects over time, a useful 
picture of the activity patterns of the subject population 
can be obtained.

Instantaneous scan sampling is an observational technique 
in which the observer records the behavior of all animals in 
the group at pre-defined instants (like taking snapshots of 
what the entire group is doing at specific points in time). 
Depending on the size of the group of subjects and the size 
of the enclosure, instantaneous scans can be performed 
as frequently as every 30 seconds or as infrequently as 
every 30 minutes. Scan data do NOT allow you to make 
statements about the duration of behaviors, but they do 
allow you to record the behavior of every individual at the 
instant of observation. However, when conducting scans 
every minute, only the behavior at the instant of the scan 
is recorded. If it takes 5 seconds to perform a scan, any 
behavior that occurs during the 55 seconds between scans 
is not recorded, and is therefore ‘missed’. By conducting 
a reasonable number of scans, a useful picture of activ-
ity patterns can be achieved, although scan sampling is 
unlikely to capture behaviors of short duration or that 
occur infrequently.

One-zero sampling is another observational technique, in 
which the observer simply records whether or not a target 
behavior(s) occurs during an interval of fixed length (usu-
ally about one minute). No record is kept of the number of 
times that the behavior occurs during the interval, so it is 
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not possible to make statements about either the frequency 
or the duration of recorded behaviors. However, one-zero 
sampling is fairly easy to perform and may be particularly 
useful for recording infrequent, short duration behaviors 
while performing other types of observations.

Ad libitum sampling is the final observational technique 
to be discussed. Ad libitum sampling involves recording 
every occurrence of the target behavior(s) whenever you are 
watching the subjects. Ad libitum data will provide insight 
into the frequency with which particular behaviors occur, 
but no duration information will be available. Ad libitum 
sampling can also be useful for recording infrequent, short 
duration behaviors, but is not an effective technique for 
recording multiple behaviors performed by multiple ani-
mals during an observation session.   

A combination of several sampling techniques, particu-
larly focal animal and instantaneous scan sampling is often 
the best strategy for attaining unbiased behavioral data. 
Overall, behavioral observations should be scheduled in 
such a way that potential confounding factors like time of 
day and temporal proximity to husbandry events do not 
inadvertently confound the data being collected.

Different experimental questions will require different data 
collection techniques. For example, in studies of responses 
to inequity, simply recording whether or not the target 
animal accepted its reward (appropriately operationally 
defined) is all that is required (Brosnan et al 2010). No 
observational sampling technique is necessary. For studies 
of recovery of function after spinal cord injury, tail flicks 
and similar pain-related responses (operationally defined) 
can be used (Hook et al 2009). For studies of drug effects 
on memory, a complicated battery of behavioral responses 
that assess different types of memory can be utilized (Taffe 
2012). 

If there is appropriate technology to use to collect behav-
ioral data, it should be taken advantage of. Computer-
ized data collection systems (Noldus et al. 2001) remove 
‘human error’ from many data gathering schemes and 
promote rapid analysis of raw data. A number of sophis-
ticated observational data collection systems are available 
that allow for the collection of large quantities of reliable 
data. There are many advantages to such systems, but one 
potential drawback is that so much data can be collected 
that analysis and interpretation become cumbersome. 
The planning required for a behavioral research project 
differs little from the planning required for any other type 
of experiment. Hypotheses, variables, and subjects must 
be identified, with special attention paid to the dependent 
variables to be measured. These variables must be opera-
tionally defined, reliable, and valid. Appropriate behavioral 
sampling techniques must be utilized to obtain representa-
tive data that will address the experimental hypotheses and 
that are free from most potential confounds.  
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Summary
This very brief discussion will address some of the issues 
involved in determining the number of subjects required 
for behavioral investigations. beyond simple power analy-
ses, behavioral research projects should include sufficient 
numbers of subjects to detect significant and meaningful 
differences as a function of the independent variable(s). 
studies with very small numbers of subjects are some-
times appropriate, when rare or extremely valid animal 
models are being studied, but in general, group sizes 
should include the right number of animals to account 
for interindividual variation. both between-subjects and 
within-subjects designs can be used, with each approach 
having significant advantages in certain circumstances. 
subjects can participate in multiple studies if the experi-
mental manipulations are likely to have few long-term 
carryover effects. 

T
he subject of this paper is really fairly straight-
forward; how does an investigator design and 
conduct a behavioral study with sufficient sta-
tistical power? Rather than simply provide the 

reader with power calculation guidelines, we will attempt 
to address how refinements to the way that animals are 
managed in research settings, especially the way in which 
they are behaviorally managed, can affect the number of 
subjects required for different types of behavioral inves-
tigations. While a goal of humane experimentation is to 
reduce the number of subjects used in experiments (one of 
the 3Rs, Russell and Burch 1959), it would be a mistake 
to conduct an experiment with too few subjects, such that 
the data are useless for testing the experimental hypothesis. 
This would constitute a waste of animals and would be 
contrary to the 3Rs. There may be a few circumstances, 
though, in which studies with small numbers of subjects 
(small n studies) may be appropriate. These could include 
studies that involve rarely-observed species or species that 
are extremely valid models, such as chimpanzees, for the 
behavioral hypothesis in question.

This paper will focus on techniques that can be used to 
reduce variability among outbred subjects (there is little 
variability among inbred subjects), however, it must be 
noted that in certain circumstances, it may be advanta-
geous to utilize the variability among subjects to enhance 

the generalizability (validity) of the findings from particular 
studies. For instance, the results of behavioral studies that 
involve inbred mice as subjects are appropriate for many 
experimental questions, but may be less generalizable to 
the outbred human population than findings from studies 
that involve rhesus macaques or chimpanzees.

One of the critical factors in determining the number of 
subjects required for any type of experiment is the effect 
size that the experiment is intended to detect. In general, 
the smaller the effect size that the study is looking for, the 
larger the sample size (number of subjects per group) is 
required. So, if a study is intended to detect a 20% decrease 
in memory performance as a function of a particular brain 
lesion in inbred mice, then group sizes of 10 animals each 
may be required. If the same study is designed to detect a 
10% decrease in performance, 20 animals per group may 
be required instead (the relationship between effect size 
and sample size is unlikely to be as straightforward as in 
this hypothetical example).

An additional complication revolves around the concepts of 
statistical and biological significance. Differences between 
groups are said to be statistically significant if they are 
unlikely (< a 5% probability) to have occurred due to 
chance factors alone. In other words, the differences in 
memory performance between lesioned and sham-operated 
groups of mice, drawn from the same population, would 
be unlikely to be what they were without the influence of 
the brain lesion. Such statistically significant differences, 
although typically consistent across subjects, can be quite 
small and may or may not be biologically significant. In 
another example, abnormal behavior may occupy an aver-
age of 0.1% of activity for enriched monkeys (n=16) and 
0.4% of activity for unenriched monkeys (n=16). Such 
a difference is likely to be statistically significant and the 
number of subjects per group is sufficient to detect a dif-
ference of the magnitude seen. However, it is not clear that 
this difference is biologically meaningful to the subjects or 
the investigator. Is it worth enriching the animals to achieve 
a reduction in a behavior that occurs so infrequently under 
both conditions? The same manipulation may increase for-
aging behavior from 20% in controls to 26% in enriched 
animals, a much smaller change in terms of effect size, 
but a far more biologically meaningful effect on behavior.
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One of the primary purposes of using ‘large’ sample sizes 
when studying outbred subjects is to control for the effects 
of interindividual variation. One ‘strange’ monkey in an 
experimental group of 4 animals would have a much greater 
effect on the interpretation of the data than one strange 
monkey in a group of 16. Smaller sample sizes are typically 
sufficient when subjects (in all experimental conditions) are 
quite similar to one another (inbred strains with little vari-
ation between individuals). Having said that, it is often still 
desirable to attempt to decrease interindividual variation 
when outbred subjects are being used. Matching experi-
mental and control subjects on criteria (sex, age, health 
status, dominance rank, etc.) relevant to the dependent 
variables being measured is one way to accomplish this. 
Additionally, a variety of management strategies, primarily 
behavioral management refinements, including the provi-
sion of environmental enrichment opportunities and the 
training of animals to give voluntary blood samples, are 
available to decrease interindividual variation and thereby 
reduce the effects of potentially behaviorally-related con-
founds. This should help to enhance the definition of 
animal models (Schapiro 2013a; 2013b).

The type of experimental design utilized can also influ-
ence the number of animals that are needed for a research 
project. between-subjects designs involve each subject 
serving in a single condition of an experiment. The experi-
mental group(s) contain different animals than the control 
group. Between-subjects designs typically include a greater 
number of subjects overall than within-subjects studies, 
in which each subject serves in each of the experimen-
tal condition (including any control conditions). While 
between-subjects designs may involve a larger number of 
subjects than within-subjects designs, they typically can 
be completed more quickly and with fewer potential time 
confounds, as all of the treatment groups can be tested in 
close temporal proximity to one another. Between-subjects 
experiments may be particularly appropriate when inbred 
strains are involved and there is little expectation of inter-
individual variation. They are also appropriate when an 
experimental manipulation (brain lesion) is likely to have 
an irreversible effect on the subject. A single mouse could 
not be observed in all of the conditions of a lesion study 
(unmanipulated, sham-operated, and lesioned).

The primary advantage of within-subjects designs is that 
each subject serves as its own control. This may be particu-
larly appropriate when outbred subjects are used, since a 
‘strange’ subject would be compared to itself in all of the 
different conditions. One important consideration when 
using within-subjects designs is to control for potential 
carryover effects across conditions. A variety of techniques 
are available to counteract order effects in these types of 
experiments. For example, in a study of learning in rats 
given 4 different doses of a psychoactive drug (including 
the control condition in which no drug is given), some 
subjects would receive no drug first, while others would 
receive dose 1 first, others would receive dose 2 first, and a 
final subset would receive dose 3 first. Each subject would 

receive subsequent doses in a sequence that prevents the 
order of presentation from confounding the findings. This 
is a straightforward process for studies with a small number 
of experimental conditions, but can get complicated for 
studies with a large number of conditions. As mentioned 
above, within-subjects experiments can take a long time 
to perform as it may be necessary to allow for ‘washout 
periods’, so that early manipulations do not influence the 
results obtained during later phases of the study.

In the United States, and especially in behavioral 
studies that include nonhuman primates (NHP) as sub-
jects, one way to minimize the overall number of animal 
participants is to allow subjects to take part in multiple 
experiments. Participation in more than study is easiest 
and least problematic for non-invasive projects in which 
carryover effects between studies are not thought to be of 
importance (Brosnan et al 2011; Dean et al 2012; Hopkins 
et al in press). In fact, many NHP in the US are involved 
in multiple behavioral investigations, both simultaneously 
and sequentially.

This very brief discussion has addressed some of the issues 
involved in determining the number of subjects required 
for behavioral investigations. Beyond simple power analy-
ses, behavioral research projects should include sufficient 
numbers of subjects to detect significant and meaningful 
differences as a function of the independent variable(s). 
Studies with very small numbers of subjects are sometimes 
appropriate, when rare or extremely valid animal models 
are being studied, but in general, group sizes should include 
the right number of animals to account for interindivid-
ual variation. Both between-subjects and within-subjects 
designs can be used, with each approach having significant 
advantages in certain circumstances. Subjects can partici-
pate in multiple studies if the experimental manipulations 
are likely to have few long-term carryover effects. 
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Får och getter – små idisslare med stor betydelse
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INTRODUCTION

While the world watches only too often the extinction of 
animal species which make up the global society of life, 
on only two occasions have we witnessed the purpose-
ful demise of diseases. The first, back in 1979, was the 
eradication of smallpox, caused by the virus Variola vera, 
and the second was the eradication of rinderpest in 2010; 
rinderpest was caused by a morbillivirus closely related 
to measles of humans and distemper of dogs. These suc-
cess stories have boosted the confidence of vaccinologists 
and disease control bodies alike. The International Task 
Force for Disease Eradication (http://www.cartercenter.org/
health/itfde/index.html), formed in 1988 and based at the 
Carter Center in Atlanta, Georgia, has six other poten-
tially eradicable diseases in its sights, namely dracunculiasis, 
poliomyelitis, mumps, rubella, lymphatic filariasis, and 
cysticercosis.

Absent from this list is the disease peste des petits 
ruminants (PPR), a morbillivirus infection of sheep and 
goats closely related to rinderpest; this relationship provides 
the basis for optimism among the veterinary community. 
Indeed before the ink was dry on the certification of rin-
derpest freedom, PPR was tabled by a group of veterinary 
scientists as the next candidate for global attention (Ander-
son et al., 2011). This was undoubtedly driven by Hip-
pocratic sentiments but how compatible is such a call with 
the Millenium Development Goals (http://www.un.org/
millenniumgoals/) (and their successor (http://www.un.org/
sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf )) in addressing 
priority development needs for poverty reduction and food 
security in the third world? In this paper, we combine the 
views of two veterinarians with different backgrounds, 
a development scientist and a virologist, to explore this 
question.

KEY FACTORS CONTRIBUTINg TO RINDERPEST  
ERADICATION

Epidemiological understanding
For much of the 20th Century, a proportion of scientists 
repeatedly expressed strong opinions that rinderpest could 
not be eradicated because a reservoir of infection existed 
in African wildlife. However, slowly evidence accrued that 
African wildlife did not constitute a robust, persisting reser-

voir; even if they had in the past. By the second half of the 
20th Century populations of susceptible species were too 
fragmented to sustain rinderpest for any significant length 
of time. Instead they served as good indicators of the pres-
ence of mild strains of virus in contiguous pastoral cattle 
populations. Experience showed that once infection was 
eliminated from the cattle rinderpest died out in wildlife 
within three years (Taylor and Watson, 1967; Kock et al, 
2006)). Another similar factor which was thought to be a 
major constraint to eradication was the erroneous under-
standing that rinderpest was capable of independent circu-
lation in sheep in the Indian sub-continent. However, this 
understanding was shown to have resulted from confusion 
between rinderpest, which rarely affects small ruminants 
and never does so independently of disease in cattle, and 
PPR which does establish persistent chains of transmission 
in goats. Thus, mass vaccination to control rinderpest in 
sheep was shown to have been unnecessary, recognition 
of which would have resulted in significant savings. This 
epidemiological clarification was key to strengthening the 
resolve to eradicate rinderpest.

Virus characteristics, vaccines and delivery systems
Prime amongst the factors that led to rinderpest being 
selected as the candidate for eradication were the inter-
related issues:

•	 Rinderpest	virus	exists	as	one	single	serotype	giving	full	
cross-protective immunity between viruses and enabling a 
single vaccine to confer immunity against all field viruses.

•	 Immunity	engendered	by	vaccine	or	recovery	from	wild	
virus infection confers lifelong immunity.

•	 Immunity	is	sterile;	there	is	no	carrier	state.
•	 A	robust,	safe	and	affordable	vaccine	which	could	be	

produced in the required amounts was available.

It was quickly realised after inception of control pro-
grammes that the quality of vaccines supplied to them was 
often poor. In response a Pan-African Veterinary Vaccine 
Centre was established for the African Union Inter-African 
Bureau of Animal Resources (AU IBAR) by FAO, hosted 
by the National Veterinary Institute in Ethiopia. The provi-
sion of Quality Assurance standard operating procedures 
applied to vaccine produced in a continuous cell line sub-
strate (VERO cells) free from adventitious agents quickly 

goodbye rinderpest, hullo Peste des Petits Ruminants 
(PPR) control: is this an opportunity to bring the neg-
lected small ruminant systems into the 21st Century?
Brian Perry1 and Peter Roeder2
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improved matters and it became the norm for vaccines sup-
plied to national (and international) control programmes 
to have been certified by PANVAC, thus, removing a major 
constraint on eradication.

Rinderpest vaccination with the conventional Tissue 
Culture Rinderpest Vaccine (TCRV), developed in Kenya 
by Walter Plowright in the 1960s, was initially highly 
dependent on maintenance of an effective cold chain. This 
was both logistically difficult and expensive, and inhib-
ited control of the disease in cattle belonging to the more 
remote pastoral peoples. Working with TCRV grown in 
VERO cells as the starting point, Mariner and colleagues 
modified the lyophilisation process and excipients to 
achieve a freeze-dried thermostable vaccine which could be 
transported in high ambient temperatures outside the cold 
chain for several weeks without significant loss of potency 
(Mariner et al, 2012). However, it was not just the new 
vaccine formulation alone which was so effective, it was its 
use within novel delivery systems using community-based 
animal health workers (CAHWs) which greatly enhanced 
progress (Mariner et al 2012). An unexpected outcome of 
recruiting CAHWs was that it helped to overcome another 
of the major obstacles to eradication that had concerned 
people. As recently as 1998, Gordon Scott (Scott, 1998), 
an eminent virologist with immense experience of rinder-
pest and its control expressed his concern that “The major 
obstacle [to rinderpest eradication] is man’s inhumanity 
to man). Rinderpest thrives in a milieu of armed conflict 
and fleeing refugee masses.” This led him to conclude that 
rinderpest would not be eradicated “until world peace is 
secured”. Although the constraint posed by civil unrest was 
certainly true, the CAHWs proved to be very effective in 
achieving high levels of herd immunity through vaccina-
tion programmes using thermostable rinderpest vaccines 
even in the face of civil strife, on-going conflict and civil 
war. Eradication became possible, and was achieved, by this 
means, in key areas such as the Afar region of Ethiopia and 
southern Sudan (Mariner et al 2012; Roeder et al, 2013). 

The evolution of epidemiological understanding
When a Global Rinderpest eradication Programme (GREP) 
was initiated in 1994 it was far from clear where rinder-
pest was present. Field studies marked out affected areas 
and molecular phylogeny helped to clarify the distinction 
between epidemic indicator areas and stable endemic reser-
voirs of infection which existed in the Indus River buffalo 
tract of Pakistan, Sudan and the lowland areas of Ethiopia 
and Somalia. This understanding then enabled control 
efforts, in essence vaccination and communication, to be 
focussed to eliminate the persistent reservoirs of infection 
through an intensified GREP launched in 1999. The last 
remaining reservoirs were eliminated by 2002 and GREP 
then became a matter of obtaining data to prove that rin-
derpest had been eradicated.

The development of CAHW delivery systems not only 
revolutionised the delivery of vaccines and other services, 
where national authorities allowed them to do so, but also 

made a significant contribution to rinderpest surveillance. 
Indeed, in southern Sudan for example it was CAHWs who 
repeatedly detected and reported the last cases of rinder-
pest. Enhancing surveillance became of prime importance 
for the accreditation of national rinderpest freedom by 
OIE, something which had to be achieved by all countries 
for a declaration of global eradication to become a reality. 
This was achieved by two advances:

•	 Development	by	FAO/IAEA,	with	AU	IBAR	in	Africa,	
of a network of laboratories able to conduct broad, 
statistically-based, randomised serological studies using 
ELISA tests developed in the 1980s to demonstrate free-
dom from infection, and

•	 Development	of	a	new	tool,	referred	to	as	participatory	
disease surveillance (PDS), by application of participa-
tory rural appraisal (PRA) tools to village searching for 
disease. This provided a quasi-quantitative assessment 
of livestock owner’s experience of rinderpest disease.

A combination of these two tools was effective in pro-
viding to OIE the surveillance-based data necessary for 
accreditation of rinderpest freedom.

Late in the eradication process mathematical modelling 
was applied to understanding the behaviour of different 
rinderpest viruses in Africa (Mariner et al, 2012) as an 
aide to understanding and refining control programmes. 
Simulations with models clarified critical community 
sizes required to sustain transmission in populations and 
indicated that the minimum population size required for 
sustained transmission was in the order of 200,000 cattle; 
below this the disease could be expected to fade out and 
smaller communities need not raise concern about cryp-
tic virus persistence. Thus, rinderpest was most unlikely 
to be covertly circulating in remote populations and this 
supported the thrust to final global eradication. Rinder-
pest modelling was an effective communication tool for 
decision makers to convey epidemiological principles 
important in making policy choices. Most importantly, 
the models illustrated how sub-optimal vaccination could 
favour virus persistence and helped to create a consensus 
for focused vaccination as a necessary route to achieve 
sufficient herd immunity to interrupt virus transmission 
if eradication was to be achieved.

Coordination and leadership
The influence of GREP, hosted by FAO, was a key factor in 
driving the global eradication effort to a successful outcome. 
The original concept of GREP was for coordination of a 
number of regional eradication campaigns in Africa and 
Asia. Only the Pan-African Rinderpest Campaign (PARC) 
was fully established and it operated from 1986 until rin-
derpest was shown to have been eliminated in 2011. The 
contribution of PARC, and its successor Pan-African Con-
trol of Epizootics (PACE), funded by the EU and African 
states, and coordinated by AU IBAR was a critical factor 
for rinderpest eradication in Africa.
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The GREP Secretariat in FAO, Rome, was intended to 
have an advisory and facilitating role. However, an execu-
tive role became increasingly necessary to provide assistance 
to a number of key countries lacking formal programmes  if 
they were to achieve eradication and verification of rinder-
pest freedom. This was especially so in the case of Pakistan; 
southern Sudan; Iraq; and Yemen. Implementing such 
national programmes became a key component of the work 
of the GREP Secretariat. 

Collaboration between OIE and FAO resulted in devel-
opment of the OIE Pathway in 1993. This defined a series 
of actions leading progressively to recognition of freedom 
from rinderpest, first from disease and subsequently from 
infection based on submission of supportive surveillance 
data to OIE together with historical information concern-
ing rinderpest and its control, the structure and function-
ing of veterinary services An Ad Hoc Group appraised 
these dossiers and advised OIE on whether or not defined 
criteria spelled out in a Rinderpest Questionnaire had been 
satisfactorily addressed. 

This process culminated in 2011 when OIE announced 
that it had completed the process of accrediting all coun-
tries as free from rinderpest which enabled FAO to declare 
rinderpest eradicated from the world. 

Political will and donor support
The devastating effects of a second African rinderpest 
pandemic in the early 1980s, following the end of Joint 
Project 15 (JP15, the first continental rinderpest eradi-
cation programme) focussed minds on the importance 
of livestock and rinderpest. African countries which con-
sidered themselves to be at serious risk joined with AU 
IBAR to lobby international organisations and donors for 
support to control rinderpest. Key people within the EC 
were convinced of the need for a rinderpest control initia-
tive in Africa; others in FAO pursued a vision of global 
eradication through coordinated regional programmes. The 
EC became the most significant donor in Africa (PARC 
and national programmes) and South Asia. FAO provided 
numerous small country projects and also implemented 
many projects from donor trust funds. It was rarely easy 
to sustain the donor inputs and to an extent this was due 
to a lack of data which could be used to demonstrate the 
socio-economic impact of the disease and the likely ben-
efits of eradication – an important lesson to be learnt if 
contemplating another eradication effort.

PPR: SIMILARITIES AND KEY DIFFERENCES

Socio-economic analyses conducted since the end of the 
GREP (Roeder and Rich, 2009, Rich et al, 2012) have 
started to show that the eradication of rinderpest has 
brought major benefits. Few studies have been conducted 
for PPR but these also suggest a high impact on certain 
livestock-dependent communities; a case is emerging to 
justify area-wide progressive regional control programmes, 
potentially leading to global eradication.

As with rinderpest the characteristics of the virus and its 
pathogenesis provide strong support for the understanding 
that eradication is feasible: existing attenuated vaccines are 
safe and affordable; one vaccine protects against all field 
viruses; immunity is long, probably for life; and, there 
is no carrier state. Very importantly, most aspects of the 
epidemiology of PPR are well understood even if there 
may be a need to clarify some aspects of wildlife infection 
and the role of sheep in transmission. However, there is 
no reason to believe that any issues will be disclosed which 
would seriously constrain progressive control and eventual 
eradication. Just as importantly the tools required for the 
control process to commence are already available: safe, 
efficacious and affordable vaccines can be produced in 
adequate quantity; a thermostable product is being evalu-
ated; rapid field tests; serological tests; surveillance methods 
and defined control precepts. Thus, there is really nothing 
to prevent initiation of major control programmes. The 
little research needed could be conducted as programmes 
evolve. For example, availability of a DIVA vaccine is not a 
pre-requisite for control, although it would be very useful 
in determining freedom from infection once the virus has 
been eliminated from an ecosystem.

PPR control will require vaccination programmes tai-
lored to a range of economic and epidemiological settings; 
delivery is likely to be complex, with a short generation 
species in predominantly pastoralist systems. Targeting will 
require an understanding of PPR transmission dynamics 
and of vaccine delivery modalities. Information on trans-
mission dynamics (patterns and rates) for the different 
lineages of PPR virus under different production systems; 
estimates of transmission parameters (particularly (R0 refers 
to the basic reproduction number of an infection and is the 
number of cases one case generates on average over the course of 
their infectious perio)) and virus molecular characterization 
from a range of ruminant host populations are needed. 
The goal will be to identify critical control points where 
targeted interventions can interrupt cycles of transmission. 
In addition, animal health service delivery partnerships 
appropriate for different countries and institutional settings 
will need to be developed, ranging from intensive emer-
gency programmes to halt the spread into new populations, 
to local initiatives to suppress disease in endemic settings.

When undertaking coordination of rinderpest control 
in Africa it was conceived that livestock owner involvement 
might benefit from incorporating control of another major 
transboundary animal disease, contagious bovine pleuro-
pneumonia (CBPP), by employing a bivalent vaccine. This 
was well recived and did temporarily achieve some sup-
pression of CBPP incidence. Experience with surveillance 
and control of small ruminant diseases suggests that much 
could be gained by focussing not on the single disease, 
PPR, but by addressing a syndrome (“pneumo-enteritis”) 
comprising, for example, PPR, contagious caprine pleuro-
pneumonia, foot-and-mouth disease and pasteurellosis. 
Other major diseases such as haemonchosis and fasciolosis 
could be included. This of course has major cost implica-
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tions but the concept being explored is to use PPR eradi-
cation as the driver with free provision of vaccine, within 
a broader programme of assistance for control of other 
diseases on a cost-recovery basis.

THE STRENgTHS AND PITFALLS OF SINgLE DISEASE-
TARgETED INTERVENTIONS AND CAMPAIgNS

Here we look at a potential PPR eradication initiative from 
a different perspective. Single disease targeted interven-
tions, such as that applied to the rinderpest campaigns, 
clearly have recognised multiple positive attributes; the 
strength of these attributes depend on a variety of fac-
tors. Importantly, these vertical funding initiatives, as 
they are known, provide focus on a specific disease entity, 
concentrating resources and political commitment on an 
issue deemed to be of high priority to a country, region or 
beyond. In the animal health sphere, the health landscape 
in which to evaluate the comparative advantage of a vertical 
funding initiative differs substantially between developed 
and developing countries, and clearly there are major varia-
tions within these two broad categories. In many developed 
regions of the world, such as northern Europe and Scandi-
navia, a large number of the previously endemic infectious 
diseases of livestock have been eliminated, progressively 
reducing the overall burden of disease on livestock popu-
lations. This reflects the demand for healthy production 
systems and commodities, and technical and organizational 
strengths of veterinary services in such countries. So when 
infectious diseases are identified as being of priority to the 
livestock industry, the decision process is not so much 
whether or not to move towards progressive control and 
eradication, but rather how it should be done and who 
should pay. Such has been the case in the example of bovine 
virus diarrhoea (BVD) control and eradication in Scandi-
navia, for example. And as noted by Hult and Lindberg 
(2005), “most problems (in the eradication) do not have to 
do with the virus itself or with the analyses, but rather with 
human factors such as degree of support from authorities 
and other involved parties, acquiring resources for taking 
samples, and so on”. 

In many areas of the developing world, particularly in 
tropical regions, the health landscape is dramatically differ-
ent. The overall burden of disease on livestock populations 
is high and multifactorial, and veterinary services are weak. 
This situation is compounded by the high proportion of 
poorer small-scale farmers, their lack of an effective insti-
tutional voice, and the small scale nature and relatively 
narrow margins of livestock business enterprises. As such, 
embarking on a vertical funding initiative takes on a very 
different perspective. In the plethora of development chal-
lenges in many developing countries, within and outside 
the health arena, it provides a focus with the capacity to 
rally donors, governments, and development organisations 
to a well-defined common cause. It is a particular favourite 
of some donors, and within this group sometimes allows 
access to funds clustered under the “emergency response” 

label, which are often larger in size than development-
targeted funds, easier to access and less demanding in terms 
of development outcomes. However, given the weaknesses 
of producer groups in many developing countries, verti-
cal funding initiatives tend to be top-down public sector 
driven projects, and might not have the characteristics of 
strong stakeholder engagement as described by Hult and 
Lindberg in Sweden. That does not necessarily mean that 
they are misguided, but rather that they become tunnel-
visioned with respect to the outcomes to be achieved. 

The common response to this criticism is that vertical 
funding in animal health serves to strengthen veterinary 
services. While this presents a plausible hypothesis, cor-
relation between vertical funding initiatives and veterinary 
service strengthening is far from direct. The original JP 
15 programme for rinderpest control in Africa oversaw 
donor sponsored teams of veterinarians, largely imported 
on contract from developed world countries (including 
both authors of this paper!), focussed on achieving vac-
cination coverages of 70%, but not focussed on follow up 
and surveillance and sustainability, and not on capacity 
building. When rinderpest re-emerged in the early 1980s 
the ensuing PARC and PACE projects (still largely donor 
funded) attempted to institutionalise the component ele-
ments of the control programmes into national veterinary 
services, with a certain degree of success. The rinderpest 
eradication programmes have not only resulted in eradica-
tion of rinderpest, surely the most sustainable of outcomes 
of a disease control programme, but have also left a legacy 
of technical development extending from understanding 
of the epidemiological basis for disease control through 
participatory approaches to animal health delivery sys-
tems and surveillance to laboratory-based technology for 
diagnostic confirmation and surveillance. This capacity is 
now being applied at various degrees of intensity to, inter 
alia, PPR, foot-and-mouth disease and contagious bovine 
pleuro-pneumonia. Sadly, the momentum is dwindling 
fast now that rinderpest has been eradicated and control 
programmes have ceased.

The outbreaks of H5N1 highly pathogenic avian influ-
enza (HPAI) prompted an extraordinary response from 
donor agencies and international organisations in 2004 to 
respond to what was seen as a major threat to human health 
and livelihoods in Africa, the Middle East and Asia. The 
FAO programme alone accounted for over 160 projects, 
managing funds from 33 donors, with a total budget of over 
US$ 300 million, employing over 500 staff and covering 95 
countries. Investments of this size and geographical scale in 
the animal health field are rare occurrences. While the clear 
focus of this huge vertical funding initiative was reduction 
of immediate risk to humans, the independent evaluation 
of FAO’s global programme lamented the lost opportunity 
of taking advantage of such a funding windfall by adding 
greater substantive strategic value to many of the prepared-
ness and intervention approaches that FAO has supported 
in individual countries (Perry et al., 2010 (http://www.fao.
org/pbe/pbee/common/ecg/388/en/HPAI.zip)). Specifically the 
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evaluation report noted that there was a “lack of common 
ground between the implementation of emergency response 
programmes to deal with immediate dangers of diseases 
which present a risk to humans, and the urgent need to 
capitalise on the substantial investments which have been 
made to ensure that they also address broader longer-term 
livestock development and human wellbeing issues”. The 
report added that “there has been inadequate considera-
tion by FAO of how measures can be made more broadly 
applicable to other priority diseases, and to broader live-
stock development aspirations of countries concerned”. It 
is encouraging to note that the FAO programme of influ-
enza control in Indonesia has responded to this call, and is 
currently supporting the broadening of the health services 
created for influenza surveillance and control to rabies, 
classical swine fever, brucellosis and anthrax (McGrane, 
personal communication; Suwitri, personal communica-
tion; Townsend et al., in press).

In a further independent evaluation of a vertical fund-
ing initiative, this time on foot-and-mouth disease (FMD) 
control in the Andean region of South America, it was 
noted that even in areas free from FMD for several years, 
the livestock production systems had numerous other prior-
ity health, feeding and management constraints. However, 
the field teams did not take advantage of the close interface 
the project had developed with producers and communi-
ties, and devoted all their time to surveillance activities for 
FMD (Perry et al., 2012 (http://www.fao.org/fileadmin/user_
upload/oed/docs/GCPRLA178SPA_172ITA_2012_ER.zip)). 
A lost opportunity.

The role of vertical funding initiatives has been dis-
cussed extensively in the human health field. It is well 
known that many developing countries have human health 
systems that are ailing, and some observers consider that 
well-intentioned development aid is contributing to the 
problem (Capacity.org, Editorial, 2011). Between 2000 
and 2010, annual development assistance for health 
increased from US$10.5 billion to US$27 billion. Most 
of this was channelled through donor-driven programmes 
targeted at specific diseases, in particular HIV/AIDS. It is 
argued that such vertical programming has undermined 
the development of strong national health systems and 
drawn resources away from countries’ other health pri-
orities (http://www.capacity.org/capacity/export/sites/capacity/
documents/journal-pdfs/CAP42_ENG_DEF_LR.pdf ).This 
phenomenon is well recognised, and under the auspices 
of the Paris Declaration on aid effectiveness (http://www.
oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagenda-
foraction.htm) has been picked up by the International 
Health Partnership (http://www.internationalhealthpartner-
ship.net/en/) (IHP). There is now considerable effort going 
into improving the effectiveness of health programmes 
supported by development aid, and a report on the pro-
gress and challenges has recently been produced (http://
www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/
ihp/Documents/Results_Evidence/HAE_results_lessons/
TTAT%20Report%20aid%20effectiveness_Eng.pdf ). The 

report cites the constraints to aid effectiveness as includ-
ing the complexity of the aid architecture, lack of donor 
alignment with country priorities and systems, poor donor 
harmonisation and difficulty in maintaining momentum 
once mechanisms are in place (While the Paris Declaration 
on Aide Effectiveness, and the processes that surrounded it, 
have been seen as a most valuable initiative to help coordinate 
donor activity and match it with the demands of individual 
countries, it was seen as donor driven and has very rapidly 
evolved to make it even more responsive and inclusive. The 
name has changed to the Global Partnership for Effective 
Development Cooperation (http://www.effectivecooperation.
org/), adopting some of the principles of the Paris Declara-
tion but incorporating many new indicators).Clearly, two 
schools of thought clash when considering approaches to 
development of capacity for animal disease control. The 
first eschews investment in programmes which promote 
generic technical capacity development which, it is stated, 
will ultimately result in improved performance of control 
activities. In contrast, others promote an alternative para-
digm which involves focussing on a specific disease control 
programme and building capacity around the needs of 
that programme. While opinions are still divided on the 
issue, experience gained from rinderpest eradication in 
Africa over more than 25 years through the PARC and 
PACE programmes does suggest that aiming at control 
of a specific disease may provide a more effective drive for 
development of the necessary capacity rather than develop-
ment in vacuo. It is certainly seen as a more tangible and 
achievable target for many donors. The African rinderpest 
eradication programmes have not only resulted in eradica-
tion of rinderpest, surely the most sustainable of outcomes 
of a disease control programme, but have also left a legacy 
of technical development extending from understanding 
of the epidemiological basis for disease control through 
participatory approaches to animal health delivery sys-
tems and surveillance to laboratory-based technology for 
diagnostic confirmation and surveillance. This capacity is 
now being applied at various degrees of intensity to, inter 
alia, PPR, foot-and-mouth disease and contagious bovine 
pleuropneumonia, a sure sign of technical development.

One component of vertical funding in human health 
which has received attention is the role of Non-Govern-
ment Organisations (NGOs). As they are under pressure 
to deliver, they inevitably attempt to recruit the best avail-
able health scientists and officials. They offer high sala-
ries, removing qualified people from national government 
health systems, and by doing so, contribute to a weakening 
of the public sector organisation that is the very target of 
their capacity development strategy. This has contributed 
to the formation of the NGO Code of Conduct for Health 
Systems Strengthening (http://ngocodeofconduct.org/), a 
response to the recent growth in the number of interna-
tional NGOs associated with increase in aid flows to the 
health sector, encouraging NGO practices that contribute 
to building public health systems and discouraging those 
that are harmful.
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It has been recognised that gaining support for pro-
grammes and funding to support the strengthening of 
health systems is far more difficult than for rapid, disease-
specific interventions that show quick tangible results in 
numbers of lives saved (CSIS, 2009 (http://csis.org/files/
media/csis/pubs/090420_cooke_pubhealthafrica_web.pdf )). 
Programmes that focus on one disease of interest but fail 
to provide people with the full range of basic health ser-
vices can have distorting effects, may be unsustainable over 
time, and may reinforce health inequities (ibid). In extreme 
cases, as occurred in northern Nigeria, polio vaccination 
campaigns have been boycotted, and eventually vaccination 
teams were targeted and killed (see for example Jegede, 2007 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1831725/
pdf/pmed.0040073.pdf )).While many of these challenges in 
human health services also apply to animal health services, 
they receive only a fraction of the development aid support 
given to human health, and animal health service develop-
ment bodies do not seem to have been as critical as their 
medical counterparts. 

The World Organisation for Animal Health (OIE) 
deals predominantly with standards for the diagnosis and 
control of specific diseases, but does include consideration 
of standards of veterinary services under it Performance of 
Veterinary Services (PVS) Programme (http://www.oie.int/
en/support-to-oie-members/pvs-pathway/). While these are 
progressively improving, it is not a “one size fits all” process, 
and the services of the West are not invariably those required 
in many developing countries; there remains much to be 
done to ensure that quality of services is closely tailored to 
the need of the different sectors in each country, and aligned 
with national livestock development strategies.

SMALL RUMINANT SYSTEMS: THE IMPORTANT ROLE 
IN SMALLHOLDER MARKET OPPORTUNITIES BUT THE 
WIDESPREAD CONTRAST WITH EVOLVINg DAIRY, 
POULTRY AND PORK

We are in an era of opportunity for livestock enterprises, 
particularly in the developing world. Populations are grow-
ing, the economies of many countries are seeing unprec-
edented growth, and there is an intensification in the 
urbanisation process. All these factors are contributing to 
what Chris Delgado and colleagues termed the livestock 
revolution (Delgado et al., 2005). Furthermore, over the 
last 20 years much of the developing world has seen a 
dramatic change in the contributions made by small stock 
to processes of poverty reduction. This has particularly 
centred on poultry in most regions of the world, and on 
pork, particularly in Asia but also in other countries of 
Africa and Latin America. 

This has been in three ways: firstly the opportunistic 
intensification of smallholder systems to take advantage 
of growing market opportunities; secondly the employ-
ment opportunities in large scale poultry and pig produc-
tion, processing and marketing; and thirdly the nutritional 
benefits accrued from the increased proportion of animal 

protein in diets. While a similar demand growth has appar-
ently occurred in small ruminants (see FAO, 2011, and the 
map below, for the growth in demand for mutton (http://
www.fao.org/docrep/014/i2425e/i2425e00.pdf )), this has 
been less obvious, less well articulated, and less exploited. 
Sheep and goats play a critical role in the livelihoods of 
small scale producers, traders and processors in many dry-
land, marginal and high altitude regions of the developing 
world. The livelihood contributions comprise both a safety 
net assets which reduce vulnerability in difficult seasons 
or other crises, and provide income through local market 
opportunities. There is substantial evidence that these mar-
kets are indeed growing (see for example Aw Hassan et al. 
(2010); Iňiguez (2011); Peacock and Sherman (2010)).

PPR plays a role (but not the only role) in exclud-
ing many players from wider regional and international 
markets due to its distribution, and many of these are 
countries showing the economic growth and increasing 
market demand. Combined with this, its impact has been 
devastating to livelihoods as the disease has extended its 
range in pastoral areas in Africa.

PPR ERADICATION AND SMALL RUMINANT  
EMERgENCE: THE COMMON DENOMINATORS  
FOR INVESTORS AND ACTORS

As discussed, vertical funding initiatives provide a specific 
focus attractive to certain types of donor funding, which 
achieve broader development impact outcomes when 
aligned with national priorities and economic growth 
incentives. The progressive control of PPR presents a 
unique opportunity, and the broad principles of this have 
been articulated by FAO in a Position Paper (FAO, 2013 
(http://www.fao.org/docrep/017/aq236e/aq236e.pdf)). The 
centre piece of this document is a strategic framework with 
nine components, based on the FAO’s framework for HPAI 
control in South East Asia.

While not disagreeing with the principles presented, it 
can be argued that the narrowness of vision of this frame-
work, restricted entirely to disease control (we acknowl-
edge the extension to other diseases of small ruminants), 
substantially limits the potential for this initiative to have 
the broader development impacts it could. However, the 

From FAO (2011). Changing demand for mutton, 2000–2030..
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desire to address the broader issues must not be allowed to 
delay initiation of disease control programmes. There is a 
danger that in the current environment of limited funding 
to livestock development initiatives, too great a broaden-
ing of expectations can lead to inactivity or diversion of 
attention away from the specifics necessary for concerted 
disease control. We note with approval the initiation of 
planning of PPR control in South Asia which attempts to 
match the imperatives of PPR control with the broader 
capacity building and development opportunities (http://
www.saarc-rsu-hped.org/content/reports/2011-12-07_Work-
shop_to_develop_Regional_Roadmap_for_Progressive_Con-
trol_of_PPR.pdf ). Below we identify some of the key 
components which should arguably be considered in any 
proposals for funding.

We see the progressive control of PPR as an opportu-
nity to exploit a development initiative to promote greater 
marketing opportunities for small ruminants and their 
products. Such market access will demand a certain type 
of product (weight, condition, and breed) at a certain 
price, depending on the country and the markets to be 
exploited. The need is not just for disease freedom, but 
also for system enhancement at the different stages in the 
various value chains (such as breed, feed, and management 
at the producer level), product movement, marketing and 
processing, and product quality and safety (including the 
consideration of other potential market disrupting diseases 
such as brucellosis, etc.). It will also be important to take 
into consideration other elements of livestock husbandry 
and marketing which might have negative features, such 
as the direct environmental impacts of goats in some eco-
systems, and the climate related issues of greenhouse gases 
contributions, etc. 

Some key activities which need to be supported include:
Animal health service provision
•	 In	 complementing	 PPR-specific	 initiatives	 on	 virus	

infection dynamics, disease risk, vaccination strategies, 
infection and disease surveillance, it will be important 
to ensure that there is a thorough understanding of the 
other health and productivity constraints to produc-
tion and marketing, a review of national policies and 
strategies regarding animal health service provision, an 
institutional analysis of key health actors involved, and 
the identification of challenges and opportunities for 
public and private sector engagement in health pro-
visions for communities and organisations engaged in 
small ruminant enterprises. 

Market level:
•	 An	understanding	of	market	demands	for	sheep	and	goat	

products (meat and milk, and fibre etc.) at local, regional 
and international levels in PPR endemic and adjacent risk 
areas (http://www.ifad.org/lrkm/factsheet/Valuechains.pdf ).

•	 A	value	chain	analysis	of	relevant	commodity	chains,	
including risk analyses at each stage in the chain. See for 
example the study undertaken in South Asia to explore 
value chains for meat, leather and wool (South Asia Pro-
Poor Livestock Policy Programme, 2011 (http://sapplpp.
org/goodpractices/smallruminants/small-ruminant-rearing-
product-markets-opportunities-and-constraints/)). 

•	 General	service	provision	enhancement	at	the	producer	
(feeds, breeding, health), transporter, processor and mar-
keter levels

•	 The	concept	of	diagonal	initiatives	(http://www.capacity.
org/capacity/export/sites/capacity/documents/journal-pdfs/
CAP42_ENG_DEF_LR.pdf ).
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CONCLUSIONS

Eradication of rinderpest demonstrated that livestock dis-
ease eradication is possible and can yield great benefits 
to society. Close similarities between rinderpest and PPR 
suggest that the progressive control and eradication of PPR 
might be achievable. This presents an investment oppor-
tunity which has the potential to benefit the livelihoods 
and market access opportunities of millions of small scale 
and pastoralist farmers in Africa and Asia. To achieve this, 
it will be very important to ensure that investments made 
in this venture give due prominence to development of 
the capacity of animal health services to respond to the 
broader current and future demands of these beneficiary 
communities and countries including other priority dis-
eases and services that support greater market access for 
their products.
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Summary
The impact of Fasciola hepatica on the Swedish sheep 
industry is increasing. This is indicated partly as a larger 
proportion of liver condemnations due to F. hepatica in 
slaughtered sheep, partly as a larger number of animals 
diagnosed of F. hepatica sent for autopsy. More cases of 
clinical symptoms in sheep are also reported. To success-
fully assist farmers for effective parasite control a number 
of factors need to be addressed. First, the veterinarian at 
the abattoir has to correctly register and report findings. 
Second, the abattoir needs to inform the farmer about the 
findings. Third, the farmer has to understand the infor-
mation provided, and fourth, but not least, the farmer 
has to contact a veterinary practitioner for appropriate 
advice. The veterinary practitioner must further possess 
knowledge of which drug to prescribe depending on the 
expected developmental stages of F. hepatica present. In 
addition, the practitioner has to be updated on the current 
best practice regarding sampling, pasture maintenance and 
the importance to quarantine livestock that is introduced 
to the flock. 

Inledning
Stora leverflundran (Fasciola hepatica) är globalt sett en 
av våra allvarligaste parasiter avseende fårens välfärd och 
näringens ekonomi. Enbart i England beräknas parasiten 
årligen orsaka fårnäringen förluster motsvarande drygt 30 
miljoner kr per år. I Sverige har stora leverflundran huvud-
sakligen orsakat problem i södra och sydvästra Sverige. 
Svenska Djurhälsovårdens (SvDHV) statistik från natio-
nella obduktionsverksamheten och sjukdomsregistreringen 
vid slakt visar att förekomsten av parasiten har ökat samt 
att spridning har skett norrut i landet. Fårhälsovårdens 
veterinärer upplever även att det är allt vanligare med kli-
niska symtom på fascioliasis. I detta läge känns det mycket 
angeläget att sprida kunskap och öka uppmärksamheten 
bland både djurägare och veterinärer, särskilt i områden 
där parasiten tidigare inte förekommit.

Besiktningsfynd vid slakt – viktig information 
Sjukdomsregistreringen utförd i samband med besikt-
ningen vid landets slakterier är viktig information, inte 
bara för djurägaren som får nödvändig kunskap om sina 
djurs hälsostatus, utan även för myndigheter, företag och 
övriga som jobbar med våra livsmedelsproducerande djurs 

hälsa. När det gäller stora leverflundran kan beskedet om 
att den påvisats vid besiktningen vara av avgörande bety-
delse för den drabbade besättningen (bild 1). 

En gång per vecka redovisar samtliga slakterier utförd 
slakt till Jordbruksverket (SJV) enligt SJVFS 2009:43. 
Denna rapportering inkluderade tidigare registrerade 
besiktningsfynd, vilket innebar att besiktningspersonalen 
alltid underrättade slakteriet om registrerade sjukdoms-
fynd. Från och med 1 jan 2010 upphörde SJV:s krav på 
redovisning av sjukdomsregistreringar, vilket har medfört 
att besiktningsfynden idag inte rutinmässigt delges slakte-
riet och därmed saknas i många av de mindre slakteriernas 
IT- och avräkningssystem. Detta har i sin tur inneburit att 
djurägarna inte kan ta del av sjukdomsregistreringarna i 
samma omfattning som tidigare.

Vid våra större slakterier finns idag i de allra flesta fall 
ett annat väl fungerande system där data förs vidare till 
SvDHV:s databas samt att varje djurägare via avräkningen 
från slakteriet får besked om vad som registrerats hos djur 
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som skickats till slakt. Men hur fungerar det då vid våra 
mindre slakterier?

Veterinärer från SvDHV besökte under 2012, 28 mindre 
slakterier (nöt och får) runt om i landet, syftet var att infor-
mera om stora leverflundran och att få en uppfattning över 
hur arbetet med och informationsflödet av sjukdomsregist-
reringarna fungerar i praktiken. Det visade sig att endast 
vid 6 (21%) av de besökta slakterierna gick informationen 
skriftligen vidare till djurägarna, avseende vilka sjukdoms-
koder som hade registrerats vid besiktningen. Inte vid något 
av de besökta slakterierna överfördes data till SvDHV:s 
databas för sjukdomsregistreringar vid slakt. I dag finns 
inte heller något anpassat system för att dessa mindre slak-
terier enkelt ska kunna rapportera in dessa data. Intresset 
för denna inrapportering var dock stort vid samtliga besökta 
slakterier, under förutsättning att denna extra arbetsinsats 
hålls minimal. I förordning (EG) nr 854/2004 [1] anges att 
”om en sjukdom eller ett tillstånd som kan påverka män-
niskors eller djurs hälsa eller brister i djurskyddshänseende 
upptäcks vid besiktningen, skall den officiella veterinären 
meddela livsmedelsföretagaren”. Vidare står att om proble-
met uppstod i primärproduktionen ska även besättningens 
veterinär meddelas liksom att resultat av besiktningen ska 
införas i relevanta databaser och utvärderas. 

Eftersom det är just vid slakt som diagnosen stora lever-
flundran säkrast ställs är det av största vikt att etablera ett 
väl fungerande system som säkerställer att sjukdomsregist-
reringarna bättre än idag når djurägare som levererar till 
mindre slakterier. Genom förordning (EG) nr 854/2004 
finns redan idag det lagrum som krävs för att göra detta 
möjligt.

Följande åtgärder skulle avsevärt öka chansen för att minska 
djurlidande, spridning och ekonomiska konsekvenser av 
stora leverflundran.
1. Besiktningsveterinärer i områden där stora leverflundran 

tidigare inte har påvisats, bör upplysas avseende lever-
skadornas olika utseende under migrationsfasen i levern, 
jämfört med då adulta flundror finns i gallgångarna.

2. Slakterierna bör få ta del av besiktningsresultatet och 
registrera dessa på samma sätt som idag sker för pro-
duktionsplatsnummer (SEnr), vikt och klassning. För 
detta föreslår vi en för Livsmedelsverket och slakteriet 
gemensam blankett/slakthallsunderlag. 

3. Slakteriet bör rutinmässigt skriftligen informera djurä-
gare om vilka sjukdomsfynd som registrerats vid besikt-
ningen och att detta sker genom begrepp som är enkla 
att förstå för djurägare och inte enbart sjukdomskod 
enligt kodlista.

4. När det gäller stora leverflundran och andra för djur-
hälsan betydande registreringar är det också viktigt att 
djurägaren blir upplyst om att det är allvarligt och att 
en veterinär ska kontaktas som kan ge råd om åtgärder.

5. Kod 83/84 (parasitär leverskada) och 87/88 (övrig lever-
skada) bör också föranleda misstanke avseende stora 
leverflundran. Koden för parasitär leverskada ska använ-
das om parasiten inte kunnat påvisas, trots för stora 

leverflundran typiska leverskador. Koden för övrig lever-
skada riskerar att användas om besiktningspersonalen 
inte uppfattar leverskadan som parasitorsakad. Särskilt 
svårt är det att påvisa parasiten under migrationsfasen 
i levern, varpå skadan registreras under parasitär lever-
skada eller övrig leverskada och uppmärksamhet från 
både djurägare och veterinär riskerar då att utebli. 

6. Även sjukdomsregistreringar från småskaliga slakterier 
bör dokumenteras, samlas i gemensam databas och bear-
betas statistiskt för att därmed bidra till att upptäcka 
trender i förekomst och geografisk spridning. För detta 
krävs tydliga riktlinjer och enhetliga icke tidskrävande 
rapporteringsrutiner som är anpassade till de mindre 
slakteriföretagens IT-system. Denna dokumentation 
skulle därmed även få en stor betydelse för vår nationella 
sjukdomsövervakning.

Brett värdspektrum och flera mellanvärdar
Stora leverflundran har ett brett värdspektrum, men är 
framförallt en idisslarparasit. Den förekommer förutom 
hos våra tama idisslare även hos viltpopulationen (t.ex. 
hjortdjur och kanin) och kan i sällsynta fall vara en zoonos. 
Av flera olika typer av dammsnäckor är Galba truncatula 
den viktigaste vektorn för F. hepatica i Sverige [2]. Snäck-
orna är beroende av ett fuktigt habitat, men det räcker med 
små vattenreservoarer för överlevnad. Stora leverflundrans 
livscykel tar 16–24 veckor, prepatensperioden (smittotill-
fälle-äggutskiljning hos fåret) är 10–12 veckor. Den vuxna 
flundran kan leva flera år i värddjuret [3]. 

Kliniska fynd i besättningarna
De kliniska symtomen varierar beroende på vilket av stora 
leverflundrans utvecklingsstadier som dominerar. 

Den akuta formen orsakas av borrande larver i lever-
vävnaden 2–6 veckor efter massiv infektionsdos. Den sub-
akuta formen orsakas av borrande larver i levervävnaden 
och parasitstadier som har nått gallgångarna efter en lägre 
infektionsdos under längre tid. De akuta och subakuta for-
merna ses främst under sensommar, höst och tidig vinter. 
Symtom som ses mer eller mindre uttalat är nedsatt till-
växt, håglöshet, buksmärta och anemi. I allvarliga fall kan 
dödsfall inträffa. Den kroniska formen kan ses året runt, 
men är vanligast under vintersäsongen och våren, fram-
förallt under högdräktigheten. Den orsakas av de vuxna 
flundrorna i gallgångarna. Symtom på den kroniska formen 
är nedsatt produktivitet, avmagring, anemi, käftgropsödem 
och dödsfall i allvarliga fall.

Diagnos 
Det enklaste sättet att upptäcka om stora leverflundran 
förekommer i besättningen är vid organbesiktningen på 
slakterierna. När det gäller registreringar hos lamm som 
slaktas sommar och tidig höst gör den långa prepatenspe-
rioden att leverförändringarna ofta främst ses som lever-
skador innan vuxna flundror kan hittas i gallgångarna.

Vid träckprovstagning för äggräkning är det viktigt att 
känna till metodens begränsningar. Analys av F. hepatica 
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måste anges som speciell frågeställning eftersom rutinana-
lysen av träckprov (flotation) inte fångar upp ägg från stora 
leverflundran. Äggutskiljningen är intermittent och därför 
kan ett träckprovsresultat utan fynd av ägg vara falskt nega-
tivt. På besättnings-/gruppnivå minskas denna risk genom 
samlingsprov där flera individer ingår. Den långa prepa-
tensperioden medför även att endast smitta tidigare än tre 
månader innan träckprovet togs kan påvisas. Undersökning 
av ägg i träckprov lämpar sig därför bäst för provtagning 
under vintern och våren, ett negativt prov taget under eller 
kort tid efter betessäsongen måste följas upp med ytterligare 
prov taget efter prepatensperiodens slut.

Blodprovstagning för analys av antikroppar mot stora 
leverflundran kan tas från förstagångsbetande djur för att 
påvisa smitta även under prepatensperioden. Antikroppar 
mot F. hepatica kan påvisas 2–4 veckor efter smitta [2]. 
Maternala antikroppar har påvisats hos lamm åtminstone 
11 veckor efter födsel [2]. För att undvika falska positiva 
analyssvar orsakade av maternala antikroppar, samt för att 
invänta en serokonvertering, ska detta beaktas när tidpunkt 
för provtagning väljs.

Prov för undersökning av parasitantigen i träck, så 
kallad koproantigentest, används internationellt, men 
metoden finns för närvarande inte etablerad för rutin-
mässig användning i Sverige. Vid en jämförande studie av 
koproantigentest med traditionell detektion av ägg i träck 
visade äggräkningen högre sensitivitet än undersökning av 
koproantigener [4]. Jämförande studier av sedimentations-
tekniken och koproantigentest pågår för tillfället vid SLU.

Behandling 
I Sverige är preparatet Valbazen® vet. (albendazol) registre-
rat för användning mot de adulta stadierna av F. hepatica 
hos får. Den långa prepatensperioden gör att preparatet 
lämpar sig bäst för användning under vintern och våren, 
d.v.s. minst 12 veckor efter sista betestillfället. För att 
uppnå en tillfredställande behandlingseffekt bör Valbazen® 
vet. ges i doseringen 4 ml/10 kg vilket motsvarar 7,5 mg 
albendazol/kg [4,5].

Med de olika tillgängliga licenspreparat som innehål-
ler triclabendazol uppnås effekt även mot larvstadier av 
F. hepatica. Closantel är mindre effektivt än triclabenda-
zol mot vissa stadier av flundrans larver. När behov av 
behandling föreligger under sommar eller efter installning 
på hösten rekommenderar därför Fårhälsovården något 
av de preparat som innehåller triclabendazol. Visar data 
från sjukdomsregistreringen vid slakt eller annan provtag-
ning att stora leverflundran förekommer i besättningen 
bör livdjuren behandlas under stallperioden, antingen efter 
installning på hösten eller under senvintern-våren.

Förebyggande åtgärder
Undvik att släppa ut djur som bär på stora leverflundran på 
vårbetet eftersom de annars riskerar att infektera snäckorna 
som finns där. Behandla livdjuren i smittade flockar under 
stallperioden. Om flocken tidigare diagnostiserats positivt 
för stora leverflundran bör träckprovtagning för analys av 

F. hepatica göras på senvintern-våren. Är provet positivt 
bör tackorna behandlas.

Smittrycket är högst under sensommaren och hösten. 
Det kan därför vara bra att undvika fuktiga beten under 
denna årstid och om möjligt flytta fåren till torrare beten. 
I vissa hårt drabbade områden kan till och med en tidigare 
installning vara att rekommendera.

Om möjligt bör fuktiga delar av beten stängslas bort 
eller undvikas helt i områden där stora leverflundran finns.

Vid köp av livdjur bör säljaren tillfrågas om flundror 
tidigare förekommit eller kan misstänkas. Behandla i så 
fall mot stora leverflundran under tiden i karantän. Under 
sommar och höst ska ett preparat som även har effekt mot 
larvstadier användas (t.ex. triclabendazol), vänta helst med 
behandlingen till två veckor efter senaste betestillfälle. Vid 
karantän under senvinter eller vår går det bra att använda 
Valbazen® vet. mot de då vuxna flundrorna.

Sammanfattning
Stora leverflundran är en parasit som orsakar mycket djur-
lidande och stora ekonomiska förluster för djurägaren. 
Registreringar utförda vid slakt och antalet sektionsdiagno-
ser vid obduktion visar att förekomsten av parasiten ökar i 
Sverige. Kunskapen om symtom och behandling är många 
gånger begränsad, både bland veterinärer och hos djurägare, 
särskilt i områden där parasiten tidigare inte påvisats. För 
att framgångsrikt hjälpa djurägare att bekämpa parasiten är 
det av stor vikt att infekterade besättningar upptäcks tidigt 
och här spelar data från sjukdomsregistrering vid slakt en 
avgörande roll. Det är dock en komplex kedja som måste 
fungera hela vägen också i praktiken, dvs. från diagnos till 
att åtgärder sätts in i besättningen. Först måste besiktnings-
personalen ställa rätt diagnos, registrera korrekt och via 
slakteriet rapportera fynden så att informationen slutligen 
når djurägaren. Djurägaren i sin tur måste från tillgänglig 
information i avräkningen förstå att stora leverflundran har 
påvisats i besättningen och att en veterinär bör kontaktas. 
Den praktiserande veterinären måste i sin tur vara uppda-
terad om de senaste behandlingsrekommendationerna och 
om att betesplaneringen mot stora leverflundran skiljer sig 
från den som används vid traditionell parasitbekämpning.
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Juverhälsa hos get

Ylva Persson, VMD, bitr. statsveterinär 
Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor, 
SVA/Växa Sverige, Uppsala

getnäringen i Sverige
Getnäringen är i Sverige en liten, men viktig näringsgren, 
främst inom glesbygdsområden och särskilt för kvinnliga 
företagare (Rytkönen et al. 2013). Globalt sett är geten ett 
av de allra viktigaste produktionsdjuren, särskilt i utveck-
lingsländer. Geten ger mjölk, kött, ull och skinn, men i 
Sverige är det främst getostproduktionen som har betydelse 
även om intresset för konsumtionsmjölk, smör, glass och 
köttproduktion har ökat de senaste åren. Getost produceras 
i Sverige under hantverksmässiga förhållanden, antingen på 
konventionella gårdsmejerier eller i fäboddrift. 

getost som livsmedel
Osttillverkning på opastöriserad getmjölk är ganska vanligt 
på många gårdsmejerier i Sverige. Opastöriserade ostar 
sägs ha ofta en mer komplex smaksammansättning än 
de pastöriserade, men de kan också vara riskabla ur ett 
livsmedelssäkerhetsperspektiv. Dålig juverhälsa, bristfällig 
hygien och för låg andel ”goda” mjölksyrabakterier kan 
innebära att patogena bakterier får utrymme att växa till i 
mjölken och/eller osten. Dock finns det även risker med 
pastöriserade ostar. Matförgiftning hos konsumenten har 
förstås betydelse på grund av det obehag som drabbar 
den enskilda individen, men har också stor ekonomisk 
betydelse för samhället då matförgiftningar kostar pengar 
i form av sjukskrivningar och vårdkostnader (Livsmed-
elsverket, 2011). Producenten kan, på grund av dålig 
publicitet, drabbas av stora ekonomiska förluster efter ett 
matförgiftningsutbrott.

Mastit hos mjölkget
Mastit är en vanlig sjukdom hos mjölkgetter. Mastit, kli-
nisk såväl som subklinisk, ger sänkt mjölkproduktion, 
försämrat ostutbyte samt ökad risk för livsmedelsburna 
smittor. Mastit är också ett djurvälfärdsproblem.

Klinisk mastit, med främst Staphylococcus (S.) aureus, 
orsakar ofta allvarliga mastiter som kan ge svåra symtom 
och till och med dödsfall. Hos get är dock subklinisk mastit 
betydligt vanligare (35–70% enligt Leitner et al. 2004) och 
orsakas främst av koagulasnegativa stafylokocker (KNS) 
följt av S. aureus (Bergonier et al. 2003, Persson & Olofs-
son, 2011, Järnberg et al. 2013). Subkliniska mastiter är 
betydelsefulla för den allmänna juver(o)hälsan i getbesätt-
ningen eftersom getter med subklinisk mastit ofta fungerar 
som effektiva smittspridare. 

På mjölkkor är celltalet den vanligaste mastitindika-
torn. Det råder dock delade meningar huruvida celltalet är 
användbart för att hitta getter med juverinfektion. Friska 
getter har jämfört med kor och tackor generellt högre 
celltal. Getens celltal stiger dessutom under hela lakta-
tionen och varierar mycket mellan individer och mellan 
besättningar (Schaeren & Maurer, 2006). Men svenska 
studier har ändå visat på ett samband mellan högt celltal 
och juverinfektion (Persson & Olofsson 2011, Järnberg et 
al. 2013). Ofta ses ett ännu högre celltal hos besättningar 
och hos getter infekterade med S. aureus (Koop et al. 2011, 
Persson & Olofsson 2011, Järnberg et al. 2013). 

I mjölkkobesättningen är CMT (California Mastitis 
Test) en vanlig fältmetod för att påvisa celler i mjölk. Förde-
len med CMT är att testet är snabbt, enkelt och billigt och 
att det går att utföra ute i besättningen. En del författare 
(Bergonier et al. 2003, Schaeren och Maurer 2006) menar 
dock att CMT i fält är en opålitlig metod för att diagnosti-
sera mastit hos get. Andra författare, anser att CMT-test är 
användbart för att diagnostisera såväl avsaknad av infektion 
(Karzis et al. 2007) som att identifiera getter med juverin-
fektion (Mc Dougall et al. 2010). I studier på svenska 
getter sågs tydliga samband mellan både CMT och celltal 
och juverinfektion (Persson & Olofsson 2011, Järnberg et 
al. 2013) där CMT>2 indikerar juverinfektion (Persson & 
Olofsson 2011). Stora skillnader i CMT-reaktion mellan 
höger och vänster juverhalva tycks vara ett ännu säkrare 
sätt att hitta infekterade juverhalvor än att bara titta efter 
en hög CMT-reaktion i sig (Järnberg et al. 2013). Och 
i ytterligare en studie var celltalet mätt med CMT den 
bästa indikatorn för juverinfektion jämfört med enzymerna 
LDH, NAGase och AP (Persson et al. 2011). 

Sammanfattande råd för juverhälsoarbete 
i getbesättningen
Undersök mjölken med CMT på alla getter i besättningen 
en gång i månaden.

Skicka in sterila mjölkprov för bakteriologisk odling 
från juverdelar med CMT >2 helst i kombination med 
en skillnad i CMT-utslag på minst 2 mellan höger och 
vänster juverhalva.

Getter med växt av Staphylococcus aureus bör slås ut.
Skicka in ett tankmjölksprov för celltalsmätning en gång 

i månaden. Ett högt tankcelltal bör leda till en juverhäl-
soutredning.
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Summary
Today, there is a growing interest for local food produc-
tion in Sweden, both among consumers and producers. 
The main purpose of the production is cheese, but there 
is a growing interest and demand for other products, such 
as meat, butter, raw milk and ice cream. The farm dairies 
contribute to rural development by producing gastronomic 
products that can be served by local restaurants and hotels, 
but they are also visiting targets for tourists and create 
important work opportunities in the villages, especially 
for women.

Mastitis is an important disease in dairy goat produc-
tion. Mastitis causes suffering to the animal and leads to 
increased veterinary and treatment costs, reduced milk 
production, decreased milk quality for dairy purposes and 
poor milk hygiene; especially important when unpasteur-
ized milk is used for cheese production. Mastitis in goats 
can be clinical or subclinical, the latter being the most 
common one. Undiagnosed subclinical mastitis might lead 
to poor herd udder health due to shedding of udder patho-
gens from individual goats with subclinical intramammary 
infections (IMI). Subclinical mastitis in goats is mainly 
caused by coagulase negative staphylococci (CNS) and 
Staphylococcus (S.) aureus, the latter also known to produce 
a toxin causing food poisoning in humans. 

Somatic cell count (SCC) is the most widely used indi-
cator of udder health in cow, sheep and goat milk, but can 
be difficult to interpret in goats. Somatic cell count in goat 
milk is relatively high in the healthy udder and it increases 
throughout the lactation and also with parity. There is also 
a great variation in SCC among farms and among individu-
als. Herds infected with S. aureus often have higher SCC 
than those infected with CNS. 

California Mastitis Test (CMT) is a common indirect 
method of measuring SCC in cows, but some authors claim 
that CMT is an unreliable method for diagnosing IMI in 
goats. The main advantages with CMT are that it is quick, 
cheap and simple and that it is an “animal side” test. 
In Swedish studies, we found that SCC was strongly associ-
ated with IMI both when measured with a cell counter and 
with CMT. Somatic cell count was even higher in udders 
infected with S. aureus.
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Mikrobiologisk säkerhet i hantverksmässigt 
gjorda ostar från svenska gårdsmejerier

– med fokus på Staphylococcus aureus

Åsa Rosengren
Mikrobiolog vid Livsmedelsverket

I
ntresset att starta eget mejeri och tillverka ost på hant-
verksmässigt sätt har ökat. Därför har Livsmedelsver-
ket och Sveriges lantbruksuniversitet i ett gemensamt 
forskningsprojekt undersökt osttillverkning vid gårds-

mejerier med fokus på mikrobiologisk säkerhet. 
Målet var att öka kunskapen om svensk hantverksmäs-

sig ostproduktion och relevanta patogena bakterier för att 
kunna formulera råd för en säker produktion. Information 
om osttillverkningsmetoder och hygienrutiner insamlades 
från 43 mejerier, därutöver undersöktes ostar med avseende 
på förekomsten av Staphylococcus aureus, Escherichia coli 
och Listeria monocytogenes. 

Produktionsförhållanden vid mejerierna 
Mejerierna använde mjölk från en eller några få gårdar, 
80 procent använde mjölk från egna djur. Skillnaden i 
produktionsvolym mellan mejerierna var ganska stor, från 
mindre än 50 liter till 1500 liter mjölk per ystning. De 
flesta tillverkade ost under delar av året, upp till 10–11 
månader. Ystning på pastöriserad mjölk var vanligast, men 
det är nu en ökande trend att tillverka ost av opastöriserad 
mjölk. En förklaring kan vara att EU:s rådande livsmed-
elslagstiftning tillåter försäljning av svenska opastöriserade 
färska och korttidslagrade ostar på den gemensamma mark-
naden. Före år 2006 fick dessa ostar enbart säljas direkt 
till konsument.

För att styra förökning, överlevnad och avdödning av 
bakteriella faror i mjölken måste tid, pH och temperatur 
kontrolleras och övervakas löpande under hela ystningen. 
Vid pastörisering av mjölk är det viktigt att kontrollera 
temperatur-tidkombinationerna 63°C i 30 min alternativt 

72°C i 15 s. Nästan en tredjedel av mejerierna angav att de 
enbart använde sig av termometer vid pastörisering även 
fast tiden också är av stor betydelse. 

För att tillverka en mikrobiologiskt säker ost är det även 
nödvändigt att syrningskulturer med mjölksyrabakterier, 
snabbt börjar föröka sig och bryta ner laktos till bland annat 
mjölksyra. Då sjunker pH:t i ystmjölken. En sur miljö, i 
närvaro av mjölksyra och mikrobiologisk konkurrens miss-
gynnar många patogena bakterier. För att dessa inte ska 
börja föröka sig är tiden en viktig faktor. Syrningen måste 
komma igång snabbt och då rekommenderas en dagsfärsk, 
aktiv syrningskultur, som har odlats vid optimal temperatur 
och som inte är förorenad med oönskade bakterier, mögel- 
och jästsvampar eller bakteriofager. Ungefär två tredjede-
lar av mejerierna hade tillfredsställande syrningsrutiner, de 
använde dagsfärska syrningskulturer och övervakande syr-
ningen med en pH-meter. Några få mejerier använde ingen 
syrningskultur alls utan förlitade sig enbart på mjölkens 
naturliga bakterieflora (Tabell 1). Det resulterade i en helt 
osyrad ost med ett pH-värde nära 7, vilket ger ett otillräck-
ligt skydd mot förökning av många patogener. Några meje-
rier angav att de tillsatte köpta filmjölksprodukter direkt 
i ystmjölken. Det bör undvikas eftersom aktiviteten i en 
syrningskultur avtar redan efter ett par dygn och uppgifter 
om hur filmjölken förvarats kan vara svåra att få tag på. 

De flesta mejerier angav att de hade hygienrutiner för att 
undvika överföring av mikroorganismer mellan djurstallar 
och mejeri. Det fanns emellertid behov att öka medveten-
heten om vad som är en hygienbarriär då färre än hälften 
angav klädbyte och fysisk separation mellan djurstallar och 
mejeri som hygienbarriärer.

Antal mejerier som använder:

Mjölktyp Antal mejerier Pastörisering Syrningskultur Totalt antal ostprov

Ko 14 11 14 49

Get 23 17 20 94

Get och ko 4 4 4 4

Får 2 1 2 4

Totalt 43 33 40 151

Tabell 1. Mjölktyp, pastörisering och syrning av ostprov som ingick i kartläggningen.
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Bakteriella faror
Traditionell osttillverkning i kombination med god livs-
medelssäkerhet kan vara en utmaning då det finns ett antal 
livsmedelsburna patogena bakterier som kan utgöra en 
fara i produkterna. Staphylococcus aureus är en livsmed-
elsburen patogen, som bland annat kan förorena osten 
via mjölkråvaran. Den viktigaste anledningen till att S. 
aureus ofta påvisas i mjölk är att bakterien är den enskilt 
vanligaste orsaken till mastiter hos mjölkproducerande 
djur. Vid subklinisk mastit är sjukdomen svår att upp-
täcka och mjölk med S. aureus riskerar då att gå in i ost-
tillverkningen. Utöver mastiter förekommer också andra 
föroreningskällor och bakterien kan finnas i infekterade 
sår, slemhinnor, stallmiljön, på utrustning med mera. Vissa 
stammar av S. aureus har förmågan att producera ett eller 
flera stafylokockenterotoxiner när de förökar sig till höga 
halter i livsmedel och kan därigenom orsaka matförgift-
ning. De miljöförhållanden som råder i ystmjölken under 
osttillverkningens första fas gynnar förökning av S. aureus.

Andra viktiga bakteriella faror som kan bidra till säker-
hetsproblem i svenska ostar är Listeria monocytogenes och 
sjukdomsframkallande Escherichia coli. Internationellt är 
salmonella ett stort problem, men förekomsten i svenska 
livsmedel och djurbesättningar är mycket låg.

Kartläggning 
För att kunna uppskatta risken med hantverksmässigt till-
verkade ostar behövs kunskap om förekomst av bakteriella 
faror, deras sjukdomsframkallande egenskaper, osttillverk-
ningsförhållanden samt hur olika processteg som till exem-
pel pastörisering och syrningskulturer påverkar farorna.
Cirka 150 färska och korttidslagrade ostar (lagrade 
mindre än 60 dagar) samlades in under perioden mars 
till juni 2005. Drygt hälften av ostproverna var färskostar 
och övriga bestod av framförallt camembert och chèvre. 
Ostarna analyserades för S. aureus, E. coli och L. monocy-
togenes. Ungefär tre fjärdedelar av alla ostar var gjorda av 
pastöriserad mjölk, drygt hälften var av getmjölk och ca 
tredjedel av komjölk. Resten var gjorda av fårmjölk eller 
en blandning av mjölk från get och ko (Tabell 1). 

Listeria monocytogenes påvisades inte i något prov, vilket 
indikerar att bakterien är ovanlig i dessa produkter. Både 
E. coli, som indikerar fekal förorening, och S. aureus var 
tio gånger vanligare i ostar gjorda av opastöriserad mjölk. 
Staphylococcus aureus var vanligast förekommande och 
bakterien fanns särskilt i färska ostar som tillverkats av 
opastöriserad mjölk. Halterna var mestadels högre i ostar 
gjorda på opastöriserad mjölk och särskilt i de ostar som 
tillverkats utan tillsats av syrningskultur (Figur 1). Stafylo-
kockenterotoxin kunde inte påvisas i någon av ostarna med 
höga halter av S. aureus. Det finns ändå anledning att hålla 
halterna av S. aureus på en minimal nivå från mjölkråvara 
till färdig ost eftersom olika stammar kan producera olika 
mycket enterotoxin och det är idag inte helt utrett vad som 
påverkar enterotoxinproduktionen. 

Fördjupade studier gjordes på S. aureus-stammar som 
isolerats från ostarna. Syftet var bland annat att kunna 

undersöka S. aureus förmåga att orsaka matförgiftning, det 
vill säga om isolaten bar på gener som kodar för stafylo-
kockenterotoxin och om det kunde produceras under expe-
rimentella förhållanden som liknar en ystning. Resultaten 
visade på att två tredjedelar av S. aureus-isolaten bar på 
minst en av de undersökta enterotoxin-generna. De kunde 
också både föröka sig och bilda enterotoxin under labora-
tiva förhållanden som liknar en ystning vad avser tempe-
ratur och mjölksyrakoncentration. Enterotoxin påvisades 
först när bakteriehalterna uppnått en halt över 6 miljoner 
bakterier per ml och det producerades därefter fortlöpande 
under de två veckor som experimentet pågick, det vill säga 
även efter det att S. aureus hade slutat att föröka sig.

Rekommendationer 
Projektet har bidragit till ökad kännedom om de aktivi-
teter som tillsammans ger en mikrobiologiskt säker ost-
tillverkning. Utbildning och erfarenhet är den nödvändiga 
grunden för alla aktiviteter. Rengöring, vattenkvalitet och 
hygienbarriärer utgör grundförutsättningar medan mjölk-
råvara, syrningskultur, pastörisering och syrning är punkter 
som ska övervakas och kontrolleras i en HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point)-plan. Alla delar är viktiga 
och varje enskilt steg påverkar förekomst och förökning av 
oönskade bakterier i osten. Var för sig är de inte tillräck-
liga för att ge en helt mikrobiologiskt säker ost, men den 
kombinerade effekten av delarna leder till en god säkerhet 
(Figur 2).

Slutsatser
Ny kunskap har tagits fram om svenska gårdsmejerier och 
de ostar som tillverkas. I anknytning till projektets mål, 
det vill säga att kunna formulera råd till en mikrobiologiskt 
säker produktion, var de övergripande slutsatserna med 
arbetet följande:
•	 Förekomst	och	halter	av	de	tre	bakteriella	farorna	var	

tillfredsställande i många ostar, främst i dem som gjorts 
av pastöriserad mjölk. Listeria monocytogenes påvisades 
inte i någon ost, vilket tyder på att bakterien är ovanlig 
i dessa produkter.

Ingen pastörisering, med syrningskultur
detektionsgräns
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Pastörisering, med starterkultur
Ingen pastörisering, ingen syrningskultur

Figur 1. Förhållande mellan halter av stafylokocker och tillverk-
ningssätt för ostar som ingick i kartläggningen. Log avser tiologa-
ritmen av antal bakterier per gram, det vill säga 1 Log = 10, 
2 Log = 100, 3 Log =1000, 4 Log 10 000, 5 Log = 100 000, 
6 Log = 1 000 000 (en milj).
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•	 Escherichia coli och Staphylococcus aureus var tio gånger 
vanligare i ostar gjorda av opastöriserad mjölk. 

•	 Stafylokockenterotoxin	påvisades	inte	i	något	prov,	men	
höga halter påvisades frekvent i ostar gjorda av opastö-
riserad mjölk och särskilt i de ostar som tillverkats utan 
syrningskultur. 

•	 Två	tredjedelar	av	de	S. aureus som isolerats från ostarna 
bar på minst en av de testade enterotoxingenerna i sin 
arvsmassa. 

•	 Staphylococcus aureus kunde både växa och bilda entero-
toxin under experimentella förhållanden som liknar en 
ystning. 

•	 För	 att	 minimera	 risken	 att	 bli	 matförgiftad	 måste	
halten av S. aureus i ystmjölken vara låg från början och 
tiden med gynnsamma tillväxtförhållanden så kort som 
möjligt. Syrningskulturen är av stor betydelse då den 
påverkar förökning av S. aureus både genom syrning och 
genom andra mekanismer.

•	 För	att	göra	en	mikrobiologiskt	säker	ost	krävs	en	kom-
bination av ansträngningar genom hela produktionsked-
jan. 

Summary
The interest in artisan cheese production at small-scale 
dairies is increasing in Sweden. Therefore, a common pro-
ject between the National Food Agency and the Swedish 

University of Agricultural Sciences has studied Swedish 
artisan cheese production with focus on microbiological 
food safety and with the aim of formulating advice on 
safe production. Combining artisan cheese making and 
good product safety is a challenge, since several human 
pathogens pose a hazard in the products. For instance, 
Staphylococcus aureus is an important foodborne pathogen 
that can be transmitted via milk to cheese. Some strains 
have the ability to produce staphylococcal enterotoxin 
during growth in foods and thereby cause food poison-
ings. Environmental conditions during the initial phase of 
cheese-making are close to optimal for growth of S. aureus.

Information about production practices and hygiene 
routines was collected. Results showed differences in pro-
duction methods and routines as well as knowledge in the 
importance of control points during cheese making.

A survey of fresh and short-time ripened cheeses inves-
tigated the occurrence and levels of S. aureus, Listeria mono-
cytogenes and Escherichia coli. Occurrence and levels of the 
pathogens were satisfactory in many cheeses, especially in 
cheese made from pasteurized milk. Listeria monocytogenes 
was not detected in any of the cheeses. Escherichia coli 
and S. aureus were ten times more common in raw milk 
cheeses. Staphylococcus aureus was most commonly found, 
but no enterotoxins were detected. Studies of S. aureus-
strains isolated from the cheeses showed that most isolates 

Figur 2. En sammanfattning av alla de faktorer som bidrar till en mikrobiologiskt säker hantverksmässigt tillverkad ost. 
Rengöringsrutiner, vattenförsörjning och hygienbarriärer utgör grundförutsättningar. Mjölkråvarans kvalitet, syrningskultur, 
pastörisering och syrning är kontrollpunkter i en HACCP-plan. 

* Aciditet är ett mått på surhetsgraden i lösning och bestäms genom titrering med NaOH. 
** CMT, California Mastitis Test, är en indirekt metod som snabbt och enkelt mäter antalet somatiska celler i mjölk.
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carried one or more enterotoxins genes, and further, that 
enterotoxins could be produced during laboratory experi-
ments resembling cheese-making conditions as regards 
temperature and lactic acid concentration. 

The project has increased the knowledge of all factors 
affecting safe cheese production. Education and experi-
ence form the necessary basis for all activities. Cleaning, 
water quality and hygiene barriers represent pre-requisites, 
while raw milk quality, lactic acid culture, pasteurization 
and acidification are points that should be controlled in a 
HACCP-plan. Separately, the factors are not sufficient to 
ensure a safe cheese, but the combined effect of all parts 
leads to good safety.

Tack
Stort tack till alla svenska gårdsmejerier som deltog i kart-
läggningen och vars bidrag med ostar har varit ovärderligt. 
Tack även Ivar och Elsa Sandbergs fond som delvis finan-
sierat projektet.

Litteraturhänvisning: 
Om du vill veta mer, läs gärna avhandlingen och referenser i denna: 
Rosengren. Å (2012). Microbiological Food Safety of Cheese Pro-
duced on Swedish Small-scale Dairies. Characteristics, growth and 
enterotoxin production of Staphylococcus aureus. Licentiatavhandling, 
Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala 2012. ISBN 978-91-576-
9074-6. http://pub.epsilon.slu.se/8811/
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Vaccination mot Schmallenbergvirus 
– erfarenheter så här långt

Agneta gustafsson
MSD Animal Health

S
chmallenbergvirus har florerat i media mer eller 
mindre konstant sedan det upptäcktes 2011. 
Viruset spreds mycket snabbt i Europa, utifrån 
epicentrum Schmallenberg som ligger centralt i 

Tyskland. Hur denna smitta kommer att bete sig epide-
miologiskt är inte känt ännu. Den kanske blåser över och 
är försvunnen om ett par år eller kommer smittan att bli 
endemisk? Massor av forskning på alla fronter pågår och 
vår kunskapsbank ökar exponentiellt därefter. Inom några 
år vet vi mer, men vad ska vi ge för rekommendationer och 
råd idag? Hur ska vi på bästa sätt förhålla oss till denna 
sjukdom? 

Med ett nytt virus med så allvarliga sjukdomseffekter ini-
tieras naturligtvis ganska direkt forskning för vaccinfram-
ställning, men är det relevant att vaccinera? När jag hösten 
2012 frågade runt både bland veterinärexpertis inom idiss-
larmedicin och i avnämarleden så var uppfattningen att 
det inte var intressant med ett vaccin mot Schmallenberg. 
Med den informationen tog vi beslutet att inte ansöka om 
svensk registrering av vaccinet som var under framställning. 
Man sade dock från LRF att det snabbt kan bli ett annat 
läge om vi ser faktiska symptom på sjukdomen i landet. 
Mycket riktigt, bara ett halvår senare blev jag uppringd 
av kollegor på Svenska Djurhälsovården som undrade om 
och när det skulle kunna gå att få tag på vaccin. Fårnä-
ringen visade förståeligt nog stort intresse för eventuell 
vaccinering när de upplevde effekterna av smittan under 
vinterlammningsperioden. Vaccinföretag hade under våren 
en kamp mot klockan för att hinna få vaccin godkänt före 
den största smittoriskperioden i år. Det första vaccinet blev 
godkänt i Storbritannien den 21 maj 2013. Det rör sig om 
ett begränsat, så kallat villkorat godkännande eftersom alla 
baskriterier för centralt vaccingodkännande inte hunnit 
uppfyllas. Durationsstudier tar ytterligare ett år att utföra. 

Villkorat godkännande definieras av Läkemedelsverket 
i regelverket för godkännande av läkemedel så här ”Om ett 
nytt läkemedel i tidiga studier av ett allvarligt tillstånd visar 
sig ha en avsevärd fördel (”significant benefit”) i förhållande 
till existerande behandlingar, eller där behandling hittills sak-
nats, kan ett s.k. villkorat godkännande medges. Även i detta 
fall måste en övertygande effekt visas men det kan exempelvis 
vara på en s.k. surrogatmarkör. Som en del i godkännande kan 
ansökande företag åläggas att utföra studier som konfirmerar 
det kliniska värdet i form av minskad sjuklighet eller längre 

tid till död. Ett villkorat godkännande är provisoriskt och 
omvandlas till ett vanligt godkännande, om de uppföljande 
studierna konfirmerar de positiva egenskaperna.” 

Läkemedel som inte är godkända i Sverige får inte utläm-
nas från apotek förrän Läkemedelsverket gett tillstånd till 
detta, så kallat licensförfarande. Varje veterinär skickar in 
en licensmotivering till apoteket tillsammans med doku-
mentation. Läkemedelsverket har en blankett för detta. 
Apoteket ansöker sedan om licens för försäljningstillstånd 
hos Läkemedelsverket. Normalt gäller en godkänd licens 
ett år. Viktigt att tänka på är att ansvaret för användande 
av licensläkemedel alltid ligger hos förskrivande veterinär 
och då det inte finns någon svensk märkning är tydlig 
information till användare mycket viktigt. 

Intresset för vaccinering har varit stort bland kollegor. 
Företaget har fått många frågor om vaccinering, men 
många svar fattas. Precis som lammproducenterna upple-
ver det när de frågar sina veterinärer till råds om sjukdo-
men, så finns det många frågetecken. Vad avgör valet i det 
här läget, om man ska vaccinera eller inte? När det gäller 
produktionsdjur och vaccinering så styr till största delen 
kostnadseffektivitet. Det är inte alltid lätt med kostnader 
för just profylax. Är det värt för mig att vaccinera? Det 
finns fall där vaccination påbjuds, eller där köpare i nästa 
led kan kräva, men det är inte det vanliga. Det vanliga är, 
som i detta fall, att cost-benefit styr. Detta har varit svårt 
eftersom kunskap om hur smittämnet och sjukdomen beter 
fortfarande är i sin linda. 

Tomas Olsson, ordförande för svenska lammproducenter, 
såg några fall i sin besättning i början av januari, men 
gården drabbades inte så hårt som vissa andra. Inför beslut 
om vaccination eller inte togs serologi på 10 slumpvis 
utvalda tackor, där de som fött missbildade lamm uteslöts. 
Kostnaden för 10 stycken blodprov är ca 3 000 kr, varför 
man valde att ta 10 stycken som ett stickprov. Samtliga 
10 befanns vara seronegativa! Detta avgjorde beslutet att 
vaccinera. Gården har ca 400 vinterlammare och vaccin-
kostnaden för 400 tackor är ca 12 000 kr. Värdet på ett 
lamm ligger nära 1000 kr så man resonerade att om risken 
nästa år är 12 döda lamm, så är kostnaderna för vaccinet 
hemräknade om man skyddar besättningen mot sjukdom. 
Dock ska tilläggas att arbetskostnader inte är inräknade, 
och är inte heller negligerbara. Tackor som ska betäckas kan 
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gå på marker långt från gården. 12 fall på 400 tackor ger 
en prevalens på 3% [1]. Flera gårdar har drabbats mycket 
hårdare. I en enkätstudie till fårägare från 44 besättningar 
angavs att 23% av tackorna var tomma och eller bar på 
döda eller missbildade foster [2]. I tillägg till den ekono-
miska aspekten kommer djurlidande och att sjukdomsytt-
ringarna i form av stora svårigheter med lamningen med 
missbildade och många gånger levande lamm är psykiskt 
väldigt tungt för lammproducenten [3].

Även om man haft fall av konstaterad infektion i besätt-
ningen så betyder alltså inte det att hela flocken har genom-
gått infektion. Motsvarande har setts i England där en ny 
studie visade att i södra delen av landet, där exponeringen 
förväntades vara hög, var immuniteten i vissa besättningar 
bara 30% och följaktligen 70% av djuren fortfarande 
oskyddade [4]. Eftersom viruset är så nytt har forskare 
inte en helt klar bild av immunitetsutvecklingen. Det finns 
studier som visar på gott immunsvar efter infektion men 
det är inte fullt klarlagt hur länge vi kan förvänta oss att 
den kvarstår, och om den verkligen är livslång. Elbers och 
medförfattare skriver i diskussionen att vaccination av 
tackor före betäckning sannolikt ger ett liknande skydd 
som antikroppar efter naturlig infektion [5]. Det som är 
visat med det första vaccinet på marknaden, och presenterat 
för godkännande myndighet i Storbritannien, är att vac-
cinering ger ett serologiskt svar. Alla vaccinerade djur upp-
visade signifikanta nivåer virusneutraliserande antikroppar. 
Alla vaccinerade djur var skyddade mot viremi vid försöks-
infektion, medan alla kontrolldjur utvecklade viremi. En 
god korrelation mellan antikroppsnivå och viremi sågs [6]. 
Säkerhetsstudier är gjorda enligt av myndigheter fastställda 
krav. Studierna har utförts på kalvar, lamm och dräktiga 
tackor. Studier pågår men resultaten är inte tillgängliga 
ännu avseende vaccineffektens duration, vaccination under 
dräktighet, samt vaccination av avelshannar. För godkänd 
indikation att vaccinera under dräktighet krävs vaccination 
i alla tre trimestrar, dräktighetsresultat, samt kontroll att 
moderdjur och avkomma inte visar några biverkningar. 
För att få godkänt för vaccination av avelshannar krävs 
spermakvalitetskontroll och även här måste man visa att 
inte avkomman påverkas. 

Inga problem har upplevts med själva vaccinationen. Vi 
har inte fått några som helst rapporter om biverkningar i 
Sverige och inte i England. Detta är positivt med ett helt 
nytt läkemedel, då tendensen att rapportera misstänkta 
biverkningar oftast är hög. Den enda kommentar som vi 
fått här i Sverige är att vissa besättningar även önskar den 
större förpackningen, vilket vi kommer att hörsamma om 
det blir aktuellt inför nästa år. 

Ett intressant faktum avslutningsvis är att vi i Sverige har 
haft stora bekymmer 2012, medan vårt närmsta grannland 
Norge, med väsentligt mycket större fårpopulation, inte 
har haft ett enda verifierat fall av Schmallenberg på lamm, 
endast ett fall på kalv [7]. Hur smittan kommer att spridas, 
bete sig och vad som kommer att hända vidare vet vi för-

stås inte. Det gäller såväl i epicentrum, inom Sverige som 
utanför randzonen. Nu återstår att samla in mer fakta om 
vad som kommer att ske vid nästa vinterlammning, och 
om sjukdomsfall ses hoppas vi att vaccinerade besättningar 
kommer att vara skonade. 
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Making London 2012 happen: biosecurity at 
the Olympic games

Josh Slater, BVM&S PhD DipECEIM MRCVS
Professor of Equine Clinical Studies, Royal Veterinary College, London
London 2012 National Technical Official

Summary
The biosecurity goals for London 2012 were to prevent 
disease entry into the Greenwich Park venue; prevent dis-
ease spread within the venue; prevent disease spread outside 
the venue; and safeguard competition. The health and 
disease risks presented were different from all previous 
Games because almost all horses made relatively short jour-
neys by road from training camps in the UK or elsewhere 
in northern Europe. Biosecurity planning for the Games 
involved a unique, combined effort between the organising 
committee, the logistics team and Defra and generation 
of detailed integrated plans for both exotic and endemic 
diseases. Five levels of precautionary measures were used to 
manage risk: international and country level disease surveil-
lance, movements before embarkation, health information 
from point of embarkation, health screening before entry 
into the venue and isolation facilities. A risk register was 
generated which listed the likelihood, impact, counter-
measures and contingency plans for 14 key diseases. Three 
biosecurity zones (green, amber and red) were established 
at the venue. Green zone (general biosecurity) precautions 
applied in all areas apart from the health screening point, 
vet clinic and isolation stables. The message to all person-
nel was that simple, small changes to routines had a big 
impact on biosecurity and disease risk: everyone is capable 
of taking measures to reduce disease risk. No significant 
health problems were detected, in contrast to competitions 
involving international air transport of horses, and the data 
collected established reference values for rectal tempera-
tures after transport. The biosecurity countermeasures and 
contingency planning from London 2012 are a valuable 
legacy for future equestrian competitions. 

Introduction
Biosecurity in the context of major equestrian competitions 
means the principles, actions and precautions required to 
protect the health of competition horses. The goals of a 
competition biosecurity programme are to prevent dis-
ease entry into the venue; prevent disease spread within 
the venue; prevent disease spread outside the venue (thus 
safeguarding the health status of the host country and 
prevention of disease incursion into the indigenous equine 
population); and safeguarding competition. Each of these 
goals has their own particular requirements and the chal-
lenge for the biosecurity team designing and implementing 
a biosecurity programme is to produce a set of risk-based, 
proportionate measures which as far as possible facilitate 

logistics and competition but safeguard health and welfare 
ensuring that all horses return home safely at the end of 
competition. However, common biosecurity principles 
apply to all competitions, large and small. 

The London 2012 Olympic and Paralympic Equestrian 
Games were the highest profile event in this year’s eques-
trian calendar and were the culmination of four years of 
detailed and meticulous biosecurity planning to ensure that 
all horses arrive, compete and return home safely and in 
good health. There were several unique features of London 
2012 which made the disease risks quite different from all 
recent equestrian Olympic Games. In previous Games, vir-
tually all horses have flown long haul to the Olympic venue 
requiring a massively complex logistics exercise to coordi-
nate the smooth arrival of horses, feed, tack, equipment, 
medicines and accompanying staff. In addition, interna-
tional hygiene regulations and the importation require-
ments controlling movement of horses from third countries 
have to be taken into account. The host country’s health 
regulations require horses to be quarantined and closely 
monitored before they fly and a further period of monitor-
ing (post arrival inspection) after arrival before competition 
begins. Additional vaccination and testing may be required, 
depending on the country of origin. Health certificates and 
declarations have to be completed, importation regulations 
complied with and re-export requirements fulfilled before 
horses can return home [1]. In addition to these regula-
tory aspects, international air transport of horses brings 
its own health risks from respiratory diseases such as ship-
ping fever (pleuropneumonia) and muscle diseases such as 
myopathies. There is a risk that exotic or endemic disease 
might be imported with the competition horses, triggering 
an outbreak of disease at the venue which may result in a 
wider spread disease outbreak if not contained at the venue. 
Furthermore competition horses may contract endemic 
of exotic diseases present in the host country [2-4]. In 
both situations there would be an impact on the Games 
and where exotic disease is imported with the competition 
horses there would be animal health, economic and trade 
implications for the host country. Planning for each of 
these contingencies is a major feature of the preparation 
for all Equestrian Olympic and Paralympic Games 

Special features of London 2012
London 2012 presented different challenges from all recent 
Olympic and Paralympic Equestrian Games because almost 
all horses travelled to London by road from permanent 
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bases or training camps in Europe. This is because the 
majority of elite competition horses are permanently based 
in Europe since this is where many of the major FEI compe-
titions take place. Of the 348 horses stabled at Greenwich 
Park during the Games, only three flew directly to London 
from third countries and a further nine flew into Europe 
from third countries and were based temporarily in Europe 
or the UK for the run up to, and duration of, the Games. 
The horses that flew directly into the UK for competition 
or were based temporarily in Europe for competition were 
from North America and Australia. Although not requiring 
transcontinental air travel, coordinating the movement of 
these horses to London still required an enormous and 
complex logistical effort. Peden Bloodstock, international 
horse logistics experts and providers of horse transportation 
for major equestrian competitions, managed all aspects of 
equestrian logistics including equipment, medicines and 
dealing with certification. 

The fact that almost horses made relatively short 
journeys from within Europe meant that some of the key 
biosecurity controls usually put in place for the Olympic 
and Paralympic Games (i.e. pre export quarantine and 
post arrival inspection) were not possible. One of the 
early decisions made by the biosecurity team was not to 
impose additional health monitoring requirements over 
and above those of the standard animal health certificates 
and TRACES scheme because to do so would undermine 
the current provisions facilitating horse movements within 
Europe [5]. Although not having some of the central pil-
lars of international equine biosecurity meant that disease 
incursion might have presented an increased disease threat 
for London 2012, this was off-set by the high health status 
of these elite competition horses and the fact that they are 
very closely monitored, have high standards of veterinary 
health care and, critically, that their movements are docu-
mented allowing the disease risk to be profiled for each 
shipment. Taking all these factors into account, the overall 
assessment of exotic disease risk in the competition horses 
was officially classified as very low. However, the impact on 
the Games could be very high should some of the diseases 
on the risk register (see below) occur could be very high 
and therefore detailed contingency and countermeasures 
planning was required. 

Biosecurity planning: risk management
Biosecurity, health and welfare planning for London 2012 
began in earnest three years before the Games and was a 
joint effort by a biosecurity team made up of representatives 
from the London Organising Committee of the Olympic 
Games (LOCOG) veterinary team, Peden Bloodstock and 
the Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(Defra). This integrated approach between the clinical vet-
erinary, logistics and Government teams to biosecurity was 
another unique feature of the preparation for the Games 
and has allowed coordinated planning for both exotic and 
endemic diseases. Historically, the three teams have worked 
semi-autonomously with three different sets of SOPs, risk 
assessments and contingency plans having to be combined 

into an operational plan, possibly whilst competition was 
in progress and with little chance to test overall prepared-
ness or robustness of response. 

For London 2012, a risk-based approach to biosecu-
rity [6] was taken by the biosecurity team with exotic and 
endemic diseases considered in the same biosecurity plan; 
another unique feature of planning for the Games. The 
biosecurity team’s objectives were to generate an equine 
disease risk register, devise countermeasures and contin-
gency plans, and produce standard operating procedures 
for biosecurity and welfare. The approach was to use a 
five-stage package of precautionary measures to manage 
risk: international and country level disease surveillance 
(provided by the Defra Global Animal Health team) [7]; 
movements before embarkation (provided by the Peden 
logistics team); health information from point of embar-
kation (provided by the National Federations); a health 
screening point before entry into the venue; isolation facili-
ties (at the venue for containable diseases) and remote to 
the venue for diseases judged difficult to contain at the 
venue or which raised suspicion of notifiable disease (Fig 1). 

Risk Register
The 2012 Risk Register defined the biosecurity programme 
by identifying the diseases that posed a risk to the competi-
tion and the measures required to mitigate those risks. The 
Risk Register identified 14 notifiable (exotic) and endemic 
diseases that posed a threat to the Games and detailed 
the measures required to mitigate that threat (Table 1). 
For London 2012 this required a global view of all dis-
eases which could impact on the successful running of the 
Games, including non-equine diseases like Foot and Mouth 
Disease which could impact via restrictions on horse trans-
portation through infected zones or from infected prem-
ises where horses were kept dual use agricultural premises. 
International and national disease surveillance, coupled 
with advance knowledge of the origins and movements of 
horses likely to qualify to come to Greenwich, allowed a 
risk-based assessment of which disease should be included 
in the Risk Register. The risk register took into account 
the impact of diseases occurring in competition horses as 
well as disease occurring in horses in countries of origin, 
countries of transit and the UK because each of these could 
affect the ability of horses to move to the UK and compete, 
or to move back to their country of origin from the UK; 
return movement (re-export) had real potential to create 
problems in the event of a notifiable disease occurring at 
the venue or in the UK. Based on international surveillance 
data the current likelihood of each disease occurring was 
determined; the impact of that disease on competition and 
logistics was estimated; countermeasures currently in place 
were listed; and the contingency plan should disease occur 
was summarised. Combining likelihood and impact for 
disease allowed an overall assessment of the status of the 
disease to be made using the red (action needed), amber 
(monitoring needed with possible action) and green (no 
action needed) system of annotation. Two notifiable dis-
eases (Equine Infectious Anaemia and African Horse Sick-
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ness) and three endemic diseases (Salmonellosis, Equine 
Herpesvirus Myeloencephalopathy) had amber status; no 
diseases had red status. 

Equestrian staging facility 
The Equestrian Staging Facility (ESF) was a key precau-
tionary measure in preventing disease entry into the venue. 

Located 10 k from the venue, the ESF was a purpose-
built, temporary facility constructed for security screen-
ing of horse transporters, equipment and accompanying 
personnel as well as health screening of arriving horses. 
The ESF provided an intervention point to identify horses 
with clinical signs of disease and divert them to an isola-
tion facility on the edge of venue, or for diseases judged 
non-containable in the venue isolation stables, to a remote 
isolation facility located at an equine hospital in north 
London. On arrival at the ESF, whilst security screening 
was in progress, horses were unloaded and moved to stable 
blocks for a veterinary health check. Following verification 
of identity from the passport and microchip (if present) 
and the biosecurity team carried out a visual inspection 
and physical examination of each horse recording rectal 
temperature and any other clinical signs detected. To assist 
the clinical decision-making process teams had been asked 

Exotic diseases Overall risk status Endemic diseases Overall risk status
Equine infectious anaemia Amber

EIA is present in Europe and has 
been detected in the UK

Colitis and salmonellosis Amber
Salmonellosis/colitis is a common 
endemic disease

African horse sickness Amber
Impact of AHS anywhere in Europe 
would be high 

Equine herpesvirus 
myeloencephalopathy

Amber
Reactivation of latent EHV 
infections likely following transport 
and competition

Glanders Green Equine influenza Amber
Vaccination reduces risk but 
vaccine breakdowns occur

West Nile Virus Green
WNV is endemic in some European 
countries, but is controlled by 
vaccination; impact would be small

Equine strangles Green

Equine Viral Arteritis Green Shipping fever Green
Vesicular stomatitis Green.

VS is included because of the 
similarity of clinical signs to FMD

Ringworm Green

Piroplasmosis Green.
Piroplasmosis is reportable in the 
UK, and findings are recorded, but 
no official action is taken; the impact 
of positive horses is mitigated by tick 
control

Foot and mouth disease Green.
Impact partially mitigated by 
licensed transport of horses

Negligible So rare that it does not merit to be considered
Very low Very rare but cannot be excluded
Low Rare but does occur
Medium Occurs regularly
High Occurs very often
Very high Events occur almost certainly

Fig 1. Precautionary measures for venue biosecurity.

Table 1. Exotic and endemic diseases listed in the London 2012 Equine Disease Risk Register.

Table 2. EFSA likelihood definitions.
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to complete an ESF Arrivals Form detailing rectal tem-
peratures at time of embarkation, journey time and any 
unexpected or unusual events that had occurred during 
transport. An important concept that assisted with raising 
suspicion of exotic disease was that of ‘usual’ and ‘unu-
sual’ clinical signs of disease. Detection of a single unusual 
clinical sign (e.g. haemorrhagic discharges) would trigger 
suspicion whereas detection of multiple unusual clinical 
signs would raise suspicion to a higher level. 

Venue biosecurity measures
The venue was divided into three biosecurity zones. Care 
was taken to introduce measures that would be acceptable 
to teams and that were demonstrably risk-based, propor-
tionate and appropriate [8,9]. The Green Zone was the 
Greenwich Park main stabling. Access to this area was 
controlled via accreditation passes but there were no addi-
tional restriction on personnel movements. All National 
Federations were encouraged to follow simple biosecu-
rity guidance: hand washing, avoiding contact with other 
horses, limiting horse-to-horse contact and not sharing 
equipment [10,11]. There were no special requirements for 
PPE or boot disinfection but all personnel are encouraged 
to wash their hands after touching or working with a horse 
before attending to any other horses and to avoid or mini-
mise contact between horses. The message to all personnel 
was that small biosecurity changes can have a big impact 
on health. The Amber Zone was the Equestrian Staging 
Facility and the venue Veterinary Clinic. Access to these 
areas was restricted to essential personnel only (LOCOG 
Vet Services personnel, Peden Bloodstock personnel and 
essential National Federation personnel accompanying the 
horse). Biosecurity procedures designed to reduce the risk 
of indirect disease transmission between horses via fomites 
operated in the amber zone including requirements for 
PPE, boot disinfection and cleaning and disinfection. The 
Red Zone was the venue isolation stables. Access to this 
area was restricted to personnel who had been trained and 
who had been accredited as competent by the Veterinary 
Services Manager. Only essential personnel were permitted 
to enter the isolation stables. Mandatory sign-in and sign-
out of this area operated and to strict operating protocols 
had to be adhered to. Stringent biosecurity precautions 
designed to reduce the risk of disease spread within the 
stables and reduce the risk of disease spread to outside 
areas including PPE, boot disinfection and hand washing 
requirements. All equipment and utensils used in this area 
were marked with red tape to avoid accidental transfer and 
use in others parts of the Venue. 

Results: health screening and biosecurity 
No significant clinical signs of disease were detected at the 
ESF or at any point during the Games. This contrasted 
with the 5-10% of horses expected to present with clini-
cal signs including pyrexia and respiratory signs following 
long-haul air and road transport. The mean rectal tem-
perature	of	horses	at	the	ESF	was	37.8	+/-	0.25oC (range 
37.1-38.3; 95% CI 37.76-37.84; n=348), a useful reference 

for rectal temperatures after short-haul road transport of 
competition horses. No horses had rectal temperatures on 
arrival at the ESF above the 38.5oC cut-off specified in the 
biosecurity SOPs. 

Conclusions
London 2012 was very different from previous Olym-
pic and Paralympic Games. Most horses travelled by road 
to London and did not fly internationally. Uniquely, the 
health and welfare preparations for 2012 involved an 
integrated response to exotic and endemic diseases by 
the Defra, LOCOG and equestrian logistics teams. The 
overall official risk assessment of exotic disease occurring 
was very low. No significant health or welfare problems 
were detected during the Games and the data collected 
from the arrival health checks allowed a reference point 
for mean rectal temperatures to be established which will 
inform future planning of biosecurity measures at eques-
trian competitions. The biosecurity countermeasures and 
contingency planning from London 2012 are a valuable 
legacy for future equestrian competitions. 
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Dopningskontroll – nationellt och internationellt

Peter Kallings
Leg. vet., VMD
Hästnäringens Nationella Stiftelse

Djurskyddslagens bestämmelser
Bestämmelser om dopning m.m. av djur vid tävling finns i 
djurskyddslagens § 18 (1988:534) och 38 § i djurskydds-
förordningen. Sedan 1 juli 2011 gäller nya föreskrifter om 
träning och tävling med djur (SJVFS 2011:24), saknum-
mer L 17.

I kapitel 7, Dopning, anges i 1 § att häst som har till-
förts läkemedel eller annan substans eller har behandlats 
med annan metod som kan påverka prestationsförmåga 
eller temperament inte får delta i tävling eller tränas för 
att delta i tävling på tävlingsbana inom angiven karenstid 
enligt bilaga 2 (SJVFS 2011:24). Här anges begränsningar 
i användning av läkemedel, övriga substanser och ämnen 
samt otillåtna metoder för häst. 

För häst gäller en karenstid på 96 timmar (4 dygn) för 
injektioner förutsatt att inte ingående substans har längre 
karenstid. Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 
dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid.

Bilagan överensstämmer vid ikraftträdandet med av 
hästsporten uppsatta karenstider och bestämmelser. För 
att förvissa sig om aktualitet hänvisas till den senaste ver-
sionen på respektive förbunds hemsida. 

Hästsporternas bestämmelser
Svenska Ridsport förbundet (SvRF) samt Svensk Travsport 
(ST) och Svensk Galopp (SG) har egna regelverk med 
karens tider för specifika i Fass Vet. upptagna läkemedel. 
Inom ridsporten har man numer gjort en distinktion 
mellan dopning och otillåten medicinering, där avsiktlig 
dopning bestraffas betydligt hårdare än otillåten medici-
nering med för häst avsedda läkemedel. Rörande respek-
tive hästsports bestämmelser och karenstider för tävling så 
hänvisas till respektive förbunds webbsidor (www.ridsport.
se, www.travsport.se, www.svenskgalopp.se).

Samtliga hästsportförbund har idag förbud mot använ-
dande av anabola steroider till tävlingshästar. En häst som 
behandlats med tillväxthormon får ej tränas för eller delta 
i tävling.

Likaså har inom hästsporten länge gällt att vid behand-
ling i led med kortikosteroid så har minst 28 dygns karens-
tid åsatts före tävling. Detta gäller inom hästsporten även 
för behandling i bursa och senskida. Observera att angivna 
karenstider för långtidsverkande kortikosteroider i led för-
utsätter att vedertagen dos inte överskrids och att inte fler-
tal leder injiceras samtidigt (då dessa preparat vanligtvis är 
humanläkemedel så saknas dokumentation över utsöndring 
hos häst)!

Karenstider är satta av olika orsaker som effekt, utsönd-
ring och påvisbarhet, men framför allt av djurskyddsskäl.

Rapporteringsnivåer
I nordiska, europeiska och internationella samarbeten har 
det nu beslutats att så kallade rapporteringsnivåer (Screen-
ing Limits, SLs) skall tillämpas för vissa substanser, där det 
i vetenskapliga studier visats vilken nivå som kan betraktas 
som irrelevant med hänsyn till påverkan på hästen (gäller 
förekomst av en sådan substans – påvisas fler tillämpas ej 
rapporteringsnivåer). Detta gäller i första hand ett antal 
läkemedel med godkänd indikation för häst samt vissa 
fodersubstanser (för att ej fälla för kontamination t.ex.).

Provtagningsbestämmelser
ridsport
Svenska Ridsportförbundet (SvRF) bestämmer var och 
när kontroller ska ske. Av förbundet utsedd provtagnings-
veterinär och/eller av Jordbruksverket förordnad/anställd 
tävlingsveterinär ansvarar för att ta dessa prover. Provtag-
nings-/tävlingsveterinär i samråd med överdomaren kan 
ta initiativ till dopningsprov om det finns särskilda skäl.

När häst efter beslut av veterinär och överdomare uttagits 
för dopningsprov ska hästen omedelbart ställas till förfo-
gande för provtagning. Särskild provtagningsbox skall finnas 
disponibel för ändamålet. Häst kan hållas kvar tills urinprov 
erhållits, i minst en timme men inte längre än två timmar. 
Om det inte går att få urinprov tas blodprov. Endast av 
SvRF godkänd provtagningsutrustning ska användas.

Provtagning får dock inte hindra ryttarens/hästens delta-
gande i tävling eller prisutdelning. Från det att häst utsetts 
för provtagning ska den övervakas av funktionär.

Ansvarig person för hästen, eller dess representant, ska 
närvara vid provtagning och förslutning av provkärl samt 
underteckna provtagningsprotokoll tillsammans med vete-
rinären. Om någon vägrar ställa häst till förfogande för 
dopningsprov ska hästen betraktas som dopad. Häst som 
inte tolererar dopningsprovtagning kan avstängas.

Avstängning och böter för den ansvarige ryttaren sker 
efter SvRF:s utredning och beslut av dess Disciplinnämnd 
(DIN). Överklagan kan ske till Riksidrottsnämnden, RIN.

Prov analyseras på laboratorier som ackrediterats av 
FEI eller har metoder ackrediterade av svensk ackredi-
teringsmyndighet (SWEDAC). SvRF bestämmer bland 
de ackrediterade laboratorierna vilket som ska användas, 
vilket sker på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. 
Prov ska analyseras för att påvisa förbjudna substanser och 
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förbjudna metoder som anges på listan över substanser och 
metoder förbjudna för häst. 

Om ansvarig person begär att B-provet analyseras ska 
SvRF omgående ordna så att B-provet analyseras. Ansvarig 
person har rätt att välja annat ackrediterat laboratorium för 
analys av B-provet. Den ansvariga personen eller dennes 
ombud har rätt att vara närvarande vid identifieringen och 
öppnandet av B-provet. En representant för SvRF har också 
rätt att närvara. Om B-provet är negativt, ska hela provet 
räknas som negativt. 

De substanser som är förbjudna för häst vid tävling eller 
tävlingsliknande träning delas in i tre grupper; Dopning, 
Otillåten medicinering eller Andra otillåtna substanser. De 
förbjudna substanserna framgår av en lista som fastställs av 
SvRF (förbudslistan för häst). 

Om det av resultatet från ett A-prov eller ett A-prov och 
ett B-prov framstår som sannolikt att en överträdelse av 
reglerna om dopning, dvs. en otillåten substans som klas-
sas som dopning av häst får DIN, utan att först höra den 
anmälde, besluta att stänga av denne och/eller hans eller 
hennes häst till dess att bestraffningsärendet har avgjorts. 

Interimistisk avstängning får enbart beslutas om över-
trädelsen avser dopning av häst.

Negativa prover läggs ut på Ridsportförbundets hem-
sida, ridsport.se.

Travsport
Inom travsporten är det måldomaren, Svensk Travsport 
eller den av Jordbruksverket anställde banveterinären som 
beslutar när ett dopningsprov ska tas. Det tas prov både på 
vinnare och på hästar som presterar oväntat bra eller svagt. 
Många prov riktas också helt slumpmässigt, och det styrs 
även prov till V75 och andra storlopp. Det tas även prover 
på hästar i träning och hästar hos uppfödare.

Efter ett lopp ska den häst som har tagits ut till dop-
ningsprov direkt efter att den lämnat banan bege sig till ett 
särskilt provtagningsstall, där utbildad personal tar hand 
om provtagningen, under överinseende av banveterinären. 
Ett dopningsprov i form av urin, blod eller hår tas och det 
delas upp i ett A- och ett B-prov. Man väntar upp till två 
timmar på urin, annars tas blod. A-provet skickas för analys 
till SVA:s laboratorium i Uppsala. Efter cirka två veckor 
är provanalysen klar och om provet är negativt publiceras 
svaret på travsport.se.

Om A-provet är positivt analyseras B-provet för att kon-
trollera att det första analysresultatet var korrekt. Analy-
sen av B-provet kan ske i ett annat land, till exempel i 
Frankrike. Samtidigt offentliggörs att ett positivt A-prov 
föreligger och det startas en utredning som bland annat 
innehåller förhör med tränare och andra berörda. Beslutet 
om att offentliggöra positiva A-prover är taget tillsammans 
med travtränarnas riksförbund (TR och BTR).

Är provet positivt även vid den analysen, så överläm-
nas analyssvaren till Expertgruppen för dopingfrågor, där 
analysförfarandet granskas. Finner de inga felaktigheter 
konstateras att dopningsprovet är positivt.

Svensk Travsport väcker åtal mot ansvarig tränare i 
Ansvarsnämnden. Ansvarsnämnden är första instans i 

travsportens rättssystem. Den består av lagfarna, förtro-
endevalda och kunniga i veterinärmedicin.

Enligt Svensk Travsports reglemente utdöms ansvar 
vid uppsåtlig otillåten påverkan, beroende av oaktsamhet 
eller då sammanhanget har ej kunnat klarläggas (”strikta 
tränaransvaret”). Ansvarsnämndens beslut kan överklagas 
till Överdomstolen.

Överdomstolen tar upp ett överklagat beslut. Den 
består av lagfarna, förtroendevalda och kunniga i veteri-
närmedicin. Överdomstolens beslut kan inte överklagas. 
Påföljden för brott mot otillåten användning av läkemedel 
är böter och/eller avstängning/indragning av licens. Läs 
mer under 72 § i Tävlingsreglemente för Svensk Trav-
sport.

Innan hästen får startanmälas igen efter ett positivt 
dopningsprov ska den ha lämnat ett nytt dopningsprov 
som ska ha analyserats med negativt resultat, ett så kallat 
C-prov samt ha ett friskintyg.

Hårprovtagning
Under år 2010 började Svensk Travsport i större skala att 
kontrollera förekomst av anabola steroider med hjälp av 
hårtester. Anaboltester har gjorts tidigare med blodprov, 
men den nya metoden är betydligt mer effektiv och man 
kan upptäcka förbjudna hormoner lång tid tillbaka. Ana-
bola steroider har länge varit totalförbjudet i svensk trav-
sport. Sedan 1 januari 2012 innebär ett positivt prov att 
hästen avstängs från tävling på livstid. Svensk Travsport 
har tagit ett fram dokument för hur hårprovtagning ska 
gå till, se travsport.se. 

galoppsport
Det är den lokala galoppdomstolen, Svensk Galopp (SG) 
eller den av Jordbruksverket anställde banveterinären som 
beslutar när ett dopningsprov ska tas. Det tas prov både 
på vinnare och på hästar som presterar oväntat bra eller 
svagt. Många prov riktas också helt slumpmässigt. Prov 
tas också i lopp med hög prissumma. Det tas även prover 
på hästar i träning. 

Häst som tas ut till dopningsprovtagning ska efter 
ankomst till provtagningslokalen träckas under övervak-
ning av provtagningspersonal. Hästen ska tvättas av trä-
nare och/eller skötare innan den ställs i provtagningsboxen 
(provtagare ej får delta i tvättning av hästar som ska provtas 
för att eliminera en kontaminationsrisk). 

Milkshakeprover
Det görs också s.k. milkshakeprover (innehåller framfö-
rallt bikarbonat), dvs. testning av TCO2 (total koldioxid). 
Dessa prover i form av blod tas före start och snabbanaly-
seras. Om någon häst uppvisar avvikande värden kommer 
den även att provtas efter loppet. Den ska då stå kvar i 
provtagningsstallet två timmar efter målgång.

SG har nästan uteslutande skickat proven till SVA:s labo-
ratorium i Uppsala, men kommer att skicka ett antal prover 
även till andra laboratorium i världen. Eftersom vissa prov 
tar längre tid att analysera innebär det att prov tagna samma 
dag kan komma att redovisas vid olika tillfällen. 
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Dopningsprov i form av urin, blod eller hår delas upp 
i ett A- och ett B-prov. 

Om A-provet är positivt har B-provet sänts till ett annat 
laboratorium för att kontrollera att det första analysresulta-
tet var korrekt. Då enbart certifierade laboratorier används 
idag så är man överens om att A- och B-prov kan utföras 
vid samma laboratorium.

Internationell ridsport (FeI)
FEI EQUINE ANTI-DOPING AND CONTROLLED 
MEDICATION RULES

FEI Equine Prohibited Substances List
The FEI Equine Prohibited Substances List contains 
Banned Substances and Controlled Medication Substances. 
The list is available on FEI’s website, Clean Sport.

Selection of Horses
a) Obligatory sampling: During World Cup Finals, World 

and Senior Continental Championships, Olympic 
Games and World Equestrian Games, Horses must be 
sampled in all Final Competitions for Individuals; the 
first 3 placed Horses and in all Team Competitions; 1 
Horse from each of the first 3 placed Teams.

b) Targeted sampling: When a specific reason or circum-
stances warrants that a particular Horse be selected for 
sampling.

c) Random sampling: Horses may be randomly selected, 
as agreed by the Ground Jury, Veterinary Committee/ 
Veterinary Delegate and/or Testing Veterinarian.

Protocol for Blood and Urine Collection
Only FEI Approved Laboratories may provide sampling 
equipment and analyse blood and urine samples collected 
at FEI Events. Urine and blood samples will normally be 
collected from all Horses selected for sampling.

Testing Veterinarians or Veterinary Delegates should 
allow at least 1 hour for the Horse to produce a urine 
sample. Upon the collection of a sufficient volume of urine, 
the urine shall be divided between 2 separate containers. 
One container shall be identified as Urine Sample A and 
the other as Urine Sample B. 

Upon the collection of a sufficient number of tubes of 
blood from the Horse, the tubes shall be divided into 2 
groups. One group shall be identified as Blood Sample A 
and the other as Blood Sample B. 

All samples shall be sealed according to the system 
utilised by the FEI Approved Laboratory supplying the 
testing equipment and conducting the subsequent sample 
analysis. 

Hearings before the FEI Tribunal
The FEI Tribunal shall decide all cases involving viola-
tions of these Equine Anti-Doping (EAD) Rules. When it 
appears, following the Results Management Process, that 
these EAD Rules have been violated, then the case shall 
be submitted to a Hearing Panel of the FEI Tribunal for 
adjudication. 

The Person Responsible and/or member of the Support 
Personnel (where applicable) alleged to have violated the 
EAD Rules shall cooperate promptly in the submission of 
such evidence and pleadings and in attendance at a hearing 
if requested by the FEI Tribunal. 

Decisions of the FEI Tribunal may be appealed to the 
Court of Arbitration for Sport (CAS).

Summary
The author presents the regulations and procedures for 
doping and medication control for the Swedish Eques-
trian Federation, Swedish Trotting and Swedish Gallop. 
Guidelines for testing procedures are described and FEI’s, 
the International Equestrian Federation’s, regulations and 
testing procedures are presented.

referenser:

Jordbruksverkets hemsida under Djur, Hästar, Djurskydd och tävling 
(http://www.jordbruks verket.se/download/18.4b2051c5130305
42a9280003681/ 1307515508040/2011-024.pdf )

FASS hemsida om djurläkemedel under Tävling och läkemedel  
(Peter Kallings) 
 (http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_vet_artikel.
jsp?articleID=45843)

Ridsportförbundets hemsida under Tävling, Antidopning  
(http://www3.ridsport.se/Tavling/Dopning/Vad-ar-doping/)

Svensk Travsports hemsida under Veterinärt och djurskydd, Antidopning 
(https://www.travsport.se/artikel/antidopning_&_karenstider)

Svensk Galopps hemsida under Info och regler, Karenstider 
(http://www.svenskgalopp.se/sg/haestfolk/info-och-regler.html)

SVA:s hemsida, under Häst, Djurskydd och dopning 
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FEI:s hemsida (incl. Clean Sport’s) under Veterinarians  
(http://fei.org/fei/your-role/veterinarians)

Provtagningsanvisningar
•	 Packa	upp	oöppnad provtagningsförpackning.
•	 Placera	materialet	på	för	ändamålet	rengjord bordsyta 

(utan kaffekoppar etc.).
•	 Fyll i remissen enligt anvisningar.
•	 Tag	på	engångshandskar (vilka behålles under hela pro-

ceduren).

Bild 1. Provtagningsförpackning för urinprov. (Foto: SVA)
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URINPROV
1. Sätt i engångsplastpåse i provtagningskärlet (hållare, 

håv, plastbunke etc.) utan att vidröra insidan av påsen.
2. Samla urin i plastpåsen (c:a 0,5 l).
3. Häll över urinen (gör en pip av plastpåsen el. klipp av 

ett hörn med en ren sax) i de två urinburkarna (OBS: 
ta först av hela locket, dra inte bort plastremsan!).  
Fyll endast upp till burkens övre markering (annars 
kan de ej frysas). Vid lite urin – c:a 50 ml (motsv. 5 
cm) i den första burken och 15–20 ml (motsv. 1,5–2 
cm) i den andra. Om mindre än 20 ml – fördela i 
bägge burkarna samt ta kompletterande blodprov 
(enligt nedan).

4. Förslut urinburkarna genom att trycka på locket 
ordentligt mot stadigt underlag (med plastremsan 
kvar – den dras av först vid öppnandet på laborato-
riet) för undvikande av urinläckage.

5. Märk burkarna med de avsedda streckkodsetiketterna.
6. Låt ryttaren/hästägaren/tränaren eller dennes repre-

sentant (myndig) kontrollera att märkningen stäm-
mer med remissen och skriva under samt förtydliga 
namnteckning på remissen. 

7. Veterinär/provtagare som ifyllt avsedd remiss, skriver 
under samt förtydligar namnteckning/stämplar blan-
ketten.

8. Blanketterna delas upp så att en kopia (blå, utan 
hästens namn) går med proverna till laboratoriet, en 
(rosa) lämnas till hästens representant och en går till 
respektive förbund (vit) samt en till tävlingsarrangör/
behålls av veterinären (gul).

9. Förpackningen försluts, förvaras kylt och inlåst samt 
sändes i specialförpackning till laboratoriet.

BLODPROV
1. Tag fyra fulla heparinrör (grön kork) och ett fullt 

gelrör (gul kork).
2. Märk alla blodrören med streckkodsetiketter (grön-

markerade etiketter på de gröna heparinrören och 
gulmarkerad etikett på det gula gelröret). Etiketten 
placeras så att streckkoden kommer på ena sidan av 
röret, fortsätter över korken och fästes på andra sidan 
av röret (blir då sigill över korken på röret).

3. Låt ryttaren/hästägaren/tränaren eller dennes repre-
sentant (myndig) kontrollera att märkningen stäm-
mer med remissen och skriva under samt förtydliga 
namnteckning på remissen. 

4. Provtagare/veterinär som ifyllt avsedd remiss, skriver 
under samt förtydligar namnteckning/stämplar blan-
ketten.

5. Blanketterna delas upp så att en kopia går med 
proverna till laboratoriet (blå, utan hästens namn), en 
(rosa) lämnas till hästens representant och en går till 
respektive förbund (vit) samt en till tävlingsarrangör/
behålls av veterinären (gul).

6. Förpackningen försluts, förvaras kylt och inlåst samt 
sändes i specialförpackning till laboratoriet.

•	 Lägg slutligen urinburkar samt frigolitlåda med urin- 
eller blodprov i respektive säkerhetsplastpåse, enligt 
figur nedan.

FeI equine anti-doping and Controlled medication 
Program’s equipment

Bild 5. Provtagningsförpackning samt urinprovsamlare enligt FEI. 
(Foto: Peter Kallings)

Bild 2. Öppnande samt förslutande av urinprovsburk. 
(Foto: SVA)

Bild 3. Provtagningsförpackning för blodprov. (Foto: SVA)

Bild 4. Urinprovsburkar och provförpackning i respektive 
säkerhetsplastpåse. (Foto: SVA)
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Summary
Transport of horses is an essential requirement of the Euro-
pean equine industry for competition, breeding and trade. 
It is a particularly important feature of the competition 
industry with the number of international competitions 
increasing more than four fold in the last 10 years. The 
intensive schedule of competition combined with frequent 
long distance (>8–12 hr) journeys, especially international 
air transport, makes sport horses susceptible to a variety of 
transport related diseases as well as being possible mecha-
nisms of disease spread. The common transport related 
diseases seen in competition horses are shipping fever/
pleuropneumonia; heat stress, exhaustion, weight loss and 
dehydration; colitis; myopathy; colic; gastric ulceration; 
laminitis; physical injuries and wounds. Of these, ship-
ping fever is the most common problem encountered and 
it is essential that veterinarians working with competition 
horses are vigilant for early warning signs of this disease 
and treat promptly and appropriately. Although there is 
abundant evidence that as an overall activity the interna-
tional movement of horses is responsible for disease trans-
mission, with recent examples including equine influenza 
virus and equine infectious anaemia, there is little evidence 
that transport of competition horses is responsible for such 
disease transmission, at least at the high-level end of com-
petition. However, this should not mean complacency from 
the competition horse industry, quite the reverse, and it is 
now time for the infection control and biosecurity meas-
ures employed at the major competitions to be adopted by 
all competitions and competitors, no matter how small or 
low-level the competition or competitor. 

Introduction
Transport of horses is an essential requirement of the Euro-
pean equine industry for competition, breeding and trade. 
European horse transport occurs at regional, national and 
international levels and is part of the global equine industry 
and economy. The rapid increase in the number of eques-
trian competitions has driven a dramatic increase in horse 
transportation. Over the 10-year period 1997–2007, for 
example, the number of international equestrian competi-
tions increased almost four fold from 550–2,100 [1]. Horse 
transport is controlled by Council Regulation 1/2005/EC 
which sets out a range of measures designed to protect 
the health and welfare of transported horses, in particu-

lar those undergoing long distance transport to slaughter. 
These include requirements that horses must be properly 
identified and accompanied by an identification document 
(93/623/EC, 2000/68/EC, 504/2008/EC); requirements 
for rest and food/water stops; and requirements for sur-
veillance and notification of certain diseases, including 
equine infectious anaemia and viral encephalomyelitis 
(90/426/EC). There are derogations for registered Equidae 
(Equidae which are registered in studbooks in accordance 
with Council Directive 90/427/EC) which are designed 
to facilitate the activities of the competition and breeding 
sectors of the equine industry. This regulatory framework 
notwithstanding, the transport of horses does however 
present welfare and disease transmission risks to the equine 
industry and it is important that equine veterinarians across 
Europe are aware of these risks and of the central role they 
must play in risk mitigation. Finally, it is widely assumed 
that because sport horses are generally transported in high 
quality vehicles and are accompanied by experienced staff, 
their welfare is beyond question. However, the intensive 
schedule of competition combined with frequent long 
distance (>8–12 hr) journeys, including international air 
transport, of sport horses makes them susceptible a variety 
of transport related diseases and it is possible that their 
perceived level of welfare is higher than is actually the 
case [2]. To address these potential issues and to ensure 
that high health and welfare standards are promoted and 
demonstrated by the high level groups within the com-
petition horse sector, the FEI is proposing a new health 
category of ‘High Health /High Performance’ to facilitate 
the international movement of elite competition horses 
and safeguard the highest health and welfare standards in 
the this population of horses [3]. 

Health and welfare issues in transported horses
The accumulated evidence suggests that transport is stress-
ful for horses. Heart rate and plasma and salivary cortisol 
concentrations increase at the start of transport and remain 
elevated during transport. Heart rate variability and cardiac 
indices of sympathetic drive also increase during transport 
[4,5]. The magnitude of these increases correlates positively 
with the duration of transport suggesting that longer dura-
tion journeys are more stressful than shorter journeys. It 
is therefore likely that long journey times lead to compro-
mised host immunity [6] through prolonged release of 
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cortisol and other stress response mediators. Respiratory 
tract defences are further compromised by a variety of 
transporter-related factors including poor air quality, high 
temperatures, high humidity and high stocking densities. 
The way in which the horse’s head is tied also has a direct 
effect on respiratory tract health. Horses unable to lower 
their heads experience compromised muco-ciliary clearance 
and pooling of tracheobronchial secretions [6], conditions 
which favour growth of opportunistic respiratory patho-
gens predisposing to ‘shipping fever’ (pleuropneumonia). 
Long distance transport also causes muscular fatigue [7], 
on long journeys approaching the levels of fatigue seen with 
exercise, resulting in myopathy, increased risk of injury 
and falling over. Transporter design including ventilation, 
temperature and humidity control, size of stalls, partition 
design and orientation of horses during transport and prop-
erly planned journeys to include rest, feed and water stops 
all influence the severity of the above changes. 

Transport stress, journey times, transporter-associated 
environmental conditions, management during transport, 
horse factors and microbial factors all combine to trigger 
a variety of health and welfare problems [8,9]. Although 
considerable advances in understanding and prevention 
have been made over the last three decades, long journeys 
remain associated with significant morbidity during and 
immediately transport. Air transport is probably the most 
challenging environment for horses but long road journeys 
in poorly designed transporters also cause significant health 
and welfare problems. The major problems identified are:
•	 Shipping	fever/pleuropneumonia
•	 Heat	stress,	exhaustion,	weight	loss	and	dehydration
•	 Colitis
•	 Myopathy
•	 Colic	
•	 Gastric	ulceration
•	 Laminitis
•	 Physical	injuries	and	wounds

Shipping fever (pleuropneumonia). The most prevalent 
and significant of these is ‘shipping fever’ which affects 
between 10–20% of horses subjected to long journeys, 
especially long-haul air transport. Shipping fever is a res-
piratory syndrome which presents with a spectrum of 
clinical signs. At the most severe end of the spectrum, a 
minority of horses present acute fibrinous pleuropneumo-
nia. The majority of horses, however, present with a mild, 
self limiting disease or one which is rapidly responsive to 
treatment, characterised by pyrexia, depression, dehydra-
tion and subtle signs of respiratory disease including nasal 
discharge, tachypnoea, dyspnoea and cough. Any situation 
which alters the balance between colonized pathogens, 
resident non-pathogenic flora and host defences is likely 
to result in expansion of colonized pathogens and develop-
ment of disease. Identified triggers in the context of trans-
port include head elevation preventing normal mucociliary 
clearance of mucus, poor air quality increasing the inspired 
load of viruses and bacteria during transport, and high 

airborne concentrations of noxious substances and irritants 
such as ammonia which directly damage the airway epi-
thelium. Key predisposing factors are long journey times, 
lead ropes tied so that horses are unable to lower their 
heads and poor air quality. The switch from biofilm to 
invasive phenotype is likely to be triggered by pathogen 
recognition of host signaling molecules with subsequent 
alteration in gene expression in the biofilm, switching on 
and up-regulation of virulence genes and clonal expansion 
of pathogenic strains resulting in host epithelial damage, 
invasion and induction of pathology. 
Initial pathogen expansion and invasion occurs within the 
airway and extends into the parenchyma of the lung caus-
ing a bacterial bronchopneumonia. From there, bacterial 
invasion continues through the visceral pleural surface 
seeding infection into the pleural cavity from which a 
septic pleuritis develops. The bacteria involved are com-
mensal bacteria with pathogenic potential that are resident 
in relatively small numbers in respiratory tract, typically as 
biofilms. Anaerobes may also be involved and are gener-
ally associated with a worse prognosis. Given the airway 
and pleural cavities are different ecological niches, it is 
not surprising that the expanding bacterial populations 
in the two sites may be different meaning it is important 
to sample and culture fluid from both sites. In particular, 
anaerobes may be present in pleural fluid but absent from 
the airway (table 1). 

Clinically, the early changes in the pleural space typically 
involve a sterile effusion in response to pleural inflamma-
tion. This is rapidly followed by a change to a septic exudate 
as bacteria (and neutrophils) enter the pleural space: at 
this stage the exudate is highly cellular with high protein 
content but remains fluid. As inflammation continues the 
exudate becomes progressively more dense and organized as 
fibrin clots form and fibroblasts migrate into the exudate. 
Over time, fibrin and collagen deposition results in pockets 
forming within the pleural space, making draining difficult, 
and the surface of the visceral pleura becomes thickened 
and adherent to the parietal pleura. Local abscesses may 
develop within the pleural surface and lung parenchyma. 
These more chronic pathological changes limit prognosis 
for recovery and future athletic performance. However, 
disease identified at the early stages of bronchopneumonia 
and sterile or early septic exudate usually responds rapidly to 
treatment and carries a good prognosis (up to 80% in some 
studies) for recovery and return to full athletic function. 

Clinical signs. Signs are variable, depending on the bacteria 
involved and the extent and severity of pathology and host 
inflammatory response. Typically horses present with severe 
and acute disease; mild acute disease; or chronic disease that 
tends to be low grade and can be easily missed (table 2).

Horses with severe and acute disease are relatively easy 
to identify. Mild, acute disease can be difficult to detect as 
definite LRT signs may not be present, although the dis-
ease is easier to detect if progression to more severe disease 
occurs. Chronic disease can be easily missed. 
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Diagnosis. Thoracic ultrasonography confirms the diag-
nosis. Initially the pleural effusion is relatively clear and 
anechoic but becomes progressively echo-dense with fibrin 
and other debris visible as floating strands or sheets or as 
strands adherent to the pleural surface which many connect 
parietal and visceral pleural surfaces. With chronic disease 
organized pockets of fluid with fibrin/collagen partitions 
develop and the pleural surface becomes grossly thickened 
and irregular. The mediastinum in generally fenestrated 
in horses such that effusion is often present bilaterally 
event if unilateral disease is present. Airway samples (ide-
ally transtracheal lavage) and pleural samples (via pleuro-
centesis) should always be collected to provide additional 
diagnostic information and allow selection of appropriate 
antimicrobials. Typically mixed bacterial populations will 

be cultured, dominated by S. zooepidemicus, possibly with 
anaerobic involvement. Appropriate initial antimicrobial 
therapy is therefore broad spectrum. 

Treatment. The goals of treatment are to (i) resolve the 
bacterial infection using broad spectrum antimicrobial 
regimes with anaerobic activity, typically penicillins or 
cephalosporins combined with aminoglycosides and possi-
bly metronidazole; (ii) drain the pleural effusion and lavage 
the pleural space; and (iii) provide support via IV fluids, 
analgesia, laminitis prevention and nutritional support. 

In almost all cases management requires establishment 
of pleural drainage, treating the bacterial infection and 
providing systemic support. In all cases except early cases 
(or some chronic cases) with small volumes of pleural effu-

Gram positives Beta haemolytic streptococci S. zooepidemicus
S. pneumoniae

Gram negatives Pasteurellaceae Pasteurella sp esp P. caballi
Actinobacillus sp 
E.coli
Enterobacter sp
Klebsiella pneumoniae

Anaerobes Clostridium sp
Bacteroides sp

Table 1. Bacteria involved in pleuropneumonia.

Table 2. 

Table 3. 

Severe, acute disease Mild, acute disease Chronic disease

Fever and depression

Inappetance

Soft cough

Progressive dyspnea and tachypnea

Abnormal auscultation

Pleural pain

Systemic sepsis (may be G +’ve or G –‘ve 
associated)

Fever and depression

Inappetance

Variable respiratory signs which may be 
subtle

Possible abnormal auscultation

Weight loss

Ventral oedema

Variable or intermittent fever

Variable respiratory signs

Variable auscultation findings
Note: May be easily missed on clinical examination; 
pleuropneumonia should be considered in all 
weight loss/oedema cases especially if pyrexia is 
detected

Antimicrobial Comment Route Dose and frequency

beta lactams 

Benzyl Na penicillin

Procaine penicillin

Ceftiofur

First line therapy

First line therapy

Second line therapy

IV

IM

IM

25,000 IU/kg q 6 h

25,000 IU/kg q 12 h

2.2–4.4 mg/kg q 24 h
Aminoglycosides

Gentamycin First line therapy IV 6.6 mg/kg q 24 h
Tetracyclines

Oxytetracycline

Doxycycline

First line therapy – Note: 
doxycycline provides option 
for oral treatment in chronic 
cases/cases requiring prolonged 
treatment

IV

PO

6.6 mg/kg q 12 h

10 mg/kg q 12 h

Metronidazole First line therapy for b lactam 
resistant anaerobes (B. fragilis)

IV

PO

25 mg/kg q 6 h

25 mg/kg q 12 h
Quinolones

Enrofloxacin Third line therapy and not for 
solo use (Note: mainly G-ve 
activity)

IV

PO

5.5 mg/kg q 24 h

7.5 mg/kg q 24 h
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sions, drainage is vital because it removes the source of 
on-going sepsis, improves pulmonary function and limits 
development of permanent pathological changes in the 
pleural cavity. Intermittent drainage can be achieved with a 
teat cannula but on-going drainage is best achieved with an 
indwelling Foley catheter. Placement should be ultrasound 
guided, typically through the 7th or 8th intercostal space 
in the ventral third of the intercostal space and ultrasound 
should be used to monitor the need for continued drainage. 
Intrapleural tissue plasminogen activator has been used in 
some cases to assist breakdown on adhesions although it is 
presumably most useful in early disease before organization 
has occurred. Pleural lavage may also assist in breaking 
down adhesions although care must be taken to ensure 
that proper drainage occurs. Initial broad-spectrum therapy 
may need to be modified on the results of bacterial culture 
and sensitivity and, as noted above, attention should be 
paid to the bacterial populations in the airway and pleural 
cavity as these may be different especially with regard to 
anaerobes (table 3). 

Veterinary monitoring and prompt treatment of horses 
before embarkation, during transit and after arrival are vital 
measures to reduce the incidence and severity of disease. 
Careful checking after disembarkation, including twice 
daily recording of rectal temperatures, is the most effec-
tive means of identifying early cases of shipping fever [10] 
allowing prompt intervention and better outcomes. 

Disease transmission risks 
from international horse transport
International movement of horses and biological equine 
products (plasma, serum, semen, ova and embryos) is an 
essential part of the equine industry but brings an intrin-
sic risk of disease transmission and spread not only from 
country to country but also continent to continent. There 
have been numerous examples of this over the last 10 years 
including incursions of Equine Infectious Anaemia into 
Ireland via contaminated plasma, into the UK in 2010 and 
2012 via infected horses from Romania and in Germany 
in 2012 from an EIA-infected plasma donor, the on-going 
occurrence of Equine Viral Arteritis cases across Europe 
and, perhaps most dramatically, the Equine Influenza Virus 
outbreak in Australia in 2007. Piroplasmosis, Glanders and 
Dourine are further examples of disease which could be 
introduced via international horse movements. Accidental 
import of infected Equidae or vectors raises the risk of 
African Horse Sickness incursion into Northern Europe, 
mirroring the spread of Blue Tongue Virus to Belgium, the 
Netherlands and the UK in 2007/08. Previously confined 
to Africa, Lineage 2 (‘Old World’) West Nile Virus has 
now spread northwards and established endemic infection 
in Romania, Hungary, Eastern Austria and Northern Italy 
presumably as a result of vectors extending their territory 
and migratory patterns of birds. The application of sensible 
and practical biosecurity measures, in particular limiting 
access between competition horses and other populations, 
pre-shipping and post-arrival health screening, on-venue 
infection control measures and vaccination are all central 

pillars of control to reduce the risk of disease spread. Such 
measures are within the grasp of all sectors of the com-
petition horse industry and although they are practised 
by high-level horses and competitions, there is still much 
scope for improvement at the lower-levels of the industry. 

Although this article has concentrated on the health 
and welfare issues associated with the transport of com-
petition horses, the most significant welfare and disease 
transmission problems relate to slaughter horses. With over 
100,000 long distance slaughter horse journeys logged on 
TRACES each year and around 50% of these travelling 
from Poland and Romania to Southern Italy, the scale 
of the slaughter horse trade in Europe is significant. As 
has been reported in the USA [11], surveys conducted in 
Europe by World Horse Welfare have found unaccept-
ably high welfare and disease problems in slaughter horses 
arriving in Italy. The 2010 FVE/BEVA symposium on 
horse transport concluded that there is nothing intrinsically 
deficient in Regulation 1/2005/EC but what is lacking is 
a consistent, concerted and proportionate approach to 
enforcement of the Regulation across all member states. 
FEEVA and World Horse Welfare are currently developing 
a guide to fitness for transport of horses to sit alongside 
similar codes developed for the cattle and pig industries 
to assist all those responsible for the welfare of transported 
horses. 

references:

1. International Equestrian Federation. 2007 Annual Report of 
the FEI (Fédération Equestre Internationale); 2007. Available 
at: http://www.fei.org. Accessed 3.9.13.

2. Waran, N., Leadon, D., Friend, T., 2002. The effects of transpor-
tation on the welfare of horses. In: N. Waran (ed.) The welfare 
of horses. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp 
125-150.

3. http://www.fei.org/news/fei-welcomes-latest-major-advances-
international-movement-high-level-sport-horses. Accessed 
6.9.13. 

4. Schmidt, A, Biau, S, Möstl, E, Becker-Birck, M, Morillon, B, 
Aurich, J, Faure, J-M, Aurich, C. (2010). Changes in cortisol 
release and heart rate variability in sport horses during long-
distance road transport. Domestic Animal Endocrinology 38, 
179–189

5. Schmidt, A, Möstl, E, Wehnert, W, Aurich, J, Müller, J Aurich, 
C. (2010). Cortisol release and heart rate variability in horses 
during road transport. Hormones and Behavior 57, 209–215

6. Raidal, S.L., Love, D.N., Bailey, G.D., 1996. Effects of posture 
and accumulated airway secretions on tracheal mucociliary trans-
port in the horse. Aust. Vet. J. 73, 45-49.

7. Leadon, D, Frank, C & Blackhouse, W. (1989). A preliminary 
report on equine transit stress. J Vet Sci 9, 200-202. 

8. Crieger, SE. (1982). Reducing equine hauling stress. A review. 
J Equine Vet Sci. 2, 186-198. 

9. Raidal SL, Bailey GD, Love DN. (1997). Effect of transportation 
on lower respiratory tract contamination and peripheral blood 
neutrophil function. Aust Vet J. 75, 433-8.

10, Leadon D, Waran N, Herholz C, Klay M. (2008). Veterinary 
management of horse transport. Vet Ital. 44, 149-163. 

11. Grandin, T, McGee, K & Lanier, JL. (1999). Prevalence of severe 
welfare problems in horses that arrive at slaughter plants. JAVMA 
214, 1531-1533. 



veterinärkongressen 2013 97

Krishanteringsplaner vid hästtävlingar 
i Sverige

Wiveca Lundh
Svenska Ridsportförbundet

POLICY HANDLINgSPLAN

Införandet 
Uppdraget inbegriper alla berörda delar inom Svenska 
Ridsportförbundets organisation. Riskkriterier kan endast 
utvecklas med hänsyn till sammanhanget, värderingarna, 
målen och resurserna i organisationen. 

Fälttävlan är ett komplett allroundprov för både häst och 
ryttare liksom ett fantastisk test av ett gott horsemanship. 
Men det är också, och kommer så att förbli, en risksport. 

Det slutliga beslutet och det yttersta ansvaret för att 
delta i fälttävlan ligger alltid hos ryttaren. Utifrån nivå på 
träning, färdighet och begränsningar i hästens prestations-
förmåga är det ryttaren och ingen annan som avgör om 
deltagande i en fälttävlan. 

SVENSK FÄLTTÄVLANS POLICY VID 
RISKHANTERING – UTTALAT UPPDRAG 
Fälttävlanskommittén är besluten att genomföra en syste-
matisk riskhanteringsplan, baserad på följande uppdrag. 

Fälttävlans vision: 
Fälttävlan är ridsportens mest kompletta tävlingsform; 
av ryttaren krävs betydande erfarenhet inom alla ridspor-
tens grenar och en exakt kunskap om hästens förmåga. 
Av hästen krävs stor allmän kompetens uppbyggd genom 
allsidig (intelligent) och utvecklande träning. (Finns inte i 
TR IV idag men bör finnas i som inledning till mom 401.) 

visionsuttryck för terrängprovet: 
Terrängprovet utgör ett spännande, utmanande och mång-
sidigt prov på förmåga och horsemanship, där en korrekt 
utbildning och ridning belönas. Detta prov fokuserar på 
ryttare och hästars förmåga att anpassa sig till olika och 
varierande villkor (väder, terräng, hinder, beslutsamhet, 
osv.) genom hoppförmåga, harmoni, ömsesidigt förtro-
ende, och i allmänhet ”bra bilder”. (TR IV – mom 401 
Terrängprov.)

Begrepp
riskhantering
En risk är produkten av sannolikhet och konsekvens 
(R=SxK). Högsta risken är de händelser som både är san-
nolika och med allvarliga konsekvenser. Åtgärder för att 
identifiera, värdera och förebygga risker kallas riskhan-

tering. Under identifiera förtecknas alla tänkbara risker, 
under värdera bedöms både sannolikhet och konsekvens 
och under förebygga hanteras de risker som är möjliga 
att förebygga. Resultatet presenteras i en matris där den 
identifierade riskens konsekvens och sannolikhet värderats 
och getts en gradering, t.ex. röd, gul, grön. Riskhantering 
genomförs såväl av fälttävlanskommittén ur ett nationellt 
och långsiktigt perspektiv som av tävlingsarrangören vid 
den aktuella tävlingen. Eftersom alla risker inte går att 
förebygga måste olyckor och kriser kunna hanteras med 
en särskild planläggning.

olyckshantering
Åtgärder för att hantera en inträffad olycka eller fara för 
olycka. Innehåller olika typscenarier med rutiner, åtgär-
der, samband mm. Åtgärderna är riktade mot att klara av 
olyckssituationen på ett säkert och effektivt sätt och ge 
drabbad, drabbade bästa möjliga omhändertagande. Parter 
i detta är sjukvård, ambulans, veterinär, polis, hindervak-
ter m.fl. Olyckshanteringen presenteras i en åtgärdsplan i 
korta punkter och med tydligt ansvar. Fältävlanskommittén 
ansvara för att en modell/mall för en sådan plan finns och 
arrangören/säkerhetsansvarig på den aktuella tävlingen för 
att den upprättas.

Krishantering
Åtgärder för att dels hantera den mediala och publika delen 
vid en olycka, dels det interna omhändertagandet av funk-
tionärer och berörda (som t.ex. hästskötare, chaufförer, 
vänner m.fl.) De direkt drabbade/skadade och anhöriga 
omfattas av själva olyckshanteringen.

allvarlig 
konsekvens

hög sannolikhet
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Krishanteringen omfattar även åtgärder för utredning, 
rapportering till förbund, återkoppling till drabbade och 
omsorg om funktionärer på kort och lång sikt.

grundläggande för riskhantering inom fälttävlan: 
Fälttävlan ska utgöra ett spännande och utmanande all-
roundprov avseende ridförmåga och horsemanship inom 
en accepterad och godtagbar risknivå. Alla ansträngningar 
måste därför göras för att säkerställa att alla ryttare, på varje 
nivå, ansvarar för att de deltar med för nivån utbildade 
hästar för att inte utsättas för större risk än vad som ligger 
i tävlingens natur och är allmänt vedertaget av berörda 
parter. (Mom 463 Grundprincip för riskhantering) 

Principer 
1. Allt som görs inom riskhanteringen måste ha som mål 
att se till att hästar och ryttare inte utsätts för större risk 
än som ligger i tävlingens natur och som anses acceptabelt 
för alla inblandade. 

2. Policyn för riskhantering måste ligga i linje med den 
övergripande riskhanteringen som finns inom Svenska 
Ridsportförbundet och FEI, samt stödjas av andra (över-
liggande) organisationer. 

3. Riskhantering ska inte vara en fristående aktivitet utan 
måste vara en integrerad del av Svenska Ridsportförbundets 
och Fälttävlanskommitténs arbete. 

4. Policyn för riskhantering måste tas i beaktande i utvär-
dering av alla beslut och policys relaterade till fälttävlan. 

5. Agerande inom riskhantering måste baseras på en lång-
siktig och systematisk syn där resultatet förväntas vara var-
aktigt, jämförbart och pålitligt. Känslosamma reaktioner, 
ibland förståeliga, kan vara skadliga och måste då undvikas. 

6. Fälttävlanskommittén ska informeras om och kunna ha 
synpunkt på annat material som rör riskhantering inom 
Svenska Ridsportförbundet. I de fall statistik och/eller 
expertis finns tillgänglig ska dessa erfarenheter vägas in. 

7. Riskhantering måste vara en ständigt pågående process 
som är särskilt uppmärksam på inre och yttre förändringar 
av tävling och av känslor. 

8. En kontinuerlig förbättring av riskhantering måste vara 
en integrerad del av svensk fälttävlans verksamhetsmål. 

9. Utbyte av erfarenheter och kunskap vad gäller riskhan-
tering ska göras med andra idrottsorganisationer och på 
internationell basis inom ridsport för att hela tiden följa 
utvecklingen i denna viktiga fråga. 

HANDLINGSPLAN TILL SVENSK FÄLTTÄVLANS 
RISKHANTERING 

Förebyggande insatser 
•	 Skapa	en	svensk	fälttävlanspolicy	för	riskhantering.
•	 Beakta	och	utvärdera	FEI:s	arbete	baserat	på	FEI-säker-

hetsdatabas. 
•	 Förbättra	ryttare	och	hästars	träning	och	utbildning	

(speciellt terrängträning). 
•	 Förbättra	 funktionärers	 (tränare,	bandesigners,	 ban-

byggares, TD och ÖD, controllers och hinderdomares) 
utbildning, träning, utvärdering och kvalifikation. 

•	 Skapa	ett	arbetssätt	som	uppmuntrar	till	att	mer	erfaren-
het skapas och att kunskapen sen används. 

•	 För	ryttare	och	hästar	(ny	vision	för	effektivare	kvalifi-
kationsregler). 

•	 Uppmuntra	till	lägre	risk	och	ansvarsfull	ridning	genom	
att hela tiden ta tillvara den bästa bandesignen av ter-
rängprovet. 

•	 Motverka	högre	risktagande	i	våghalsig	ridning	genom	
effektivare disciplinära åtgärder. 

•	 Medicinsk	behandling	av	ryttare	(förebyggande	insatser).	
•	 Veterinär	behandling	av	hästar	(förebyggande	insatser).	

Dessa förebyggande insatser, avsedda för att minska risken 
att olyckor sker, menar Fälttävlanskommittén är det område 
där man hittar de mest effektiva riskreducerande åtgärderna. 
Fördelarna som dras, överstiger de kostnader och eftergifter 
som själva införandet innebär. 

skyddande insatser 
•	 Ryttares	skyddsutrustning	(hjälmar	och	skyddsväst).	
•	 Medicinsk	behandling	av	ryttare	(behandlingsmöjlighet,	

medicinsk redogörelse). 
•	 Veterinär	behandling	av	häst	(behandlingsmöjlighet).	
•	 Terränghinder	–	raserbara	och	deformerbara	konstruk-

tioner. 
•	 Metoder	och	utrustning.	

Fälttävlanskommittén anser att dessa insatser, som är 
ämnade att minimera följderna av olyckor, när de händer, 
är lika viktiga i de fall då alternativen till behandling är 
begränsade och förväntade fördelar gentemot kostnader är 
mindre gynnsamma. 

Ryttarens skyddsutrustning: utveckling behövs för att 
minska riskerna till följd av de allvarligaste fallen som sker. 

Standarden på medicinskt och veterinärt omhänderta-
gande kan alltid förbättras, men den genomsnittliga stan-
darden av medicinsk och veterinär omsorg på tävlings-
platsen är idag adekvat och orsakar inte ökade sekundära 
risker för ryttare eller hästar. Emellertid är det viktigt att 
standarden övervakas fortlöpande. 

Införande av brytbara eller deformerbara konstruktioner 
på terränghinder förefaller vara den absolut största möjlig-
heten i området sekundär riskhantering och behöver stude-
ras vidare och utvecklas i förbindelse med det prioriterade 
genomförandet av det primära riskhanterandet. 



veterinärkongressen 2013 99

Kommunikationsplan för kriskommunikation
Svensk fälttävlans riskhantering behöver också inbegripa 
de risker som kan uppstå om man inte kommunicerar en 
olycka. Om den inte sätts i sitt rätta sammanhang genom 
en förebyggande riskhantering ger den lätt en dålig bild av 
Svenska Ridsportförbundet och sporten. 

Den offentliga bilden av förebyggande riskhantering är 
lika viktig som de åtgärder som görs utifrån riskhanteringen 
självt. En effektiv riskhanteringsplan för kommunikation 
är nyckeln för att uppnå syftet med de riskhanterande 
åtgärderna.

Genomförande av ovanstående: 
•	 En	kommunikationsstrategi	för	Svensk	fälttävlans	risk-

hantering måste utvecklas. Alla delar i riskhanteringen 
måste göras transparanta och aktivt förklaras. 

•	 Införa	en	tydlig	process	för	att	korrekt	förmedla	informa-
tion, om en allvarlig olycka inträffar. 

FöRBEREDELSEARBETE

ALLVARLIG OLYCKA 
Vid en Internationell tävling kan, där inget annat sägs, över-
domaren i texten nedan ersättas med Presidenten i Ground 
Jury, arrangören med organisationskommittén, Fälttävlans-
kommittén med The FEI Eventing Committee och Svenska 
Ridsportförbundet med FEI. 

1. Allmänt 
Som en del av sin förberedelse inför en tävling ska TD se till 
att arrangören har upprättat en plan för såväl olyckshante-
ring som krishantering, anpassad till sin egen organisation 
och de omständigheter som råder på tävlingsplatsen. Denna 
plan bör baseras på den ”mall” som finns som bilaga. 

Planen är till för att hjälpa arrangören i förberedelserna 
för eventuella olyckor – utformningen är gjord utifrån att 
en ryttare råkat illa ut. Planen (eller delar av den) kan natur-
ligtvis även användas för andra olyckor på tävlingsplatsen.

2. Regler för överdomaren 
Som överordnad teknisk funktionär vid tävlingen, har över-
domaren skyldighet att bistå och ge råd till arrangören 
vid en eventuell olycka, men ansvaret för hanteringen av 
olyckan är tävlingsledarens, eller den person arrangören 
har delegerat ansvaret till. 

Överdomaren är också skyldig att vid olycka som får 
dödlig utgång upprätta en kort och strikt konfidentiell 
rapport för Svenska Ridsportförbundet. 

Överdomaren ska vid en allvarlig olycka sätta ihop en 
haverikommission (ad-hoc committee) bestående av 3–5 
personer. Haverikommissionens uppgift blir att inom 24 
timmar sammanställa all information som finns tillgänglig. 
Information som räknas dit är veterinära och medicinska 
rapporter, typ och mått på inblandade hinder, intervju med 
ögonvittnen, fotodokumentation, TV eller videoklipp om 
sådana finns, markförhållande och andra faktorer som kan 
förklara orsaken till olyckan och dess omfattning. 

En bra praxis är att överdomaren, dagarna innan ter-
rängmomentet startar, klargör vilka som ska ingå i en 
eventuell haverikommission och informerar dessa. Över-
domaren ska också försäkra sig om att hjälpmedel kommer 
att finnas om så behövs. 

Hur medlemmarna till haverikommissionen utses 
är upp till överdomaren. De bör dock inte vara någon 
i arrangemanget eller tävlingen. Tekniska delegaten ska inte 
vara med i haverikommissionen, men ska bistå och ge råd 
till den. Potentiella medlemmar kan vara erfarna ryttare, 
bandesigners, överdomare, tekniska delegater, veterinärer, 
läkare, tränare eller lagledare. 

Haverikommissionens ordförande ska rapportera resul-
tatet till Svenska Ridsportförbundet, tillsammans med 
resultatet av andra utredningar som genomförts. Svenska 
Ridsportförbundets sportchef tillsammans med Fälttäv-
lanskommittén ska hantera sådana rapporter så snabbt som 
möjligt, och i de fall där så krävs utfärda allmänna råd till 
förbundet, arrangören eller ansvarig funktionär. 

PLAN FöR OLYCKS- OCH KRISHANTERINg

1. Inledning 
Planen för olycks- och krishantering är till för att förbereda 
dig, så att du kan ”handla direkt”, om en olycka inträffar, 
som exempelvis vid en allvarlig olycka eller om någon ryt-
tare eller häst dör, på din tävling. Det är utformat som en 
snabb referens, då du bildar ditt team innan tävlingen star-
tar. Det är en guide i olika förfaringssätt och en hjälp med 
att utfärda initiala meddelanden och att skriva redogörelser. 
Det är ämnat att komplettera andra tillvägagångssätt, det 
kan finnas andra hjälpmedel för att rapportera skador eller 
förödande olyckor som inte täcks in i detta dokument. 

2. Telefonnummer 
Det är nödvändigt att arrangören gör upp en lista över allas 
telefonnummer som delas ut till alla som berörs. 

Listan skall uppdateras kontinuerligt med mobiltelefon-
nummer och e-post till: 
•	 Tävlingssekretariat	
•	 Sambandscentral	
•	 Tävlingsledare
•	 ÖD
•	 Controller
•	 Pressansvarig	
•	 Stallchef	och	Stallkontor	
•	 Sportchef	
•	 Akuten	på	sjukhuset	
•	 SOS	-	112
•	 Räddningstjänst	
•	 Försäkringsbolag	(arrangörens)	

3. Agerande vid hindret vid olycka
1. Under den tid behandling sker vid hindret, så skall 

olycksplatsen skärmas av. Reparationsgruppen ansvarar 
för att ”skärmar” finns (kolla även med djurambulansen). 
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2. Skapa ”fri väg” till och från hindret så att tävlingen kan 
fortsätta. 

3. Om det är nedblodat, låt reparationsgruppen tvätta med 
vatten eller lägga ut spån/grus på marken. 

4. Byt ut hinderdomarna och ta dem till tävlingskontoret, 
där de var för sig (åtskilda) ska skriva var sin redogörelse 
över olyckan. Om det finns några erfarna personer som 
bevittnat olyckan, låt även dessa skriva sin redogörelse. 

5. Hinderdomarna kan behöva hjälp i form av samtal efter 
en allvarlig olycka. Behovet kan finnas i månader efteråt. 
Se krishanteringsplan.

6. Speakern bör informera publiken, att det på grund av en 
olycka, tvingats bli ett uppehåll i tävlingen utan att gå in 
på några detaljer. Om olycka visar sig inte vara så allvarlig 
som den först såg ut att vara, måste speakern informera 
publiken om att ryttaren eller hästen exempelvis är på 
väg tillbaka till stallarna.

 
4. Olycksteam (OT) 
1. Utse chef för OT – att koordinera olyckshanteringen. 

Idealet är en person som är familjär med tävlingen. 
Används tävlingsledaren måste en ställföreträdare utses 
som fortsätter att leda tävlingen. Endera kan chefen som 
utses för teamet vara säkerhetsansvarig eller funktionärs-
ansvarige.

2. Sjukvårdsansvarig för tävlingen. 
3. Läkare/ambulans.
4. Veterinär (om det finns mer än Jordbruksverkets, vid 

internationell tävling FEI Veterinary Delegate). 
5. Radiooperatör/sambandsfunktion.

5. Krishanteringsteam (KT)
1. Ansvarig chef – tävlingsledaren eller utsedd krishante-

ringsansvarig (med hög position i tävlingsorganisatio-
nen) den som är ansvarig i krisgruppen svarar på frågor, 
ingen annan.

2. ÖD.
3. Säkerhetsansvarig.
4. Pressansvarig** – upprätthålla kontakt med och rådgi-

vande i alla meddelande till media. 
5. Sekreterare/dator-, skrivmaskinskunnig. 
6. TD så snart hon/han kan vara nåbar. 

OBS: KT kan bara inkludera sådana personer som kan 
undvaras när tävlingen ska köras vidare samtidigt som man 
hanterar den uppstådda situationen. 

** om pressansvarig inte finns i operationscentralen, 
då måste den vara nåbar per telefon. All information till 
press/media bör ske av endera tävlingsledaren eller särskild 
pressansvarig … och ingen annan. Frågor angående ska-
dade eller döda hästar besvaras av veterinär, frågor angående 
skadad eller i värsta fall avliden ryttare besvaras av läkare.

6. Hjälpmedel 
Detta bör vara tillgängligt eller lätt att få till plats: 
•	 Telefon	och	dator	–	internetuppkoppling
•	 Låda	med	anteckningar	från	alla	telefonsamtal,	kopior	

av pressreleaser (liksom formulär), 

•	 Lista	över	internationella	telefonnummer	och	 
e-postadresser

•	 Lista	över	olycksteamens	telefonnummer	
•	 Kommunikationsradioapparat	x	5	–	med	separat	kanal	

(detta är inte alltid möjligt), 
•	 Administrationsprogram	–	i	datorn	
•	 Kopieringsmaskin/skrivare/scanner
•	 Bandspelare
•	 Annan	allmän	kontorsutrustning	
•	 TV	med	video	
•	 Pressreleaseformulär	
•	 Brevpapper	med	arrangörens	logotype	
•	 Lista	över	ackrediterade	för	pressen	
•	 Kopior	av	tävlingsprogrammet	
•	 Relevant	biografi	över	ryttare	och/eller	hästar	(kopia	av	

anmälningen om relevant biografi saknas) 
•	 Aktuell	resultatlista,	inklusive	hinderanalys	
•	 Föregående	års	resultat	
•	 Historik	över	tidigare	tävlingar,	inkludera	antal	allvarliga	

olyckor 
•	 Allmänna	fakta	och	statistik	
•	 Möjlighet	att	koka	te	och	kaffe	

OBS 1: PA-anläggning kan behövas på presskonferens 
OBS 2: Information om ryttare och deras kontaktperson med 

telefonnummer – detta är en av de svårare delarna, speciellt för 
utländska ryttare. Arrangören måste skaffa denna information, 
antingen i samband med anmälan eller direkt då ryttaren 
anländer till tävlingsplatsen (eller får respektive lagledare, om 
sådan finns, ansvara för att informationen kommer fram). I 
sista hand kan informationen på Medical Card användas. ??

7. Operationscentral 
Försök hitta en avskild plats, helst i närheten av presscentret, 
där det är omöjligt för andra att ”råka få höra”/tjuvlyssna. 
Möjlighet till att ringa aktuella länder (utländska deltagare). 
Dörrvakt, vid behov. Använd listan över behövda ”Hjälp-
medel” som en guide till det hjälp- och pappersarbete som 
väntar. 

OBS: För loggbok över allt som händer från första skedet, 
tidpunkt-händelse-åtgärd-ansvarig person, inkludera telefon-
samtal och frågor och svar vid presskonferensen. Använd endast 
telefoner, stäng av kommunikationsradioapparaterna eftersom 
de lätt kan avlyssnas. 

8. Omedelbar respons 
1. Pressansvarig bör: 
•	 Upprätta	ett	kortfattat	informationsunderlag,	baserat	på	

innehållet i punkterna ovan (se massmedia Formulär A). 
Komplettera med ett frågor & svar-dokument där de mest 
troliga frågorna besvaras (beroende på händelse – tänk 
djävulens advokat. Använd endast detta informations-
underlag när förfrågningar per telefon besvaras, undvik 
att dras in i långa förklaringar. Erbjud alltid att snarast 
möjligt e-posta informationen med de uttalande som är 
officiella. 

•	 Var	beredd	att	så	gott	som	omedelbart	kunna	ta	emot	
samtal och förfrågningar från medier, även om inte full-
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ständig information finns framme. Redogör mycket kort 
för ren fakta, vad har hänt och vad händer nu – utan 
at gå in på detaljer. Ge besked om när mer detaljerad 
information kan förväntas.

•	 Meddela	tidpunkt	för	presskonferens	både	på	presscen-
trets anslagstavla och muntligt. 

•	 Presskonferensen	äger	normalt	rum	direkt	efter	att	sista	
hästen i terrängprovet har kommit i mål. Beakta snabb-
heten i mediabevakning, sociala medier etc. 

•	 Snabb	information	till	medier	måste	prioriteras.	Bero-
ende på händelse kan en sådan presskonferens behöva 
hållas tidigare.

•	 Säkerställ	(spara	ner	på	dator)	biografin	över	ryttare	och/
eller hästar, kopiera och vidarebefordra den till RHT. 

•	 Om	det	är	en	allvarlig	hästolycka;	det	kan	finnas	skäl	att	
låta lagledare på större tävling typ mästerskap att göra 
uttalanden. Personer i chock ska inte möta media. 
OBS: Bestäm en tid för presskonferens och håll den. Om 

nödvändigt ha flera pressträffar men håll alltid tiden och 
berätta vad som är känt i nuläget. 

9. I de fall någon omkommit eller skadats allvarligt: 
2. Polisen ska meddelas omgående av tävlingsledaren (KT). 

De ska kontakta närmaste anhörig (se ovan OBS 2 under 
”Hjälpmedel” avseende kontaktperson med telefonnum-
mer) och bekräfta detta till KT. 

•	 De	ska	sammanställa	redogörelser	som	vittnena	gjort.	
•	 Om	de	önskar	att	kontrollera	hindret,	måste	ÖD,	täv-

lingsledare eller banbyggare följa med.
3. KT ska bjuda in till krismöte (t.ex. förbundsrepresentant, 

FEI-representanter). 
4. KT bör skicka en representant (med mobiltelefon) till 

sjukhuset: vara en direkt länk till KT. Sekretesskraven 
inom sjukvården kan omöjliggöra information direkt 
till KT. Hänsyn måste därför visas anhöriga m.fl.

•	 Hjälp	till	med	de	direkta	problem	som	uppstår	för	rytta-
rens familj och/eller laget/vännerna och/eller hästägaren, 
liksom att se efter hästen, förare av hästtransport och så 
vidare. 

5. Samla in information och upprätta faktainformation. 
Använd Formulär A som bas för din undersökning. 

Förbered pressmeddelande 
Följ Mediautkast B så långt det är möjligt, fyll i den infor-
mation som är relevant för ditt fall. Första utkastet: 
•	 Läs	igenom	det	riktigt	noga,	kontrollera	i	synnerhet	att	

du inte oavsiktligt har gjort någon ansvarig eller antagit 
något som inte kan styrkas eller beläggas.

•	 Låt	det	godkännas	av	internt	inblandade	(räcker	med	
tävlingsledaren men i förekommande fall kan veteri-
när och läkare läsa, innan publicering) men undvika att 
ändra för mycket i det ursprungliga utseendet. Hålla det 
kort.

•	 Försäkra	dig	om	att	alla	andra	viktiga	kontakter	(se	tidi-
gare) känner till dess innehåll. 

•	 Se	till	att	kontaktpersonens	namn	och	telefonnummer	
visas längst ned. 

10. Hålla presskonferens 
Samla media i presscentret eller annan avskild plats; om 
nödvändigt placera en vakt vid dörren. Arrangera ett 
podium (dock informellt) försäkra dig om att du kommer 
att höras, om det krävs så använd mikrofon. Chefen för 
KT tillsammans med pressansvarig är den som ska hantera 
media, men se till att andra personer som kan svara på 
tekniska frågor (typ: läkare, veterinär, banbyggare, teknisk 
delegat, steward) är nära till hands. Gör det så kort som 
möjligt, ange upplägget från början: 
•	 Beklaga	vad	som	inträffat	–	visa	empati	gentemot	ska-

dade, anhöriga osv.
•	 Berätta	kortfattat	och	korrekt	vad	som	inträffat,	hur	

detta hanterats, och vad som händer härnäst.
•	 Läs	upp	eventuellt	uttalande	
•	 Ta	emot	frågor	

När presskonferensen pågår, anteckna namnen på de jour-
nalister som deltar. 

11. Distribution av pressmeddelande 
Förutom att det delas ut på presskonferensen, bör med-
delandet även skickas via epost till nedanstående medier. 
Sådana e-postlistor måste vara framtagna och sparade i 
grupper. 
•	 Icke	närvarande	ridsportpress	
•	 TT	samt	nyhetsredaktioner	för	nationella	och	relevanta	

regionala dagstidningar 
•	 Nyhetsredaktioner	för	nationella	och	relevanta	regionala	

radio- och TV-kanaler 
•	 Lokalpolisen	och	räddningstjänst	
•	 Tävlingens	försäkringsbolag	och	juridiska	rådgivare	
•	 Tävlingsplatsen	och	sponsorer	
•	 Lokala	myndigheter	
•	 Djurrätts-	och	djurskyddsorganisationer	
•	 Svenska	Ridsportförbundet

12. Debriefing 
KT bör hålla en intern debriefing, innan information 
sprids, så att alla skall få veta exakt vad som hänt, vad som 
görs och vad som kommer att göras. Enas om en tales-
man som tar sig an (överdomaren och ansvarig chef för 
krishanteringsteamet ska vara de som kontaktar) Svenska 
Ridsportförbundet, liksom alla andra efterföljande under-
sökningar. Utarbeta en fullständig dokumentation för 
Svenska Ridsportförbundet, inkludera allt pappersarbete 
som gjorts. 
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FASTSTäLLD INFORMATION

1) ryttare, funktionär eller publik (omkommen/allvarligt 
skadad) 
efternamn ___________________ 
förnamn _____________________ ålder _______
nationalitet ___________________________________
hemort ______________________________________ 

2) Häst 
namn: _________________________ålder_____ 
valack – sto – hingst 
Ägare _____________________________________ 

3) Ytterligare information
Behandlande veterinär_________________________
Behandlande läkare___________________________
Hinderdomare_______________________________ 

4) Typ av olycka
Tidpunkt för händelsen___________________ 
Hinder nummer/område (t.ex: läktaren) ___________
Vad hände? (fakta, inte hörsägen) ________________
Hur många skadade? __________________________ 

5) skador
Ryttare____________________________________
Häst______________________________________
Annan_____________________________________

6) Hur hanteras händelsen?
Sjukhusets namn_____________________________ 

7) vittnesmål
Har vittnesmål lämnats? _______________________ 

8) bakgrund
Hur många hästar hade klarat av hindret innan 
incidenten? _________________________________
Hade ryttaren (i olyckan) klarat hindret felfritt 
tidigare på annan häst? ________________________ 
Hur många har fullföljt klassen? __________________ 
Hur många ryttare, som för första gången red på 
denna nivå, hade genomfört tävlingen, innan olyckan 
inträffade? _________________________________ 
Hur många ryttare hade brutit? _________________ 

9) andra konsekvenser 
Obs: inte för mediapublikation 
Anledning till olyckan:_________________________
Brott mot säkerheten?_________________________ 
Kontrollera om ryttaren har vunnit några priser på en 
annan häst – det kan förhindra pinsamma situationer vid 
en prisutdelning.

10) Prognos 
om skador, vad är konsekvenserna? _______________ 

MEDIAUTKAST A

Tävlingsledningens/arrangörens uttalande
skrivet 
Arrangörerna undersöker nu fakta kring olyckan. Så snart 
dessa finns tillgängliga, kommer en fullständig redogörelse 
att utfärdas och en presskonferens att hållas. (Detta ansågs 
som lite högtravande även om det kunde fungera, kan du 
få till en lite alldaglig stil?) 

verbalt 
Jag/vi känner inte, i detalj, till omständigheterna kring 
olyckan. Så snart dessa finns tillgängliga, kommer att en 
fullständig redogörelse utfärdas. 

vid en ryttares död 
En ryttare har allvarligt skadats och förts till sjukhus. Ytter-
ligare information kommer att följa. Anhöriga kommer att 
informeras innan något uttalande görs. Vi känner med ... 
Uttrycker sorg …

OBS: Svaren på frågor, antingen de är skriftliga eller muntliga 
bör vara: 
•	 Lugna	
•	 Sakliga	
•	 Tydliga	och	faktabaserade.	
•	 Återrapporterande??
•	 Ansvarskännande	och	berörande	

MEDIAUTKAST B

Pressuttalande struktureras på följande sätt: 
1) omkommen eller allvarligt skadad ryttare.
Det är med den djupaste beklagan/sorg vi kan informera 
om att en ryttare omkommit/allvarligt skadats vid tävling-
arna på/vid <tävlingens namn (Sverige)> den <datum>. 
Olyckan förorsakades av att<Beskrivning av händelsen, 
t.ex.: snubblade och föll över räcket vid hinder 15. Ryttaren 
kastades av hästen som slog runt och föll ner över henne/
honom, vilket orsakade de svåra skadorna>. 

Obs! Ryttaren avlider inte på tävlingsplatsen utan på sjuk-
huset.

Om det är en internationell tävling, rör utländska ryttare, 
så ska FEIs pressavdelning kontaktas som skriver statement 
på engelska utifrån information från tävlingsledingen eller i 
samråd med den som är pressansvarig.

2) Pressen kan fråga efter måtten på hindret där olyckan 
inträffade. 
Dessa uppgifter ska inte lämnas ut. Någon av pressre-
presentanterna kan redan ha mätt hindret felaktigt och 
ifrågasätter därför dina mätningar. Förslag på svar för att 
undvika detta är: 
•	 Alla	hindren	på	banan	är	inom	de	mått	som	anges	i	

reglerna och inga detaljer kommer att diskuteras innan 
utredning av olyckan är klar. 
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•	 Undvik	att	självmant	berätta	om	hur	många	hästar	som	
hoppat hindret felfritt innan olyckan inträffade (det ger 
intryck av en skönmålning) men vara beredd på frågan 
och ta reda på när i tävlingen olyckan inträffade. 

3) en standard fras bör flikas in, något i stil med någon 
av dessa: 

”Vid varje tävling arrangerad genom Svenska Ridsportför-
bundet, tas största hänsyn till säkerhet och hänsyn till 
hästar och ryttare”. 

•	 ”Överdomaren	<Överdomarens	namn>	sa:	Jag	vill	fram-
föra hela sportens djupa deltagande till <Förnamn>s 
familj.” 
eller 

•	 ”Det	är	fruktansvärt	tragiskt	när	en	ryttare	förolyckas	
på en hästtävling. Jag vill framföra hela sportens djupa 
deltagande till <Förnamn>s familj och vänner.” 

4) omkommen eller allvarligt skadad åskådare. 
Det är med den djupaste beklagan vi kan informera om 
att en åskådare omkommit/skadats allvarligt i samband 
med <tävlingens namn (, Sverige)>, den <datum>. Den 
omkomne/allvarligt skadade <beskrivning av händelsen, 
t.ex.: kom av någon anledning på fel sida om avspärr-
ningen, vid hinder 15, samtidigt som en häst hoppade 
hindret, och sparkade bakut som träffade i bröstet …... >

5) omkommen eller allvarligt skadad häst. 
Vid tävlingarna i/vid <tävlingens namn den <datum> 
skadades en häst/ponnys så allvarligt att den fick avli-
vas. Hästen/ponnyn <beskrivning av olyckan, t.ex.: bröt 
ryggen då den snubblade och föll och föll över bommen 
på hinder15.) 

Återigen, nämn inte måtten på hindret. 

Då utländsk ryttare eller häst omkommer eller skadas 
allvarligt
 6) omkommen eller allvarligt skadad ryttare.
It is with the deepest regret that we announce that Mr/Mrs/
Miss <för- och efternamn> suffered a fatal accident while 
competing at <tävlingens namn> Horse Trials in Sweden 
at <00:00>am/pm on <datum>. 
<Ryttarens förnamn>, aged <alder> -from <hemstad> was/
was not married, with <antal barn> children. <Förnamn>’s 
horse <Hästnamn>, owned by<Ägarens namn>, a <hästens 
ålder>-year-old gelding/mare/stallion <beskrivning av oly-
ckan t.ex.: stumbled and fell over the rails at fence 15). 
__________ (first name) eg: was thrown off the horse 
which, in falling, struck the rider’s head, causing 
fatal injuries>. 

en standardfras bör flikas in, något i stil med någon av 
dessa: 
•	 	“At	every	Swedish	Equestrian	Federation	event,	the	

maximum consideration is given to the safety and welfare 
or horses and competitors”. 

•	 	“Mr/Mrs/Miss	<överdomarens	namn>	said:	On	behalf	
of the whole sport, I would like to extend our deepest 
sympathy to <Ryttarens förnamn>’s family.” 
eller 

•	 “On	the	extremely	rare	occasions	a	rider	suffers	a	fatal	
accident at a Horse Trial; it is a tragic loss. The thoughts 
and prayers of eventing people all over the world are with 
her/his family at this sad time.” 

7) omkommen eller allvarlig skadad häst. 
It is with great sadness that we announce that <Hästens 
namn>, ridden by <Ryttarens namn> and owned by 
<Ägarens namn> was humanely destroyed/put down as a 
result of a fatal accident while competing at 
<tävlingens namn> Event in Sweden at <00:00> am/pm, 
<dag i månaden> on <månad och år>. <Hästnamn>, 
a <hastens alder>-year-old gelding/mare/stallion < 
beskrivning av olyckan t.ex.: stumbled and fell over the 
rails at fence 15 and suffered a broken back.> 

Återigen, nämn inte måtten på hindret. 

ARRANgöRENS UTTALANDE
På evenemangets/arrangörens OFFICIELLA papper

Utkast på svenska: 
Uttalande av tävlingsarrangör <Arrangörens namn> - <tid-
punkt, datum> 
Det är med den djupaste beklagan vi tillkännager att <Ryt-
tares namn>omkommit/allvarligt skadats under tävlingarna 
på <tävlingens namn> <typ av tävling> <datum>. 
Händelsen inträffade vid hinder <hindernummer>. Det 
fanns läkare och ett komplett akutteam på plats vid tid-
punkten för olyckan (eller liknande information.) Ryttaren 
fördes till <namnet på sjukhuset> lasarett/sjukhus, i <stad> 
(där han förklarades död vid ankomsten. tveksamt!)
Tävlingsledningen vill framföra sitt djupaste deltagande 
till ryttarens familj och vänner. 
AVSLUTNING 
<datum> 

På engelska: 
Issued by XYZ Event Organiser at (time) 
It is with deepest regret that we announce that (rider) suf-
fered a fatal accident whilst competing at (the XYZ) Three 
Day Event in (country) on (day, date). (rider name) (age) 
from (town, county, country) was single/ married. (name) 
was riding (owner’s) (horse), (age), (gelding/stallion/mare). 
The incident occurred at fence (number). There was a 
doctor in attendance at the time of the fall and a full 
paramedic team was present within moments (or similar 
information.) (name) was taken to the (name of hospital, 
(town) where he was declared dead on arrival. 
The (landowner), the Organisers of the XYZ Event and 
(title of sponsor if they wish) would like to extend their 
deepest sympathy to (full name) family. 
ENDS
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Kalvutdragaren – en hjälpande hand?

Maja Nilsson1, Niklas Adolfsson2 och Renée Båge1

1Avdelningen för reproduktion, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
2Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, JTI, Uppsala

Ö
verdriven draghjälp vid assisterad förlossning 
kan ge livshotande skador på kalven (1). I 
vårt försök studerades manuell draghjälp 
i jämförelse med en mekanisk kalvutdra-

gare. Mätningar gjordes vid forcerad utdragning av en 
död kalv från en ko-attrapp samt i experimentell, teknisk 
laboratoriemiljö. Maximal dragkraft mättes hos en och två 
personer vid stående och sittande utdragning, samt hos 
kalvutdragaren. Antal dragperioder som krävdes för att dra 
ut kalven registrerades, liksom antal handtagsrörelser per 
dragperiod. Belastningen (kg) registrerades elektroniskt och 
data-loggades med ett mätvärde per sekund. Belastnings-
dosen, arean under kurvan, beräknades. En normalstark 
person drog manuellt 42 kg stående och 114 kg sittande 
med fotstöd. Två personer drog 87 kg stående och 184 kg 
sittande. Kalvutdragaren drog >300 kg. Med glidslem i för-
lossningsvägarna minskade dragperioden och belastnings-
dosen kraftigt. Belastningsdosen ökade när utdragsvinkeln 
ändrades från 45 grader nedåt till 45 grader uppåt. Vid 
trånga fostervägar uppmättes stor skillnad mellan manuell 
och mekanisk utdragning: Kalvutdragaren gav då 3,35 
gånger större belastningsdos på grund av högre maxbelast-
ning och kontinuerlig spänning i draglinorna. Både manu-
ell draghjälp och kalvutdragare utsätter sålunda kalven för 
stor belastning under förlossning. För god kalvöverlevnad 
krävs korrekt bedömning och adekvat förlossningshjälp 
med förnuftig och rätt hantering av kalvutdragaren. Efter 
svåra förlossningar behövs noggrann undersökning av 
kalven med avseende på skador och acidos. 

referens: 
1. Mee, JF. Prevalence and risk factors for dystocia in dairy cattle: A 

review. Vet J, 2008, 176, 93-101.
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Påverkan av insulin under äggcellsmognad in vitro

Denise Laskowski
Doktorand, DVM, leg vet
Sveriges lantbruksuniversitet 

M
jölkkor går igenom en period av negativ 
energibalans under tiden runt kalvning, 
samtidigt som de normalt ska kunna bli 
dräktiga igen. Insulin är ett metabolisk 

nyckelhormon som avviker från fysiologiska nivåer i serum 
och follikelvätska under metabolisk obalans, t.ex. energi-
brist eller fetma. I det här experimentet har vi undersökt 
hur insulinnivåer påverkar äggcellsmognad och embryout-
veckling in vitro. Totalt 1018 äggceller från slaktade nöt-
kreatur mognades i tre olika insulinkoncentrationer (H: 
hög 10 µg/ml; L: låg 0.1µg/ml och Z: inget insulin) varefter 
de befruktades och odlades vidare till dag åtta efter befrukt-
ning. På dag åtta färgades blastocyster in med Hoechst 
33342 och antalet kärnor räknades under fluorescensmi-
kroskop. Statistiken gjordes med ANOVA-test (SAS, Proc 
GLM). Det fanns ingen skillnad i klyvningsprocent eller 
blastocyststadium mellan de tre olika behandlingarna men 
det fanns en signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och 
insulingrupper i både procenten blastocyster som utveck-
lades från äggcellerna (H: 12.7±1.9%; L: 14.5±1.9%; Z: 
17.8±1.9%;	H+L	vs	Z,	p<0.05)	och	antalet	kärnor	(H:	
102±4.9;	L:	108±7.2;	Z:	92±4.1;	H+L	vs	Z,	p<0.05).	
Resultaten visar att högre halter av insulin under mog-
nadsperioden skulle kunna leda till lägre antal blastocyster 
men högre antal kärnor per blastocyst vid dag åtta efter 
befruktning.
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Staphylococcus aureus virulence factors 
in bovine mastitis

Karin Artursson1, Jenny Schelin2, Robert Söderlund1

1National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden
2Applied Microbiology, Faculty of Engineering, Lund University, Lund, Sweden

Background
Staphylococcus aureus (S. aureus) is the most common bac-
teria causing bovine mastitis in Sweden and many other 
countries. To improve animal health and reduce economic 
losses for the farmers, it is essential to reduce the prevalence 
of mastitis. In previous studies where S. aureus was isolated 
from acute clinical bovine mastitis in Sweden (N=184), 
we found that three strains (defined by pulsed-field gel 
electrophoresis, 100% band homology) accounted for 74% 
of the isolates. This suggests that these strains are more 
prone to spread and cause clinical mastitis (1, Åsa Lundberg 
personal communication). To be able to identify highly 
pathogenic strains knowledge about the virulence factors 
of S. aureus is needed.

Materials and Methods
A subset, consisting of 87 of the previously investigated 
isolates of S. aureus, was further characterized by a DNA 
microarray hybridization assay (Identibac Genotyping 
System). The microarray assay covers 334 sequence tar-
gets which correspond to 171 genes and gene variants in 
S. aureus, most described as virulence genes or as involved 
in immune evasion. Up to this date only genes coding for 
staphylococcal enterotoxins (SEs) have been analysed. Fif-
tyone of the isolates with se genes were further analysed for 
the ability to produce staphylococcal superantigen toxins 
(SAgs), including SEs and TSST-1. All strains were grown 
in a rich bacterial growth medium (Brain heart infusion) 
and toxin concentrations were analyzed using a quantita-
tive sandwich ELISA. 

Results
The prevalence of the se and tsst-1 genes was 75% and 
28%, respectively. There were up to 11 different se genes 
per isolate. In the most prevalent pulsotype all isolates but 
one carried the egc-cluster, coding for 6 SEs. These isolates 
also had the genes for agr II. This agr type has previously 
been reported to be associated with high prevalence of 
bovine mastitis (2). 

Preliminary results show that all isolates possessing 
one or more toxin genes coding for SEA, SEB, SEC, SED 
and TSST-1 also produced the corresponding toxin/s/ but 
at different levels (3). While SEA, SEB and SED were 
produced at low levels (0–10 ng/ml), the production of 
SEC and TSST-1 was markedly higher (100–1000 ng/ml). 

Conclusions
Genes coding for SEs and TSST-1 are commonly carried by 
S. aureus isolated from bovine mastitis. The potential role 
of SAgs in the infection process is unknown. The se and 
tsst-1 genes are expressed during experimental conditions 
and SEs and TSST-1 are produced. 

references:

1. A Capurro, A Aspan, K Artursson, K Persson Waller: genotypic 
variation among staphylococcus aureus isolates from cases of 
clinical mastitis in swedish dairy cows. Vet J 2010, 185:188-192

2. R Piccinini, V Borromeo, A Zecconi: relationship between s. 
aureus gene pattern and dairy herd mastitis. Vet Microbiol 2010, 
145:100-105

3. Blom J: enterotoxin-producing ability of isolated staphylococcus 
aureus strains from cows with acute clinical mastitis. Advanced 
Course Project in Applied Microbiology (KMB410), Lund University, 
2012
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Introduction of MALDI-TOF in the routine 
diagnostics of bovine udder pathogens

Anna Eriksson, Charlotta Fasth
Enhet för bakteriologi, SVA

Background
Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization – time of 
flight (MALDI-TOF) is a coming new technique to iden-
tify bacteria. The method is faster, cheaper and can iden-
tify more species than conventional biochemical typing 
methods. 

The aim of this study was to evaluate if MALDI-TOF 
can replace traditional tools to identify bovine udder patho-
gens. We also wanted to study if the new technique can 
differentiate between the most common coagulase-negative 
staphylococci (CNS) isolated in association with clinical 
and subclinical mastitis.

Materials and Methods
In total, 217 isolates were investigated with MALDI-
TOF. Thirty-five of the isolates were reference stains from 
a broad range of animal pathogens. 78 were CNS strains 
isolated from cases of mastitis and identified with tuf gene 
sequencing. The remaining isolates consisted of 13 atypical 
isolates sequenced with 16s rRNA as biochemical typing 
methods could not identify the species, and 126 isolates 
from routine-samples from bovine subclinical and clinical 
mastitis, which were also analyzed using routine biochemi-
cal methods. 

Results
The MALDI-TOF method correctly identified 33 of the 35 
reference strains, one of the strains (Bacillus subtilis) was not 
identified, and an isolate of Staphylococcus pseudintermedius 
was misidentified as Staphylococcus intermedius.
Seventy-seven of the 78 CNS isolates were correctly identi-
fied, and the remaining isolate, Staphylococcus lentis, was 
identified after extraction.

Eight of the atypical isolates were undoubtedly iden-
tified (including all six strains of Staphylococcus aureus) 
with MALDI-TOF, but an isolate of Nocardia spp. could 

not be identified at all. Three strains of Arcanobacterium 
pluranimalium had to be examined using the extraction 
method to positively identify two out of three strains. A 
strain of Streptococcus dysgalactiae sp equisimilis could not 
be identified to the subspecies level. All of the 126 isolates 
from the routine samples, with the exception of one strain 
of Staphylococcus conii, were identified with the same result 
as with biochemical testing.

Conclusion
MALDI-TOF is well suited to replace biochemical test-
ing in routine diagnostics of most udder pathogens from 
bovine samples. It is also a cheap and easy method to dif-
ferentiate between the most common CNS found in milk 
samples from bovine subclinical and clinical mastitis. The 
new method is now implemented and well functioning at 
the Department of Bacteriology.
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Influence of bacterial genotype on outcome of 
clinical Staphylococcus aureus mastitis

Åsa Lundberg, Department of Animal Health and Antimicrobial Strategies, National Veterinary Institute, Uppsala
Anna Aspán PhD, Department of Bacteriology, National Veterinary Institute, Uppsala
Ann Nyman PhD, Department of Animal Health and Antimicrobial Strategies, National Veterinary Institute, Uppsala
Karin Persson Waller PhD, Department of Animal Health and Antimicrobial Strategies, National Veterinary Institute, Uppsala

Background
Staphylococcus aureus (S aureus) is an important udder patho-
gen causing clinical mastitis in dairy cows worldwide. Studies 
have shown that bacterial genotype might affect short-term 
bacteriological and clinical cure, but the long-term outcome 
has been less studied. The objectives of this study were to 
study genotype variation among Swedish S aureus isolates 
and to investigate associations between bacterial genotype 
and long-term outcome of veterinary-treated clinical mastitis 
(VTCM) caused by S aureus.

Methods
Epidemiologically independent S aureus isolates from cases of 
VTCM were genotyped by pulsed-field gel electrophoresis. 
Outcome measurement used was somatic cell count (SCC) at 
monthly test-milkings during 120 days after VTCM. Isolates 
were classified into clusters (>80% similarity) and pulsotypes 
(100% similarity). In addition, clusters and pulsotypes were 
grouped according to prevalence. SCC during the follow-up 
period was compared between groups.

Results
The isolates (n=184) were divided into 18 clusters and 29 
pulsotypes. Pulsotypes Q (43%), U (22%) and E (9%) were 
most common. The remaining 26 pulsotypes were found in 
1 to 8 herds each, but the majority (n=17) were only found 
in one herd and were classified as less common or rare pulso-
types. At cluster level, two clusters were classified as common, 
the rest were classified as less common/rare. Outcome was 
calculated from follow-up data present for 111 cows. Signifi-
cantly lower SCC (p<0.01) was found in the group of cows 
infected with the common clusters (mean SCC 354 900 cells/
ml), compared to those with less common/rare clusters (mean 
SCC 566 300 cells/ml). The proportion of cows with SCC 
<200 000 cells/ml during the entire follow-up period was also 
significantly lower in the group infected with less common/
rare clusters than in the group infected with common clusters. 

Conclusions
In Sweden, two S aureus genotypes causing clinical mastitis 
were widespread. Cows infected with these common gen-
otypes had significantly lower SCC during 120 days after 
treatment compared to cows infected with less common or 
rare genotypes.
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Eradication guidelines  
Streptococcus agalactiae (SRA)

Håkan Landin¹, Jonas Carlsson¹, Jörgen Katholm³, Laura Kulkas, Erik Rattenborg³, 
Liv Sölveröd², Anne Cathrine Whist², Olav Østerås²
¹Swedish Dairy Association, Stockholm, Sweden, ²Tine Dairy Industries, Ås, Norway,
³Knowledge Center for Agriculture, Aarhus, Denmark, ⁴Valio R&D, Tampere, Finland

Before implementation of the eradication program
1) reduce the risk of new intramammary infections in 
the herd 
•	 Optimize	milking	hygiene,	milking	routines	and	

milking equipment 
i. Milk with gloves in conventional farms, imple-

ment extended routines for hygiene in teat prepa-
ration systems in AMS

ii. Prepare cows 60–90 s before attaching the teat-
cups in all systems

iii. Select the optimal liner to cows in herd
iv. Use take off level 300 ml/min in AMS and 400 

ml/min in conventional farms
v. Perform a Dynamic Vacuum Test of the system

•	 Use	a	teat-dip	with	high	content	of	iodine	and	docu-
mented effect against SRA

•	 Implement	dry	cow	therapy	

2) make a rough cost-benefit analysis of the program 
•	 An	Excel	sheet	is	enough	accurate	for	the	calculation
•	 If	more	than	10%	of	the	cows	are	infected,	a	reduc-

tion in somatic cell count between 100.000 – 
150.000 cells/ml can be expected

•	 The	bulk	milk	somatic	cell	count	and	the	total	bacte-
rial count will become  more stable 

•	 A	significant	reduction	of	cases	of	acute	mastitis	can	
be expected

•	 The	cost	for	extra	labor	time	spent	on	suggested	
actions should also be considered

3) evaluate the chances of success in the herd  
•	 Discuss	a	consequent	strategy	within	the	herd	regar-

ding hygiene and biosecurity efforts 
•	 The	eradication	will	fail	without	a	safe	and	functional	

segregation
•	 Is	it	possible	to	have	healthy,	treated	and	infected	

lactating cows totally separated?
i. In Calving pen
ii. During the transition period 3 weeks before and 

after calving
iii. Cubicles or laying areas
iv. Feeding and watering areas
v. Milking parlors
vi. Pasture
vii. Drying off and dry period

•	 Continuous	segregation	of	treated	SRA	positive	cows	
is recommended 

4) eradication survey
•	 Identify	the	best	period	to	start	the	eradication	pro-

gram
i. The possibilities of culling as many carriers as pos-

sible should be considered
ii. Look into the calving-list for an overview
iii. Preferably launch the program when many cows 

are close to drying off or pasture   
•	 Describe	start,	management	efforts,	follow-ups	and	

goals in time and money 

Eradication actions
1) Identification of carriers
•	 Sample	all	cows	
•	 Use	composite	milk	samples	and	PCR	analysis	or	

bacteriologic culturing
i. PCR is regarded first choice
ii. Always use bronopol additive when the analysis is 

performed with PCR
iii. DHI sampling and PCR is time effective and 

recommended, especially in AMS herds
iv. Watch out for carry over effects if DHI samples 

are used 
v. Confirm weak or uncertain DHI PCR results 

with manual sampling ASAP

2) Handling of carriers
•	 Isolate	culture	positive	cows	and/or	cows	with	a	Ct-

value < 40 ASAP 
•	 Evaluate	isolated	cows	on	SCC	data,	udder	palpation	

and teat inspection 
•	 Divide	the	isolated	cows	after	test	result,	SCC,	evalua-

tion and prognosis
a) Clinical or subclinical infection with SRA but no 

signs of chronic mastitis 
b) Clinical or subclinical infection with SRA with 

signs of chronic mastitis
•	 Only	cows	in	group	a)	should	be	considered	for	anti-

biotic treatment
•	 Cows	in	group	b)	are	advised	for	culling	ASAP
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3) antibiotic treatment 
•	 Treat	SRA	positive	cows	for	3–4	days	with	penicillin	

intramammary in all 4 quarters. Systemic treatment 
is a possible additional choice. Cows in early lactation 
with no previous history of mastitis or SRA may have 
an expected cure rate up to 80% 

•	 SRA	positive	cows	in	late	lactation	could	be	dried	off	
and treated with DCT in all four quarters

4) Follow-up 
•	 3–4	weeks	after	the	withdrawal	period	for	antibiotics	the	

treated cows and the formerly negatively tested cows are 
tested again with similar methodology

•	 All	treated	cows	that	are	still	 infected	are	advised	for	
culling ASAP

•	 Cows	selected	for	DCT	should	later	be	tested	within	
their first week of lactation

•	 Cows	with	a	successful	treatment	story	should	continu-
ously be kept separated from those who were classified 
as healthy at first testing

5) monitoring of herd after eradication
•	 Bulk	tank	samples	are	tested	with	PCR	for	4–	8	months	

as scheduled below
•	 In	herds	with	more	than	100	lactating	cows	BT	samples	

can be repeatedly false negative
•	 If	a	BT	sample	is	found	positive	a	reactivation	of	the	

program should be considered

Classification of herds with BT PCR samples

Free ≤ 100 cows 4 consecutive bulk tank samples with ≥30 day’s interval and Ct > 40
 > 100 cows 8 consecutive bulk tank samples with ≥14 day’s interval and Ct > 40

doubtful All herd sizes 1 bulk tank sample 37 < Ct ≤ 40

sra Herd All herd sizes  1 bulk tank sample Ct ≤ 37 

abbreviations
AMS - Automatic Milking System ASAP- As Soon As Possible
BT – Bulk Tank Ct – Cycle Threshold value (in PCR)
DCT – Dry Cow Therapy DHI – Dairy Herd Improvement
SRA – Streptococcus agalactiae PCR- Polymerase Chain Reaction
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För anteckningar:



SMÅDJURSSYMPOSIUM I
Dermatologi (steg 1)



agria.se/agriakortet

Djurägarens 
näst bästa vän
Låt oss presentera Agriakortet – det första kreditkortet för dig och 
ditt djur! Med schyssta grundvillkor, goda finansieringsmöjligheter 
vid djursjukvård samt fina erbjudanden hos Agrias Vänner är det  
det enda kort du som djurägare behöver. 
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Otologi

Katarina Varjonen
DjurAkuten och Sveriges lantbruksuniversitet

Öronsjukdomar är vanliga hos både hundar och 
katter. Återkommande och kroniska otiter är 
komplexa sjukdomsprocesser och bedömning 

och korrigering av både de processer som orsakat otiten 
men även de följdproblem som uppkommit är viktigt för 
ett bra resultat av behandlingen. En av de viktigaste aspek-
terna vid hantering av öronproblem är också att sträva till 
att förebygga återfall då den bakomliggande orsaken till en 
återkommande otit ofta är kroniska sjukdomar som kan 
kräva kontinuerlig vård.

örats anatomi
Örat kan anatomiskt delas in i öronlapp, ytteröra, mel-
lanöra och inneröra. Öronlapparna består av ett öron-
brosk, som på bägge sidor täcks av pälsbeklädd hud. Fler 
hårfollikelenheter finns på den konvexa sidan av öronlap-
pen jämfört med den konkava sidan. Ett flertal muskler 
styr öronlappens rörelser. Hörselkanalens öppning kantas 
lateralt av en broskrygg, tragus. Kaudalt om tragus ses 
antitragus och hörselgångens öppning ses mellan dessa. 
Hörselgångens vertikala del kantas av öronbrosk och böjer 
av medialt och bildar den horisontella hörselgången. En 
broskkam ses vid övergången mellan den vertikala och 
horisontella hörselgången. Genom att försiktigt lyfta 
öronlappen kan denna kam ”sträckas ut” och möjliggöra 
att otoskopkonen kan föras in i den horisontella delen 
av hörselgången. Den innersta delen av den horisontella 
hörselkanalen täcks av ett annulärt brosk som fäster till 
ben. Hörselkanalens yta täcks av ett epitel som liknar det 
på öronlappen men hos de flesta raser ses endast ett fåtal 
hårfolliklar längs hörselkanalen. Enstaka hårstrån ses strax 
framför trumhinnan och används ofta som anatomiska 
riktmärken. Modifierade svettkörtlar, cerumenkörtlar, och 
talgkörtlar kantar gången och producerar det sekret som 
täcker hörselgången. Sekretet bildar tillsammans med mjäll 
öronvax som kantar gången. I 45 graders lutning utåt mot 
den horisontella hörselgången med, ses trumhinnan. Vid 
inspektion av en normal trumhinna ser man dorsalt ett 
mindre område, pars flaccida, som en rosafärgad struktur. 
Större delen av trumhinnan utgörs av pars tensa som har 
en gråvit, delvis genomskinlig yta. I pars tensa kan man 
utlinjera en hos hund vit, böjd, och hos katt lineär struktur 
där hammarens skaft (manubrium) fäster vid trumhin-
nans mediala yta. Trumhinnan och hörselkanalen rengör 
normalt sig själv genom en epitelial migration där sekret 
successivt transporteras ut till hörselkanalens mynning. 
Denna process störs eller kan sluta fungera vid inflam-
mationstillstånd.

Mellanörat är luftfyllt och omgärdat av ben täckt av ett 
respiratoriskt epitel. Hålrummet rymmer hos en medelstor 
hund ca 1,5 ml. Hammaren som fäster mot trumhinnan 
leder mot städet, ett annat litet ben som ledar mot stigbygeln. 
Stigbygelns fotplatta fäster vid det ovala fönstret, porten till 
innerörat. Det ovala fönstret är en öppning i promontoriet, 
ett ben där cochlea ligger. Strukturen finns på mediala sidan 
av mellanörat. Rostralt kommunicerar mellanörat med sval-
get genom örontrumpeten. På promontoriets dorsolateral yta 
finns det ovala fönstret. För att undvika att skada dessa struk-
turer införs katetrar i mellanörat ventrokaudalt på trumhin-
nan och man strävar till att föra in dem i en ventral riktning 
i mellanörat. Ett septum av ben delar mellanöreskaviteten i 
ett dorsalt och ett större ventralt hålrum. Septumet hos katt 
är nästan komplett. Detta gör att det endast går att spola det 
dorsala hålrummet hos katt medan det mindre septumet hos 
hund möjliggör spolning av båda delarna. 

Sympatiska postganglionära nerver passerar i en kanal som 
på hund separeras från mellanörat genom en tunn benplatta 
medan de hos katt ligger under mukosan på ventralsidan 
av septum. Facialisnerven går i en inkomplett benkanal i 
mellanöresväggen och en gren, chorda tympani, passerar 
genom mellanörat. 

Innerörat består av vätskefyllda, kommunicerande hål-
rum. Den delas in i cochlea, vestibul och båggångar.

Patofysiologiska aspekter för utveckling av otit
Vid öroninflammation finns en primär orsak till att patien-
ten utvecklat sjukdomen och ofta även en sekundär orsak. 
Man behöver också identifiera ev. predisponerande och 
perpetuerande faktorer som kan förhindra resolution av 
sjukdomen.

Primära orsaker till öroninflammation är sjukdomar som 
i sig själva kan ge upphov till en inflammation eller annan 
påverkan på hörselkanalen. Åtgärdar man inte den primära 
orsaken kommer otiten sannolikt att återkomma. De primära 
orsakerna inkluderar: 
•	 Överkänsligheter	–	kutana	födoämnesreaktioner,	atopisk	

dermatit, kontaktallergi och, i ovanliga fall, loppallergi.
•	 Parasiter	–	framförallt	öronskabb	och	demodex.
•	 Främmande	föremål	som	t.ex.	gräsagn	men	även	torkade	

ihopbakade öronprodukter.
•	 Keratiniseringsdefekter	som	primär	seborré,	sebakös	adenit.
•	 Immunologiska,	metaboliska	sjukdomar	och	endokrina	

sjukdomar som pemphigus foliaceus, juvenil cellulit, pro-
liferativ och nekrotiserande otitis externa, hypotyroidism 
och Cushing’s.

•	 Missbildningar,	neoplastiska	lesioner.
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Identifiering av den primära sjukdomen och hante-
ring eller resolution av denna är essentiellt för att minska 
återfallsrisken och för att undvika utveckling av kroniska 
hörselgångsförändringar.

Den vanligaste sekundära orsaken till otit är mikrobiella 
infektioner. Jästsvampar och flera olika sorters bakterier har 
associerats till otiter. Läkemedelsreaktioner och macerering 
av hörselgången pga överdriven rengöring eller trauma 
orsakad av t.ex. tops eller epilering är andra sekundära 
orsaker till otitutveckling.

Predisponerande faktorer är orsaker som i sig själva inte 
ger upphov till otiter. De orsakar förändringar i den lokala 
miljön i hörselkanalen som kan öka risken för utveckling 
av öroninflammation, eller påverka utvecklingen av en 
inflammation. En predisponerande faktor är hängande 
öron som kan minska ventilationen i hörselkanalen och 
därmed öka luftfuktigheten i hörselgången. Hängande 
öron är alltså inte en orsak till att en hund har återkom-
mande otiter, men i kombination men en eller flera av 
de ovanstående primära orsakerna till otit kan hängande 
öron påverka risken för utveckling av otit och modifiera 
inflammationen. Andra predisponerande faktorer som kan 
påverka ventilation och luftfuktighet i hörselkanalen är 
rasrelaterade öronkanalsstenoser som ses hos t.ex. shar-
pei, hudveckbildningar och riklig hårväxt i hörselkanalen. 
För raser med stenotisk hörselkanal påverkas örats rengö-
ringsmekanism också vilket kan leda till ackumulering av 
ceruminöst material i hörselkanalen. Vissa raser, som t.ex. 
kocker spaniel, har en ökad mängd svettkörtlar i hörselka-
nalen och därmed en ökad cerumenproduktion vilket kan 
orsaka en lokal miljö som predisponerar för jästsvamps- och 
bakterieöverväxt. Omgivningstemperatur och luftfuktig-
het liksom ökad fuktighet i hörselkanalen vid simning 
kan också vara predisponerande faktorer. Obstruktion av 
hörselkanalen som en följd av tumörer och polyper ökar 
risken för inflammation.

Perpetuerande faktorer är ofta förändringar som upp-
kommit som en följd av kronisk öroninflammation. Väv-
nadshypertrofi i hörselkanalen, mineralisering av kanalen 
och hyperplastiska förändringar av körtelvävnad utvecklas 
över tid. Utveckling av mellanöresinfektion och osteomye-
lit är allvarliga komplikationer till ytteröresinflammationer. 

En viktig del av hanteringen av en patient med otit är 
att stoppa denna utveckling och om möjligt minska de 
uppkomna vävnadsförändringarna. Perpetuerande faktorer 
påverkar, då de uppkommit, prognosen för resolution av 
sekundära infektioner och ökar också risken för återfall. 
Vid sjukdomar som primärt orsakar inflammation i hör-
selkanalen är det viktigt att denna inflammation hanteras 
för att en gradvis utveckling av kroniska hörselgångsför-
ändringar inte skall ske.

Undersökning av en patient med otit
Undersökningsgången för en patient med återkommande 
eller kronisk otit skiljer sig inte från hantering av patienter 
med andra hudlidanden, men utöver anamnes, klinisk 
undersökning och undersökning av hela hudytan görs en 
noggrann undersökning av öronlapp och hörselkanal samt, 

framförallt vid misstanke om mellanöresinvolvering, även 
en neurologisk undersökning för bedömning av funktionen 
hos potentiellt involverade kranialnerver. En god känne-
dom av hörselgångens normala anatomi och utseende är en 
förutsättning för att korrekt kunna bedöma förekomst av 
förändringar. Med hjälp av en grundlig anamnes, resultatet 
av klinisk undersökning, samt kliniska tester, strävar man 
till att identifiera en primär sjukdomsorsak, sekundära 
faktorer, predisponerande tillstånd samt perpetuerande 
förändringar.

Vid undersökning av öron och hörselgång noteras före-
komst av lukt. Hörselkanalen och mellanörat palperas där-
efter. Mineralisering av hörselkanalens vägg kan ofta pal-
peras liksom svullnader. En smärtreaktion vid palpation av 
bulla tympani eller vid öppning och stängning av munnen 
tyder på en involvering av mellanörat. Öronlappen liksom 
meati inspekteras. Därefter undersöks hörselgången med 
otoskop. Börja alltid med det ”bättre” örat och byt otoskop-
kon mellan öronen för att undvika överföring av patogen. 
Vid otoskopering av hörselgången noterar man förekomst 
av sekret, typ av sekret, väggarnas utseende, förekomst av 
erosiva eller ulcerativa förändringar, väggens färg och hör-
selgångens diameter. Ev. utväxters storlek och lokalisation 
noteras också. Ses en trumhinna noterar man dess färg och 
form, kan trumhinnan inte ses bör även detta noteras. Vid 
kroniska och återkommande otiter är en fullständig under-
sökning av hörselkanalen viktig och man behöver ofta söva 
eller åtminstone sedera hunden för att kunna genomföra 
en ordentlig undersökning samt ta adekvata prover. Hand-
hållna otoskop räcker ofta för adekvat visualisering men 
ffa vid kroniska förändringar och förändringar långt in i 
hörselkanalen ger video-otoskopering en ökad möjlighet 
att se förändringar.

Cytologi är en snabb och informativ undersökning av 
öronsekret och är ofta till större hjälp än odlingsprover. 
Prover tas från bägge öronen då den mikrobiella floran kan 
vara olika i olika öron. Visar en cytologisk undersökning 
endast jästsvampsförekomst är odling inte nödvändig. Vid 
bakteriella otitier kan odlingsprover behövas för val av 
behandling. Odling och resistensbestämning rekommen-
deras alltid vid otiter som inte svarar på adekvat behandling 
och vid infektioner med stavformade bakterier. 

Undersökning för förekomst av öronskabb sker genom 
att material från hörselgången läggs på ett objektsglas med 
paraffinolja. Preparatet skall undersökas tämligen omgå-
ende då öronskabb är väldigt rörliga. Hårsäckskvalsterprov 
tas oftast genom att skrapa en tops mot hörselkanalens 
vägg, deponera materialet i olja och undersöka preparatet 
i mikroskop. Vid misstanke om neoplastiska sjukdomar 
eller immunmedierade tillstånd tas biopsier från hörsel-
kanalen. 

Ett flertal nervfunktioner kan påverkas av processer i 
mellan- och inneröra och utöver nedsatt hörsel som sällan 
kliniskt noteras innan den är kraftigt påverkad kan ett fler-
tal neurologiska förändringar uppkomma. Perifera vesti-
bulära skador kan ge förändringar som balansproblem, 
head tilt, cirkelgång, nystagmus, positionell strabismus 
och ataxi, akut kan även illamående ses. Centrala nerv-
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systemet kan påverkas om infektionen penetrerar in till 
CNS, antingen över mjukdelsplan, längs kranialnerver 
eller ev. som en följd av trombophlebit eller hematogen 
spridning av infektion. 

Sympatiska nerver passerar genom mellanörat och mel-
lanöresinfektioner kan orsaka Horner’s syndrom men den 
vanligaste skadan vid mellanöresproblem är facialispares 
som ger upphov till ansiktsförlamning. Uppkommer 
skador på parasympatiska nervfibrer kan keratokonjunk-
tivitis sicca ses liksom parasympatisk nos.

Bilddiagnostik är indicerad vid otiter där mellanöresin-
volvering misstänks, vid återkommande och kraftiga otiter. 
Röntgen kan användas för att utvärdera ben runt mellan-
örat och förekomst av mineralisering runt ytterörats kanal. 
Positionering kan vara svårt och flera projektioner görs för 
att försöka visualisera området. Ultraljudsundersökning av 
mellanörat kan utföras och har i en studie visats vara käns-
ligare än slätröntgen för att se förekomst av vätska i mel-
lanörat. Det är betydligt enklare att utvärdera förändringar 
vid datortomografiundersökningar och detta har blivit allt 
vanligare. MRI ger en bättre mjukdelsvisualisering och 
möjliggör bedömning av innerörat och utvärdering av 
inflammatorisk samt neoplastisk vävnad.

Behandling av mikrobiell otit
Ytteröresinfektioner behandlas lokalt. Systemisk antibio-
tika och svampmedicinering har dålig effekt och undviks 
vid behandling av ytteröresinfektioner, men kan ibland 
kombineras med lokal behandling för hantering av mel-
lanöresotiter.

Öronrengöring är en viktig del av behandlingen både 
vid förekomst av sekundära öroninfektioner, och som 
förebyggande vård för att minska risken för återfall. 
Inflammatoriskt material och pus i hörselkanalen skyddar 
mikroorganismer och inaktiverar antibiotika och kan också 
verka som inflammationshärdar. Då endast lite material 
finns i hörselkanalen är rengöring på ett vaket djur ofta 
tillräcklig, men en mer omfattande rengöring kräver ofta 
sedering eller sövning. Vid smärta från hörselkanalen eller 
då spolning av hörselkanalen görs bör djuret sövas och 
tubas. Skador på trumhinnan kan leda till att spolningsvät-
ska dräneras till svalget från mellanörat och avsaknad av en 
tub kan ge upphov till aspiration. I fall där stenos ses kan 
avsvällande systemisk behandling med glukokortikoider 
under 10–14 dagar innan spolning både öka visualiserings-
möjligheterna och möjliggöra en mer fullständig rengöring 
av hörselgången. Behandlingen fortsätter därefter med upp-
följande rengöring hemma och ibland krävs upprepade 
spolningar under anestesi.

Ett flertal öronrengöringsprodukter finns på markna-
den. Jämförande kliniska studier mellan olika produkter 
saknas och valet av produkt baseras därför mycket på per-
sonlig preferens då det är svårt att tolka de studier som 
finns på produkter in vitro till hur de fungerar in vivo. En 
viss ledning kan fås från laboratorietester och genom att 
välja aktiva ingredienser i produkten beroende på behov av 
effekt. Öronprodukternas ingredienser kan delas in i olika 

kategorier. Ceruminolytiska ingredienser som propylen-
glykol, lanolin, squalene, oljor och glycerin tillsätts för att 
mjukgöra och lösa upp öronsekret. Surfaktanter som DSS 
och kalcium sulphosuccinat löser upp debris men kan vara 
irriterande i framförallt mellanörat. Urea och karbamid-
peroxid finfördelar debris genom en frisättning av syre, 
medan astringerande ingredienser som borsyra, salicylsyra, 
isopropylalkohol och bensoesyra har en uttorkande effekt. 
Salicylsyra kombineras ofta med svavel och har utöver en 
uttorkande effekt har kombinationen även antimikrobi-
ella, keratinolytiska och keratoplastiska egenskaper. Vissa 
öronrengöringsprodukter innehåller även ingredienser 
med antimikrobiell funktion, dels genom direkt verkan 
på bakterier, dels genom påverkan på pH och dels genom 
att minska mikrobiell adherens till epitel. PCMX, isopro-
pylalkohol, klorhexidin med eller utan TrisEDTA, ättiksyra 
+/-	borsyra	och	bensylalkohol	är	ingredienser	med	antimi-
krobiell effekt medan monosackarider minskar bakteriead-
herens. Enbart rengöring kan bota många öroninfektioner, 
likväl som andra hudinfektioner, och är ofta till stor hjälp 
för att minska risken för återfall.

Öronspolning görs under anaestesi och på ett tubat djur. 
Man kan spola genom t.ex. en urinkateter under visualise-
ring genom otoskopet, eller använda ett videootoskop. Det 
förstnämnda är ofta lättare om mycket material som inte är 
lättflytande finns i hörselkanalen, men har man tillgång till 
ett videootoskop ökar detta visualiseringen och förbättrar 
precisionen vilket hjälper framförallt då mellanörat skall 
spolas. Fast material, främmande kroppar och cerumino-
liter kan tas bort med en öronkurett, ögla eller främmande 
kroppstång genom otoskopkonen under visualisering alter-
nativt med video-otoskopets instrument. Vid spolning 
av mellanörat skall man vara försiktig så man inte skadar 
strukturer i mellanörat och katetrar riktas ventralt samtidigt 
som man anpassar mängden och flödet av spolningsvätska 
för att inte orsaka tryckskador i mellanörat. Efter spolning 
tillför man ofta en produkt med en uttorkande effekt och 
ibland deponeras antibiotika i mellanörat i samband med 
spolningen.

glukokortikoider. I motsats till behandling av övriga mik-
robiella hudinfektioner kombineras oftast antimikrobiella 
produkter med glukokortikoider vid otitbehandling för 
att minska inflammation, svullnad och sekretbildning. 
Systemisk behandling används för att minska svullnad 
och stenos, framförallt initialt, medan topikala gluko-
kortikoider är finns i receptbelagda örondroppar som en 
komponent eller enskilt. Enbart lokal kortison används 
dels vid allergiska otiter som en del av behandlingen av 
allergisk inflammation, men är också effektivt i kombi-
nation med öronrengöring för behandling av framförallt 
jästsvampsotiter.

Lokal antibiotikabehandling är indicerad för bakteriella 
otiter där enbart rengöring inte ses som tillräckligt för 
infektionsresolution. Vissa produkter kan vara ototoxiska 
om de når mellanörat, t.ex. gentamycin och polymyxin 
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B, och vid mellanöresinvolvering ska denna risk tas i 
beaktande vid val av produkt. I övrigt görs valet baserat 
på vilken typ av bakterie man har att göra med samt ev. 
resistensmönster. Vid lokal behandling överskrider kon-
centrationen av det använda antibiotikat den systemiska 
koncentration resistensbedömningen grundar sig på. Detta 
har klinisk betydelse framförallt vid behandling av pseudo-
monasotiter, då dessa ofta är resistenta mot de systemiska 
koncentrationer av antibiotika som uppnås vid parenteral 
behandling, men fortfarande ofta kan vara sensitiva för de 
koncentrationer som uppnås lokalt med örondroppar. Tri-
sEDTA är en ingrediens i vissa öronprodukter och används 
framförallt vid pseudomonasotiter. Produkten appliceras 
ca 15 minuter innan antibiotika i hörselkanalen och ökar 
bakteriernas känslighet för antibiotika genom en chelering 
av bakterieväggen vilket ökar permeabiliteten i väggen.

Effekt av behandling av otiter bedöms vid återbesök och 
baseras på djurets symptom, resultat av undersökning av 
örat och cytologisk undersökning av öronsekret. Justering 
av medicineringsintensitet behöver ofta göras och behov 
av upprepade spolningar bedömas. Behandlingsresultatet 
är väldigt beroende av hur djurägaren utför rengöring och 
medicinering och det är skäl att demonstrera hur detta ska 
göras för att försäkra sig om att behandlingen utförs kor-
rekt. En klinisk och cytologisk förbättring skall ses mellan 
varje återbesök och vid ev. bakslag måste behandlingsstrate-
gin omvärderas. Behandling av en mikrobiell infektion bör 
pågå till cytologisk resolution, vid långvariga och besvärliga 
infektioner samt mellanöresinfektion ofta även till en nega-
tiv odling, och därefter följas av en behandlingsplan för att 
förebygga uppkomst av nya infektioner.

ear wicks används ibland vid behandling av ytteröres-
inflammationer. De är små avlånga ”tuber” som under 
anestesi läggs i den horisontella hörselgången och dränks 
i önskvärt preparat. Vätan gör att ear wicksen sväller och 
därmed ligger kvar i hörselgången. De absorberar sekret 
och håller antibiotika eller glukokortikoider i hörselgången. 
De kan ligga kvar från någon dag upp till en dryg vecka 
och byts sedan ut under anaestesi, men återfuktas under 
behandlingsperioden med det önskade preparatet.

Kirurgisk behandling av otit. Kirurgisk behandling kan 
ibland vara ett komplement till medicinsk behandling och 
i fall av kroniska otiter ibland vara det enda återstående 
behandlingsalternativet utöver avlivning för att förhindra 
lidande. Zeppoperationer, dvs. operationer där den laterala 
väggen av hörselgången öppnas upp, gjordes tidigare ofta. 
Idag är detta en operation man noga försöker selektera 
patienter inför och som, om den görs, skall göras relativt 
tidigt i sjukdomsförloppet. Patienter med mellanöresotiter 
är INTE kandidater för denna operation då chansen att 
detta skulle lösa djurets problem måste ses som dåliga. 
En Zeppoperation ersätter inte heller åtgärd av den pri-
mära orsaken till otit. Målet med en Zeppoperation är 
att förbättra ventilationen till och minska fuktigheten i 
hörselkanalen. Utöver mellanöresinfektioner är sjukdoms-
förändringar i den horisontella hörselkanalen, förändringar 

i hörselkanalens mediala vägg, neoplastiska lesioner, och 
ett felaktigt antagande att operationen botar patienten och 
vidare vård därför inte krävs, orsaker till att Zeppopera-
tionspatienter fortsätter ha öronproblem efter operation. 

Borttagande av den vertikala hörselgången görs framfö-
rallt vid neoplastiska sjukdomar i denna del. Man kan även 
operera bort hela hörselkanalen. Detta kirurgiska ingrepp 
kombineras oftast med en bulla osteotomi och används vid 
kroniska otiter i ”end stage”, dvs. där medicinsk behandling 
inte längre kan rädda örat eller patienter som inte kan 
hanteras medicinskt. Behandlingen är också indicerad vid 
cholesteatom, neoplastiska sjukdomar och vid vissa kon-
genitala defekter. Ett flertal kirurgiska komplikationer kan 
uppstå och ingreppet bör därför göras endast av erfarna 
kirurger som lärt sig utföra ingrepp.

Sammanfattning
Behandling av återkommande och kroniska otiter baserar 
sig på att identifiera och korrigera eller hantera den pri-
mära orsaken, predisponerande faktorer, perpetuerande 
faktorer och sekundära faktorer. Mikrobiella infektioner är 
sekundära och återkommer som regel om övriga aspekter 
av otiten inte hanteras. Flera primära sjukdomar kan ligga 
bakom av vilken den vanligaste är allergisk dermatit och 
otit. Förebyggande vård av patienter är viktigt för att stoppa 
och förhindra en successiv ökning av kroniska öronföränd-
ringar som med tiden blir svåra att reversera.
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Allergisk dermatit
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Allergi uppstår när individens immunförsvar över-
reagerar på ofarliga ämnen, som hos en normal 
individ inte skulle ha utlöst reaktion. På hund 

kan detta orsaka reaktioner från olika organ, till exempel 
huden och tarmen. I följande avsnitt kommer endast allergi 
med kutan manifestation at beröras. Den kutana formen 
av allergi är vanlig hos hund och orsakar en kroniskt, kli-
ande hudsjukdom med typisk lokalisation av symtomen. 
De traditionella grupperingarna av olika former av allergier 
hos hund är atopi, kutana födoämnesreaktioner, loppallergi 
och kontaktallergi. Generellt i världen är loppallergin den 
vanligast förekommande. I Sverige är det däremot inte 
så vanligt med loppor (i större delen av landet förkom-
mer inte kattloppan) vilket innebär att loppallergin inte 
är vanlig. Atopisk dermatit definieras hos hund som en 
kroniskt kliande, genetiskt predisponerad hudsjukdom, 
som regel förenad med produktion av allergenspecifik IgE 
mot ämnen i omgivningen och med typisk lokalisation av 
hudlesioner. Själva ordet atopi kommer från grekiskan och 
betyder ”inte på plats”. Inom humanvården står atopi för 
en ärftlig benägenhet att utveckla atopiskt eksem, hösnuva 
och/eller astma. Dessa främmande ämnen som individen 
producerar IgE mot kan vara kvalster, pollen, mögel, epitel, 
peptider från t.ex. olika djurslags urin eller saliv eller födo-
ämnen. Rent strikt är alltså de kutana födoämnesreaktioner 
som är associerade med IgEproduktion att betrakta som 
atopiska reaktioner. Kutana födoämnesorsaker kan dock 
vara icke IgE-medierade men ge kliniskt identiska symtom. 
Av praktiska skäl är det, utredningstekniskt och behand-
lingsmässigt, är det därför vanligt att de olika typerna av 
överkänslighetsreaktioner delas in i de mot ämnen i omgiv-
ningen (och kallas då atopi), kutana födoämnesreaktioner 
(KFR). Allergi mot ämnen i omgivningen anses hos hund 
vara vanligare än födoämnesreaktioner. Kontaktallergi är 
ovanligt hos hund och katt i Sverige.

Hos en hund som inte har ektoparasiter eller infektio-
ner i huden, men ändå har klåda (med eller utan rodnad 
i huden) i öron, tassar, ljumskar, axiller, perianalt/ventralt 
svans samt i ansiktet (periokulärt och perioralt) har san-
nolikt allergisk dermatit eller allergi-lik dermatit. Den aller-
giska dermatiten med denna utbredning kan antingen ha 
sin grund i allergi mot ämnen i omgivningen (atopi) och/
eller kutana födoämnesreaktioner (KFR). I de fall varken 
atopi eller KFR kan konstateras, talar vi om allergi-lik der-
matit. Dessa fall är dock i minoritet. 

Atopi
Atopi definieras som en arvbar disposition att utveckla 
allergiantikroppar (IgE) mot ämnen i omgivningen. Atopi 
kan orsaka atopisk dermatit (AD), vilket är en genetiskt 
predisponerad kroniskt kliande hudsjukdom med typiskt 
utseende, som oftast är förenlig med IgE mot ämnen i 
omgivningen.

Orsak
Arvets betydelse är stort. Därför ser vi stor variation i 
frekvensen allergier hos olika raser. I Sverige är bullterrier, 
welshterrier, boxer och westie mest drabbade. En ärftlig 
disposition för både bristande nedreglering av Th-svar 
(på allergiker en övervikt av Th2respons initialt, sedan en 
övervikt av Th1) och epidermala defekter (dåligt barriär-
skydd) anses ligga till grund för möjligheten att en hund 
ska utvecklas till atopiker. Den så kallade hygienhypotesen 
bygger på att den mycket unga individen behöver expone-
ras för en diversifierad bakterieflora för att korrekt kunna 
stimulera immunförsvaret. Sker inte detta uteblir den vik-
tiga toleransutvecklingen. Om individen då dessutom har 
en genetisk predisposition för att kunna producera höga 
nivåer IgE och dessutom en defekt skyddsbarriär i hud och 
slemhinna, utvecklas allergisk inflammation vid upptag 
av allergener.

Langerhans celler (LC) i huden tar upp antigen, proces-
sar och presenterar dem för andra celler i immunförsvaret 
(T-lymfocyter). Yttre skada (t.ex. på grund av klåda), aller-
gener, mikroorganismer och infiltration av mononukleära 
celler stimulerar överhudens celler (keratinocyter,KC) att 
producera inflammatoriska cytokiner, kemokiner och 
adhesionsmolekyler. När LC presenterar perkutant upp-
tagna allergener för T-lymfocyter i en Th2-dominerad 
cytokinmiljö (Il 4, Il5, Il 13) stimuleras plasmacellerna 
att producera allergiantikroppar IgE som fäster vid mast-
celler och basofiler via högaffinitetsreceptorer för IgE. Vid 
förnyad exponering för allergenet, korsbinder allergen IgE 
på mastcellens yta och mastcellen degranulerar och frisätter 

Atopi och kutana födoämnesreaktioner kan inte 
skiljas åt kliniskt. Symtomen kan vara helt identiska. 
Dessutom kan djuret ha både atopi och födoämnes-
reaktioner.
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inflammatoriska mediatorer (histamin, heparin, proteaser, 
prostaglandiner, leukotriener, PAF, cytokiner). Detta resul-
terar i rekrytering av inflammatoriska celler (T-lymfocyter, 
LC, neutrofiler och eosinofiler) till huden. Inflammationen 
som uppstår orsakar rodnad och klåda.  

Den inflammerade, kliande huden utgör en gynnsam 
miljö för sekundära infektioner med bakterier och/eller 
jästsvamp. Infektionerna kliar dessutom i sin tur och ger 
förvärrad inflammation i huden. Mikroorganismerna kan 
även fungera som allergener och/eller superantigener och 
därmed ytterligare späda på den allergiska reaktionen. 
Självtraumatisering på grund av klådan aktiverar KC till 
att producera mera inflammatoriska mediatorer med ytter-
ligare rekrytering av T-lymfocyter och dendritiska celler. I 
kronisk fas sker ett skifte från Th2 svar mot ett Th1svar, 
vilket även fortsätter att stimulera till inflammation av 
huden. Bristande förmåga till nedreglering av inflamma-
tionen (T-reg, Il 10) gör att inflammationen blir kronisk.

Kutana födoämnesreaktioner
Negativa reaktioner mot födoämnen kan orsaka en mängd 
olika symtom, som mag-tarmstörningar, anafylaxi (allergisk 
chock) och kutana reaktioner (hudbesvär). 

När man talar allmänt om negativa födoämnesreaktio-
ner definieras de som alla avvikande reaktion efter intag 
av föda eller födoämnestillsats. De behöver inte ha med 
hud eller allergi att göra.

De kan vara antingen toxiska eller icke toxiska. Exem-
pel på toxisk reaktioner är matförgiftning till följd av till 
exempel Staph aureus toxin. Icke toxiska delas i sin tur in i 
intolerans respektive immunologisk reaktion.
• Toxisk reaktion (matförgiftning)

Den toxiska reaktionen är dosrelaterad och orsakas av 
histamin eller bakterietoxin i maten. Histamininnehållet 
i amerikansk hund- och kattmat har undersökts och var 
mellan 0,6–65,5 mg/g, vilket sannolikt inte orsakar his-
tamintoxikos, men i en del fall kan vara tillräckligt för att 
öka existerande klåda hos en del djur.
• Icke toxiska reaktioner
Icke immunmedierad (intolerans)

De flesta födoämnesreaktionerna är intoleranser. De kan 
i sin tur delas in i metablisk (enzymatisk) dit pankreasinsuf-
ficiens och laktasbrist hör, farmakologisk och idiosynkratisk 
(odefinierad).

Immunmedierad
Den immunmedierade gruppen är vad vi kallar kutan födo-
ämnesöverkänslighet. Man räknar med att födoämnesöver-
känslighet svarar för 1–5% av alla hudproblem och 23% 
av alla icke säsongsberoende dermatiter. Orsaken kan vara 
IgE-medierad,typ I eller icke IgE-medierad, tex typ III, typ 
IV. Vi kan inte skilja kliniskt på dessa två grupper. Inter-
nationellt anses westie, soft coated wheaten terrier, cairn 
terrier, lhasa apso och engelsk setter vara predisponerade 
för immunmedierade KFR.

Orsak
Mat innehåller både proteiner, kolhydrater och fetter, men 
det är vattenlösliga glykoproteiner, som fungerar som aller-
gen. Normalt ska antigen/allergen brytas ner av enzymer i 
magsaft, pankreas och tunntarm samt av lysosomaktivitet 
i tarmcellerna. 

Slem täcker tarmepitelcellerna och fungerar därmed 
som tarmens skyddsbarriär. Tarmen fungerar i stort som 
huden. Omognad och tarmskada (virus, parasiter, bakte-
rier) orsakar defekter i barriären. Ett samtidigt födoämnes-
intag medverkar högst sannolikt till vilka molekyler som 
blir antigen (Ag). Ag som passerar dessa skyddsmekanismer 
stimulerar ett immunsvar, vilket ger antingen tolerans eller 
intolerans. Dålig matsmältning resulterar i större molekyler 
med större förmåga att starta hypersensitivitet. 

Ämnen som kallas histamin-releasing factors finns hos 
hund. Kronisk allergenexponering gör att dessa anses kunna 
orsaka frisättning av inflammatoriska ämnen under lång tid 
efter att allergenexponeringen har upphört. (10-13 veckor)

Symtom vid allergisk dermatit (atopi och/eller kutana 
födoämnesreaktioner) 
Det absolut dominerande symtomet är klåda. Kom ihåg att 
slicka, nagga, bita och gnida sig kan vara sätt att klia sig. 
Typisk lokalisation av besvären är öron, tassar, ljumskar, 
axiller, perianalt och ventralt svansrot, i ansikte (perioralt, 
periokulärt).

Återkommande otiter är mycket vanligt och detta kan 
vara första och enda tecknet på allergi i början. Affek-
terade områden i huden är primärt rodnade. Urtikaria 
förekommer, men är mindre vanligt om hunden bara är 
allergisk mot ämnen i omgivningen såsom kvalster, pollen 
och mögel. Alopeci kan uppträda både till följd av den 
kutana inflammationen och på grund av kliandet. Huden 
kan bli förtjockad (likenifierad), hyperpigmenterad och 
rivmärken (exkoriationer) kan ibland ses. Konjunktivit och 
rhinit förekommer, men är inte lika vanligt förekommande 
som hos människa.

Kliniska skillnader mellan atopi och födoämnesreak-
tioner:

Atopi debuterar i regel mellan 6 mån–3 års ålder, medan 
födoämnesreaktioner kan starta i vilken ålder som helst, 
men ofta (~50%) före 1års ålder. Symtom från mag-tarm-
kanalen ses hos 10–15% av de hundar som har kutana 
födoämnesreaktioner. Om hunden har avföring >3ggr/dag 
kan dock detta indikera födoämnesreaktioner.

Allergener (dammkvalster, pollen, mögel etc.) tas 
upp perkutant genom huden. 

Torr hud med en defekt skyddsbarriär ses ofta hos 
de allergiska patienterna, vilket gör att det kliar 
mer och genomsläppligheten för allergener (och 
infektioner) ökar. 

Sekundärinfektioner bidrar till den inflammato-
riska processen i huden.

Kliandet i sig orsakar frisättning av inflammato-
riska mediatorer som underhåller inflammationen 
i huden. 
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Påtaglig säsongsvariation tyder på atopi (om dieten hålls 
konstant). Hundar med atopi svarar som regel bra på kor-
tikosteroider, medan födoämnesreaktioner kan svara bra, 
halvbra eller uselt på kortison. Urtikaria förekommer vid 
födoämnesreaktioner, men sällan pga. atopi

Allergi hos katt
Även katter utvecklar ett kliande beteende eller ett över-
drivet putsbeteende. Till skillnad från hundar går dock 
katter ofta undan för att klia och putsa sig. Ett överdrivet 
putsande kan vara ett sätt att klia sig. Katter med allergi 
kan även utveckla lesioner tillhörande så kallade eosinofila 
plaque/granulom. En annan typ av kutan lesion som kan 
återfinnas hos allergiska katter är miliär dermatit. Bort-
slickad päls på buken, ibland även på insidan av benen 
och över huvud taget så långt katten når med sin mun ses 
också ofta hos allergiska katter. Tyvärr är inte någon av 
dessa förändringar hos katt patognomoniska för allergi, 
utan kan förekomma till följd av ett antal andra orsaker.

Diagnostisk utredning vid allergi
Initialt behöver andra orsaker till klådan uteslutas, som 
kliande ektoparasiter och kutana infektioner. När det gäller 
katter som putsar bort päls, tänk även på att putsbete-
ende kan utlösas av smärta (ont i buk, analsäckar, rygg, 
hals) samt stress (flyttat?, nya djur?, ny familjemedlem?, 
hyperthyroidism?). 

I de fall ovanstående differentialdiagnoser kan anses ute-
slutna, bör nästa steg alltid vara en dietutredning. Undan-
tag är de patienter som bara har symtom säsongsvis och är 
helt obesvärade andra tider av året. Eftersom även kliniskt 
friska individer kan producera allergenspecifik IgE mot 
ämnen i omgivningen kan alltså dylika tester (IgEsero-
logitest eller intradermaltest) ge positiva reaktioner utan 
att patienten lider av atopi. En patient kan ha positiva 
reaktioner på denna typ av tester och ändå ha hela sin 
problematik orsakad av födoämnesreaktioner. Dessa tester 
kan alltså inte användas för att verifiera diagnosen atopi, de 
är endast användbara för att identifiera vilka ämnen som 
utlöser reaktion i de fall atopi har diagnosticerats baserat på 
anamnes, klinisk bild och noggrant uteslutande av andra 
orsaker (ektoparasiter, kutana infektioner, KFR).

Diagnostiska kriterier för atopisk dermatit hos hund 
har bearbetats under åren och sedan 2010 används Favrots 
kriterier baserade på mer än 1500 hundar från 15 länder 
i Europa, Amerika och Asien. Tyvärr är inte heller dessa 
kriterier patognomona för allergisk dermatit. Diagnosen 
ställs alltså genom att utesluta andra tänkbara orsaker.

Födoämnesreaktioner
Den utan tvekan mest tillförlitliga diagnostiska metoden är 
genom en eliminationsdiet följt av en dietprovokation. En 
strikt allergifri kost ska ges i minst 8 veckor, därefter ska en 
provokation göras och djuret ska få äta det den tidigare åt, 
före dieten, vecka 9 och 10. Vid KFR blir hunden/katten 
sämre under provokationen jämfört med hur den mår de 
sista veckorna dieten. En allergifri kost består av en protein- 

och kolhydratkälla som hunden/katten aldrig utfodrats 
med tidigare (tyvärr måste även immunologiska korsreak-
tioner beaktas) alternativt hydrolyserad mat (enzymatisk 
sönderdelning av proteiner till kortare peptidkedjor). Som 
regel krävs att molekylerna är >10.000 Da för att utlösa 
allergisk reaktion. I en del fall har dock peptidkedjor av 
mindre storlek visats kunna utlösa reaktion. Blodprover, 
intradermaltester och patchtester är inte till stor hjälp för 
att utesluta eller verifiera KFR, då dessa kan medieras via 
andra mekanismer än IgE-reaktioner och IgE-reaktioner 
kan föreligga utan kliniskrelevans. Positiva reaktioner på 
dessa tester kan dock användas för att välja bort vissa födo-
ämnen vid komposition av en eliminationsdiet. 

Atopi 
Diagnosen är ställd när diagnostiska kriterier är uppfyllda 
och andra orsaker till klådan uteslutits. Positiva testresul-
tat bevisar inte att djuret har en klinisk allergi. De olika 
IgE-testerna är bara användbara för att identifiera vilka 
allergener djuret inte tål, inte för att skilja mellan atopiker 
respektive icke atopiker. De olika IgE-tester som finns prak-
tiskt tillgängliga är intradermaltest respektive serologitest.

Intradermaltest (pricktest)
Inför en intradermaltest behöver eventuella läkemedel som 
kan påverka testresultatet sättas ut. 
Kortison, tabletter  
(Prednisolon® eller Medrol®) ______________2 veckor
Kortison topikalt _______________________2 veckor
Kortison, långtidsverkande injektion  
(Depot-Medrol®) ___________________ 1–2 månader
Antihistamin __________________________ 7 dagar
Calcineurinhämmare  
(cyklosporin, tacrolimus) _________________ 0 dagar
Pentoxifyllin ___________________________ 0 dagar
Fettsyror ______________________________ 0 dagar
Ketoconazol ___________________________ 0 dagar

Inför test är sedering och analgesi lämpligt och kan till 
hund ges med följande alternativ: 

Kombination dexmedetomidin eller medetomidin 
0.1ml/10kg och butorfanol 0.1ml/10kg im eller sc, alter-
nativt medetomidin im eller iv eller xylazin. Ett område 
lateralt på bröstkorgen, strax bakom armbågen rakas och 
de enskilda allergenerna injiceras intrakutant (c:a 0,05ml 
av vardera). Som negativ kontroll används NaCl och his-
taminhydroklorid fungerar som positiv kontroll. Vid en 
positiv reaktion uppstår öden och erytem och storlek och 
grad av reaktion avläses efter 15–20 min och eventuella 
senreaktioner kan avläsas efter 4–6 tim.

Katt sederas med dexmedetomidin eller medetomidin 
sc, im eller iv eller med xylazin i kombination med keta-
min. För att bättre visualisera de på katt betydligt mer 
svåravlästa reaktionerna läggs en permanentkanyl och 
0.4ml fluorescein (Flurescite®, 10%) ges iv. Ett område på 
bröstkorgens sida, bakom armbågen rakas och allergenerna 
injiceras intrakutant. 
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Om endast medetomidin har använts till sedering – ge 
atipamezol im direkt efter deponering av allergener, vilket 
gör att katten får mer lättavlästa reaktioner. Avläs reaktio-
nerna efter 15–20 min med UV-lampa. Katter får sällan 
samma välavgränsade ödem och tydliga erytem som hund 
får vid positiva reaktioner.

Serologitester
Denna typ av test kan användas även om patienten står 
på behandling med låg-måttlig dos av korttidsverkande 
kortikosteroider eller antihistaminer.

Bäst specificitet har de serologitester som på grund av 
målstruktur inte korsreagerar med andra Ig-klasser, till 
exempel Allercepttest, HESKA, baserad på rekombinant 
högaffinitestreceptor (FcεRI) för IgE. (korsreagerar ej med 
IgG) eller ALK ARTUvetrins serologitest, baserad på mono-
klonala antikroppar mot IgE-molekylens Fc-del (korsreage-
rar ej med IgG). En snabbtest för att påvisa IgE i blodet mot 
en poolad samling vanliga allergener (screening) kan vara 
användbart innan prov sänds för individuell allergenpanel.

De test som baseras på antikroppar mot övriga delar av 
IgE (mono- eller polyklonala), är inte fullt lika specifika 
för IgE. 

En och samma patient kan ha flera former av allergi/
överkänslighet. Det är alltså inte ovanligt att KFR och AD 
förkommer parallellt. I en svensk undersökning baserad på 
hundar som diagnosticerats med atopisk dermatit och som 
genomfört en hel eliminationsdiet följt av dietprovoka-
tion konstaterades hela 40% ha både KFR och allergi mot 
ämnen i omgivningen.

Behandling vid allergisk dermatit
I den mån det är möjligt bör exponering för de ämnen som 
patienten inte tål undvikas. Det är även viktigt att sköta 
och förbättra hudens skyddsbarriär. Eftersom hundar med 
allergisk dermatit har lätt att utveckla sekundär överväxt av 
Malassezia och stafylokocker, vilket då ökar den inflamma-
toriska reaktionen och bidrar till förvärrad klåda. En viktig 
del i behandlingar av hundar med allergisk dermatit är 
därför att kontrollera och hindra sekundärinfektioner. Den 
allergiska inflammationen i huden behöver nedregleras, 
vilket kan ske med hjälp av topikal eller allmänbehandling 
eller en kombination av dessa. I de fall reaktionsutlösande 
allergen har kunnat identifieras och inte kan undvikas, är 
allergenspecifik immunoterapi (ASIT/hyposensibilisering/
desensibilisering) en metod för att inducera tolerans för 
att på sikt få djurets immunförsvar att inte överreagera på 
ämnet för att därmed kunna minska behovet av symto-
matisk behandling. Med tanke på att detta är en genetiskt 
predisponerad sjukdom bör även avelshygieniska aspekter 
beaktas.

Undvik om möjligt att exponera djuret för de allergener 
den inte tål, födoämnen såväl som andra allergener.

Vårda hudens skyddsbarriär. Essentiella fettsyror i kosten 
eller som tillskott, eller i form av topikal beredning är ofar-

ligt, kan förbättra skyddsbarriären och minska behovet av 
annan behandling. Använd klådstillande eller mjukgörande 
schampo och återfuktare. Schamponering och duschande 
hjälper även till att minska mängden allergener på hud 
och i päls. 

Hindra/ta hand om sekundärinfektioner. Regelbunden tvätt 
med antimikrobiella produkter eller spot-on-lösning mins-
kar kan eliminera redan pågående infektion och hindra 
ny kolonisation. I de fall pågående infektioner inte kan 
kontrolleras med hjälp av detta kan antibiotika eller anti-
fungala medel bli aktuella (se den nationella antibiotika-
policyn).

Minska den allergiska inflammationen. Antihistamin fung-
erar bra på ungefär var 3:e allergisk patient, men kan inte 
släcka redan pågående lymfocytär infiltration i huden. 
Effekt av antihistamin kan bedömas inom 14 dagar. Anti-
histaminer ska undvikas till patienter med leverskada, glau-
kom, epilepsi och urinretention. Exempel på preparat som 
kan provas är Atarax® 2 mg/kg 2 ggr dagl, Cetirizin® 1mg/
kg 1–2ggr dag, Telfast® 18mg/kg 1g dagl och Polaramin® 
0.4mg/kg 3 ggr dagl. Polaramin är dock avregistrerat i Sve-
rige, men finns i Norge. Till katt är dosen Polaramin 2 mg/
katt 2 ggr dagligen. Antihistaminer kan ha en sederande 
effekt, vilket framför allt gäller den första generationens 
antihistaminer.

Topikal antiinflammatorisk behandling i form av 
glukokortikoider eller calcineurinhämmare har ofta god 
effekt. Hydrocortisonaceponat (Cortavance®) metaboli-
seras fullständigt i huden och har endast svag atrofogen 
effekt, detta till skillnad från övriga kortisonpreparat för 
utvärtes bruk vilka tas upp systemiskt och lättare kan 
orsaka kutan atrofi. Betametason är mer potent jämfört 
med hydrokortison och kan behövas initialt, men nämnda 
sidoeffekter bör beaktas. Till cacineurinhämmarna hör 
tacrolimus (Protopic®) som också visat god effekt vid 
behandling av allergisk inflammation. Denna produkt 
har inte atrofogena egenskaper, men kan orsaka lokalt 
obehag efter applikation.

I många fall behövs även allmänbehandling för att kon-
trollera den allergiska inflammationen. Kortison är effek-
tivt, billigt, väl beprövat och potent, men risk för biverk-
ningar föreligger givetvis. I de fall kortison skall användas 
för allmänbehandling, är det viktigt att använda så kort-
tidsverkande preparat som möjligt, i lägsta möjliga dos och 
så sällan som möjligt. Injektioner långtidsverkande preparat 
bör undvikas. Tabletter Prednisolon® eller Medrol® i doser 
0,5 mg/kg varannan dag (VAD) eller lägre brukar effektivt 
kontrollera den allergiska inflammationen. Initialt kan 
daglig dosering vara lämplig, men behövs sällan mer än 
2–3 dagar. Små hundar behöver en jämförelsevis högre dos 
än storvuxna hundar. Hundar över 25 kg klarar sig ofta på 
0,25–0,3 mg/kg VAD. Katter behöver däremot en högre 
dos, då de har färre kortisonreceptorer i cytoplasma oh 
kortison dessutom fäster kortare tid till receptorerna och 
DNA. Ge 5–10 mg Prednisolon dagligen i 1–2 veckor, 
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sedan 5 mg eller mindre varannan dag. Biverkningarna 
av kortikosteroider är många och dos- och intervallbero-
ende. Till de absolut vanligaste biverkningarna hör polyuri, 
polydipsi och polyfagi. Utöver detta kan en lång räcka av 
biverkningar förekomma, bland andra dessa: muskelatrofi, 
bukighet, alopeci, iatrogent Cushings syndrom och calci-
nosis cutis. En patient som står på underhållsbehandling 
med kortison behöver fortlöpande kontrolleras avseende 
dessa biverkningar.

Cyclosporin (Atopica®) är en annan substans med god 
förmåga att kontrollera allergisk inflammation. Cyclospo-
rin tillhör de så kallade calcineurinhämmarna och är lämp-
ligt till patienter som antingen inte fungerar på ovanstående 
behandling, får oacceptabla biverkningar av kortison eller 
har andra problem som gör att användning av kortison 
är kontraindicerat, t.ex. pga diabetes. Dock höjer även 
cyklospirin glukosnivån något.

Dosering till hund är 5 mg/kg och till katt 7mg/kg 
en gång dagligen tills inflammationen är under kontroll. 
Därefter kan man prova att ej medicinera en till ett par 
dagar per vecka. Vissa patienter klarar sig med behandling 
endast ett par dagar per vecka på sikt.

Biverkningar till cyklosporin är kräkningar de första 
dagarna (relativt vanligt), diarré, ökad hårväxt och gingi-
vahyperplasi. Ett flertal läkemedel interagerar med metabo-
lismen av cyklosporin. Följande substanser minskar meta-
bolisering av cyclosporin: azoler, erytromycin, tetracyclin, 
kloramfenikol, metronidazol, allopurinol och organiska 
fosforföreningar. Det finns även läkemedel som i stället 
ökar metaboliseringen av cyklosporin, t.ex. fenobarbital 
och intravenös giva av triemtoprim sulfa.

Cyclisporin blockerar P-glykoprotein i blod-hjärnbar-
riären och i tarm. Att kombinera makrocykliska laktoner 
(ivermektiner/avermektiner) med cyklosporin medför alltså 
risk för neurotoxikos.

Immunoterapi
Allergenspecifik immunoterapi (ASIT) kallas också för 
hyposensibilisering, desensibilisering eller allergivaccine-
ring. Vid ASIT ger man små mängder av det/de allergen 
patienten inte tål, subkutant som en ”vaccinering”. Målet 
är att få makrofager att via antigenpresentation stimulera 
ett Th-1 svar på allergenet och att få en uppreglering av 
interleukin 10 (Il 10) och transforming growth factor ß 
(TGFß), vilket markerar en aktivering av toleransmekanis-
men via T-reg celler. Lyckas detta innebär det att medici-
nering för att dämpa symtomen inte ska behövas alls eller 
kunna användas i lägre dos, vilket därmed ger mindre risk 
för biverkningar på sikt.

Behandlingen har god effekt hos c:a 70% av de patienter 
som har atopi utan samtidig oåtgärdad födoämnesreaktion. 
Med god effekt menar man att patienten ska bli minst 
50% bättre.

Det tar ganska lång tid innan patienten har effekt av 
ASIT, upp till ett år. Under denna tid är det viktigt at 
patienten får den symtomatiska behandling som behövs 
för en god livskvalitet.

Allergeninjektionerna ges i början en gång per vecka 
och sedan med längre intervall. De flesta brukar behöva ny 
injektion var 4:e vecka, men det är viktigt att patienten följs 
så att injektionsschemat kan individanpassas för optimal 
effekt! De patienter som har hjälp av immunoterapi, ska 
fortsätta med det livet ut. 

Behandling med immunoterapi är lämpligt på de 
patienter som beräknas ha många år kvar i livet, där sym-
tomatisk behandling annars skulle kunna ge biverkningar, 
eller där symtomatisk behandling av andra orsaker bör 
minskas/sättas ut.

Anafylaktisk chock (allergisk chock) existerar som 
biverkning, men är på hund och katt mycket ovanligt.

Loppallergi
Denna allergiform är den vanligaste generellt i världen. 
Loppsaliven innehåller ämnen som är strakt allergena. 
Ungefär hälften av hundar som utsätts för loppor beräknas 
utveckla loppallergi.

Symtombilden domineras av klåda, dermatit och diffus 
alopeci på länd/korsrygg, flanker och på buk. Otiter och 
tassklåda är inte lika vanligt. Symtomen kan dock helt eller 
delvis överlappa med symtomen vid KFR eller atopi. Diag-
nos ställs med hjälp av gott resultat vid loppbekämpning 
(vare sig loppor och/eller loppavföring har kunnat påvisas 
eller inte).Vid loppallergi kan dessutom positiv reaktion 
mot loppantigen på intradermaltest (bättre tillförlitlig-
het) eller med hjälp av IgE-serologi (sämre tillförlitlig-
het) påvisas. Behandlingen utgörs av regelbunden lopp-
prevention, och symtomatisk dämpning av den pågående 
allergiska inflammationen enligt ovan. Immunoterapi har 
givit blandade resultat och anses inte lika effektivt som 
lopp-prevention.

Kontaktallergi
Kontaktallergiska reaktioner är inte så vanligt förekom-
mande på hund och katt, men den kanske vanligaste 
formen av allergi hos oss människor. Huden reagerar där 
den har varit i direktkontakt med det ämne (ofta kemisk 
substans, metall etc.) som är allergiframkallande.

Reaktionen uppstår när liten molekyl (kemiskt reaktivt, 
fettlösligt ämne s.k. hapten) kommer i kontakt med huden 
och kopplas ihop med ett protein och bildar på så sätt ett 
komplett antigen som orsakar en immunologisk reaktion 
och inflammation i huden. Symtomen utgörs av

rodnad, små papler, ibland till och med små blåsor och 
klåda i huden där den varit i kontakt med ämnet. Diagno-
sen ställs genom elimination 14 dagar följt av provokation 
under 14 dagar eller med en så kallad patchtest. Testplattor 
med små kamrar fyllda med testämnen fästs mot huden och 
får sitta i 48 tim. Testet avläses när testplattorna tas bort 
och dessutom ytterligare ett dygn senare. Behandlingen 
består i undvikande av ämnet. Huden skall tvättas och 
den allergiska inflammationen nedregleras med kortison 
eller pentoxifyllin (Trental®) licenspreparat, 15 mg/kg 3 
ggr dagl.
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Malassezia inom dermatologin
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Hos hund orsakas infektioner med jästsvamp i 
de allra flesta fall av Malassezia pachydermatis. 
Hos katt isoleras olika typer av Malassezia mer 

regelbundet, men även hos detta djurslag dominerar M. 
pachydermatis. Malassezia ingår i hundens och kattens nor-
malflora på hud, i öron och på slemhinnor. Den är lipofil 
och trivs i friktionsområden såsom i armhålor, ljumskar, 
tassar och under svansen. Under vissa förutsättningar kan 
Malassezia föröka sig kraftigt och orsaka öron- eller hudin-
fektion. 

Malassezia förökar sig genom asexuell, unipolär del-
ning, vilket ger jästsvampen dess karakteristiska form. 
Den har mitt i delningscykeln formen av en oskalad jord-
nöt med ovala utbuktningar och en smalare midja. När 
delningen just skett är de nya jästsvamparna runda till 
ovala till formen, innan en ny delning tar vid. Storleken 
varierar mellan 2–7 µm beroende på näringstillgång och 
delningsfas.

Vissa hundraser, t.ex. Basset hound, West Highland 
White terrier, Engelsk och Amerikansk Cocker spaniel, 
anses predisponerade för att utveckla Malassezia-dermatit. 
Hos katt har rasdisposition för ökad kutan Malassezia-före-
komst dokumenterats hos Devon rex och Sphynx. Andra 
rex-katter, t.ex. Cornish och Oregon rex, har inte en ökad 
risk för Malassezia-förekomst.

Vid återkommande jästsvampsinfektioner i hud eller öra 
bör grundorsaken identifieras och om möjligt åtgärdas. Hos 
hund är sekundära jästsvampsinfektioner mycket vanliga 
till följd av allergi och seborreisk sjukdom. Även hos katt 
kan allergi orsaka sekundär Malassezia-överväxt, men det 
är betydligt ovanligare än hos hund. Andra grundproblem 
hos katt kan vara FIV/FeLV, neoplasi eller annan allvarlig 
systemsjukdom.

Symptom
Malasseziadermatit hos hund ger ofta kraftig klåda. Man ser 
vanligen en rodnad i huden, hyperpigmentering, håravfall 
och efter hand lichenifiering (”elefanthud”). Huden känns 
vanligen vaxartat fet vid beröring och får ofta en påträng-
ande kraftig lukt. Malassezia-dermitit kan utvecklas lokalt 
eller vara mer generaliserad. 

Diagnos
Diagnos ställs med ledning av typiska kliniska symptom 
och cytologisk provtagning från öron och/eller hud. Odling 

behövs inte när det gäller jästsvamp. Histopatologi är 
mindre tillförlitlig än cytologi när det gäller jästsvsamp.
Ett lågt antal jästsvamp är normalt i öron och på tassar. För 
hund brukar gränsen för “normalförekomst” i öron sättas 
till < 3–5 per synfält i x100 objektiv. För katt finns inga 
referensvärden angivna, men normalförekomst är sannolikt 
lägre. Någon enstaka jästsvamp från kattens öron kan vara 
normalt, men redan enstaka jästsvampar från huden på en 
katt ska noteras. 

Behandling
I de flesta fall räcker utvärtes behandling, men en mycket 
omfattande eller kronisk Malassezia-dermatit behöver 
ibland allmän behandling med antimykotika. Öronin-
flammationer med jästsvamp svarar generellt sett inte på 
allmänbehandling med antimykotika utan lokal behand-
ling krävs alltid. Allra viktigast är att utreda och åtgärda 
bakomliggande orsak!

Malassezia-otit, behandling
Vid en lindrig-måttlig Malassezia-otit räcker det ofta med 
frekvent rengöring med exempelvis Cleanaural®, Malacetic-
Otic®, EpiOtic®. En viss antifungal effekt i kombination 
med rengöring och förändring av mikroklimatet hämmar 
jästsvampens tillväxt.

Vid mer uttalade, kraftiga Malassezia-otiter komplette-
ras rengöring med lokalt verkande kortison i örat. Kortison 
dämpar inflammationen som ofta är grundorsaken och 
därför hämmas jästsvampens förutsättningar för tillväxt.
Använd inte antibiotika i örat om det bara finns jästsvamp!
Tänk på risken för ototoxicitet vid rupturerad trumhinna!

Malassezia-dermatit, behandling:
I de flesta fall kommer en utvärtes behandling med ett 
svampdödande schampo (eller lösning) vara effektivt. 
Behandla angripna områden 2–7 ggr/vecka och låt scham-
pon verka minst 10 minuter innan avsköljning. 

OBS! Överväg att ha krage på under behandlingen då det 
kan finnas risk för leverskada om djuret slickar i sig medel 
som innehåller azoler. Speciellt viktigt för katt, men eventuellt 
även för små hundar. 

I mycket grava fall eller då utvärtes behandling är inef-
fektivt kan allmän behandling med antimykotika övervä-
gas. Itraconazole och ketoconazole är generellt sett mycket 
effektiva mot Malassezia. De ackumuleras i epidermis och 



128 veterinärkongressen 2013

hög koncentration kan därför bibehållas även vid pulsdo-
sering. 

Azoler liksom många andra läkemedel bryts ner via 
CYP450 och risken för läkemedelsinteraktioner är därför 
stor. Dosanpassning och mycket noga övervakning kan 
krävas vid samtidig användning av azoler och ciklosporin, 
digoxin, ivermektin och många andra läkemedel.

Vidare bör azoler ej ges till dräktiga/digivande djur eller 
vid nedsatt lever/njurfunktion. I synnerhet katt är känslig 
och risken för leverskada är hos detta djurslag uttalad med 
ketokonazole och lite mindre med itraconazole. Hundarna 
är mindre känsliga för leverskador, men detta är dosbe-
roende och höga doser kan absolut inducera permanent 
leverskada. Itraconazole ger hos hund också en risk för 
vaskulit i högre doser (7,5% av de som får >10mg/kg/dag).

Terbinafin har i kliniska studier varit lika effektivt mot 
Malassezia som itraconazole och ketoconazole medan några 
in-vitro-studier visar något sämre resultat för terbinafin. 
Anektotiska uppgifter finns om sviktande behandlings-
resultat. Terbenafin har minst risk för fosterskador och 
läkemedelsinteraktioner. Griseofulvin är ej effektivt mot 
jästsvamp.

Resistensutveckling och Malassezia
Under de senaste 5–10 åren har potentiell resistensutveck-
ling hos Malassezia diskuteras mycket och det finns idag en 
rad vetenskapliga belägg för att detta kan vara ett begyn-
nande problem. Behandla därför aldrig slentrianmässigt 
och använd inte azoler i onödan.

Malassezia hypersensitivitet
Det finns en rad immunologiska data som styrker Malas-
sezias betydelse såsom ett viktigt allergen för hundar med 
atopisk dermatit. Man har påvisat både omedelbara och 
fördröjda typ-1 reaktioner på intradermaltest mot Malasse-
zia antigen, och man kan även påvisa höga anti-Malassezia 
IgE titrar hos många atopiska hundar. Via western blotting 
har flera potentiella allergena Malassezia-protein isolerats 
och det som verkar mest intressant är ett på 25KDa. 

Baserat på studier i människa tror man att de phos-
folipaser som Malassezia producerar bidrar till att bryta 
ner lipider i epidermis och därmed ytterligare försämra en 
atopisk individs naturliga kutana barriärsskydd.

Kliniskt förlöper Malassezia-hypersensitivitet hos 
hundar med intensiv klåda och kraftfull inflammatorisk 
respons på redan mycket lågt antal jästsvampsorganismer. 

Diagnosen ställs med ledning av kliniska fynd, terapis-
var och positivt utslag på intradermaltest med Malassezia-
antigen. En enda studie på allergenspecifik IgE avseende 
Malassezia finns idag (2013-08) men denna påvisar tyvärr 
ingen signifikant skillnad mellan hundar som har atopi 
med eller utan Malassezia-dermatit. Det blir därför också 
mycket tveksamt värde av analysen och serologi bör därför 
inte användas som diagnostisk bas. 

Flera kommersiella företag tillverkar idag allergenspe-
cifik immunoterapi (ASIT) med Malassezia-antigen. Det 
finns dock ännu inte (2013-08) någon publicerad studie 

som dokumenterar effekten av detsamma. En amerikansk 
icke-publicerad studie på 4 hundar med återkommande 
Malassezia-dermatit som behandlades med ASIT och 
följdes i 12 månader rapporterade att 2/4 hundar hade 
”excellent” resultat och 2/4 beskrivs som ”improved” och 
där djurägarna därför valt att fortsätta ASIT.
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Huden som markör av invärtes sjukdomar

Katarina Varjonen
DjurAkuten och Sveriges lantbruksuniversitet

Huden är kroppens största och mest synliga organ. 
Päls och hud är lättåtkomliga och därmed också 
jämförelsevis lätta att undersöka. Många uppkomna 

hudförändringar orsakas av primärt dermatologiska sjukdo-
mar, men ibland kan huden visa förändringar på sjukdomar 
i andra organsystem. Denna föreläsning tar upp exempel på 
sådana, men skall inte ses som en heltäckande beskrivning.

Hudens och pälsens utseende påverkas av djurets närings-
status och många sjukdomar kan därför ge upphov till hud-
förändringar. Huden har ett högt energibehov och hos en 
frisk individ används 25–30% av dagsintaget av protein 
till hud- och pälstillväxt. Felaktig utfodring kan, utöver 
direkta sjukdomstillstånd, också påverka hud och päls. Mjäll, 
krustor, hårlöshet, komedoner, rodnad, klåda och en torr, 
matt, eller fet päls är förändringar i hud och päls som kan 
uppkomma som en följd av nutritionella imbalanser. En 
sämre sårläkningsfunktion ses vid proteinbrist och nutritio-
nella skador kan påverka hudens barriärfunktion. Föränd-
ringarna är i de flesta fall ospecifika. Hepatokutant syndrom 
är dock en sjukdom med relativt klassiska hudförändringar 
där hudskadorna tros uppkomma, åtminstone delvis, som 
en följd av näringsbrist. 

Superficiellt nekrolytiskt migratoriskt erythem, vanligen 
kallat hepatokutant syndrom, är en sjukdom där hudför-
ändringarna tros orsakas av metaboliska problem. Sjukdo-
men kännetecknas kliniskt av krustiga, oftast symmetriska, 
hudförändringar. Låga aminosyravivåer kan uppmätas på 
drabbade hundar, och hudförändringarna svarar på ami-
nosyratillskott och kan, tillfälligt, läka. Nutritionell kom-
plettering med aminosyror används därför vid behandling. 
Sjukdomens patogenes är inte fullständingt klarlagd. San-
nolikt är aminosyrabristen åtminstone en delorsak till att 
hudcellerna dör, men andra brister har också föreslagits 
som brist på zink, biotin och essentiella fettsyror. Bristerna 
uppkommer sekundärt till metaboliska problem orsakade 
av leverskada, hyperglukagonemi, absorptionsproblem eller 
kombinationer av detta. Aminosyrenivåerna är ca en tred-
jedel lägre än normalt, och ffa ses låga nivåer av arginin, 
leucin, lysin, methionin, prolin, treonin och valin. En primär 
leverskada är vanligast på hund men bukspottskörteltumörer 
kan också orsaka syndromet. Sjukdomen är mycket ovanlig 
på katt. Superficiellt nekrolytiskt migratoriskt erythem drab-
bar äldre djur och hudförändringarna ses oftast innan djuret 
visar tecken på internmedicinska problem. De vanligaste 
hudförändringarna är krustbildningar och djupa sprickor i 
trampdynor, krustor, erosioner och ulcera på nos, runt ögon, 
på tryckpunkter och i munhåla. 

Kutana xanthom orsakas av onormala plasmakoncen-
trationer av kolesterol, triglycerider eller lipoproteiner. 
Sjukdomen är ovanlig men kan ses hos ffa katt men även 
hos enstaka hundar. Hudförändringarna är granulomatösa 
och kliniskt ses multipla, gula till gulbrunröda papler eller 
plaque som ibland kan ulcerera. Lesionerna ses oftast runt 
öron eller munhåla och är som regel symmetriska. Sjuk-
domen har associerats med felaktig utfodring med höga 
halter fett men även sekundärt till diabetes mellitus och 
hypertriglyceridemi hos katt. 

Demodicos hos vuxna hundar är oftast associerad med 
en underliggande systemsjukdom. Vanliga underliggande 
sjukdomar är endokrina rubbningar, framförallt Cushing’s 
sjukdom eller hypotyroidism, neoplastiska sjukdomar och 
leishmanios, men medicineringar med immunomodule-
rande preparat kan också ligga bakom demodexprolifera-
tionen. En underliggande sjukdom kan inte alltid påvisas, 
men uppkomst av demodikos hos en vuxen hund föran-
leder vidare undersökning för att identifiera ev orsaker till 
hudförändringarna. Den underliggande sjukdomen kan 
ibland visas först veckor till månader efter att demodikos 
utvecklats.

Exfoliativ dermatit kan ibland ses associerad med thymom 
hos katt samt kanin. Identiska hudförändringar kan också 
ses på katter utan att thymom kan påvisas. Kliniskt ses 
exfoliation, ibland rodnad följt av hårlöshet och multi-
fokala krustor. Förändringarna brukar först utvecklas i 
framförallt ansikte, på öronlappar och längs halsen. Sekun-
där jästsvampsöverväxt kan uppkomma och orsaka klåda. 
Hudförändringarna uppkommer oftast innan systemiska 
symptom utvecklas. Diagnosen ställs baserat på vävnads-
provsförändringar och identifikation av ett thymom. 
Hudbiopsier visar hyperkeratos och en interfacedermatit 
som involverar hårfolliklarna. Talgkörtlarna saknas ofta. 
Framgångsrik kirurgisk behandling av tumören får hud-
förändringarna att läka.

Symmetrisk alopeci som en följd av karcinom i buk-
spottskörtel, lever eller gallgångar har setts hos katt (felin 
paraneoplastisk alopeci). Huden, framförallt ventralt och 
på insidan av låren, blir gradvis slät, hårlös och blank. För-
ändringarna kan bli generaliserade och drabbar medelålders 
till äldre katter. Utöver hudförändringar har katterna även 
generella symptom som viktminskning, aptitlöshet, kräk-
ningar och diarré. Pälsen i kanterna på de hårlösa områ-
dena kan lätt epileras i tussar. Trampdynorna visar ofta 
smärtsamma förändringa, dessa varierar från mjällande till 
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fissurer eller rodnade, fuktande lesioner. Många av katterna 
putsar sig överdrivet. Överväxt av jästsvamp på huden kan 
utvecklas. Diagnosen ställs baserat på klinisk bild, vävnads-
prover från hud, och identifiering av förändringar i lever 
eller bukspottskörtel. Histopatologiska förändringar i hud 
är en atrofisk dermatit, lindrig hyperkeratos och en tunn 
stratum corneum med fokala områden av parakeratos. De 
inflammatoriska förändringarna i dermis är milda. 

Dermatofibros och cystadenom eller cystadenokarcinom 
i njuren har setts hos framförallt schäfer, men enstaka indivi-
der av andra raser har också beskrivits. Sjukdomen beskrevs 
initialt på schäfer i Norge och man har idag identifierat en 
defekt som kodar för follikulin i kromosom fem associerad 
med sjukdomen. Förändringen har en autosomal dominant 
nedärvning. Hudförändringar består av hårda dermala eller 
subkutana knutor som kan ulcerera. Histologisk undersök-
ning av hudknutorna visar kollagen proliferation. 

Ett flertal hormonsjukdomar kan ge upphov till hud- 
och pälsförändringar. Symmetrisk alopeci är den klassiska 
hudförändring man associerar med hormonsjukdomar, 
men även andra symptom kan utvecklas som en följd av 
endokrina imbalanser. 

Hypotyroidism. Torr, skör, mjällig päls, hårlöshet, hyper-
pigmentering och hyperkeratos är de klassiska hudför-
ändringar man associerar med sköldkörtelhormonbrist 
hos hund. I senare skeden av sjukdomen kan myxödem 
utvecklas. Sköldkörtelhormon är nödvändigt för initiering 
av anagen, dvs. hårstråets tillväxtfas. Vid hypotyroidism 
skes en retention av hårfolliklarna i i telogen fas, vilket 
successivt orsakar hårlöshet, framförallt i områden med 
ökat slitage som nosrygg, tryckpunkter, på svans och under-
sidan av kroppen. Ofta tappas täckhår först vilket ger en 
mer valpaktig päls. Pälsen kan också ljusna som en följd 
av att den sitter längre än normalt och bleks. Hudens fett-
metabolism är störd liksom keratinisieringsprocessen, och 
minskade talgkörtlar med en nedsatt talgproduktion orsa-
kar mjällbildning, ibland torr hud och ibland fet seborré. 
Ceruminös otit kan uppkomma. Lichenifiering av huden 
och komedoner kan också ofta ses. Bakteriell pyodermi är 
en vanlig komplikation till hypotyroidism. Hypotyroidism 
hos katt är ovanligt.

Hypertyroidism kan hos katt ge hudsymptom hos ungefär 
30% av drabbade katter. Ökad fällning och matt päls är 
vanligast. Hårlöshet kan uppkomma som en följd av ökad 
putsning. Ökad klotillväxt och seborré kan också ses ibland. 
Kroniska fall kan utveckla en tunn hud och ventral alopeci.

Hyperadrenokorticism eller Cushing’s syndrom är vanligt 
på hund och ovanligt hos katt. Utöver naturligt förekom-
mande hyperadrenokorticism är iatrogen hyperkoleste-
rolemi vanligt. Sjukdomen kan orsaka allt från en något 
långsammare tillväxt av päls, seborré och kvalitetsföränd-
ring av päls till symmetrisk bilateral alopeci eller en färg-
förändring (blekning) av pälsen. Päls på huvudet och de 
distala extremiteterna drabbas sällan. Huden blir tunn med 

tydliga, ibland dilaterade, kärl, är mindre elastisk och kan 
bli rynkig, hyperpigmenterad och med komedonbildning. 
Calcinosis cutis är en ofta, men inte alltid, kliande föränd-
ring som uppkommer som en följd av kortisolökningen. 
Den kännetecknas av upphöjda ljusa papler som är fasta 
vid palpation och med tiden konfluerar till plaque. Ulcere-
ring och krustor ses då det mineralsierade materialet stöts 
ut på hudytan från äldre lesioner. Demodicos, bakteriell 
pyodermi och jästsvampsöverväxt är relativt vanligt vid 
hyperadrenokorticism.

Acromegali orsakas av en ökad sekretion av tillväxthor-
mon. Hudförändringarna är en följd av en bindvävsökning 
som även ses i andra organsystem, och kännetecknas av 
hudvecksbildning, myxödem och förtjockad hud, ökad 
pälstillväxt samt tjocka hårda klor.

Femininisering orsakat av en hormonproducerande testi-
keltumör är relativt vanligt. Sertoliceller är vanligast före-
kommande men interstitialcellstumör och seminom har 
också rapporterats. Kliniskt ses en successivt tilltagande 
symmetrisk alopeci, ofta runt nacke, perineum och länd 
samt genitalområde. Färgförändringar av päls kan ibland 
ses. En pigmenterad lineär preputialrand kan ofta ses på 
hundar med testikeltumörer och är typisk för denna sjuk-
dom. Huden kan bli hyperpigmenterad, ibland fläckvis 
(macromelanos), och följdinfektioner med bakterier eller 
jästsvamp är inte ovanligt.

Sammanfattning
Ett flertal endokrina sjukdomar, neoplastiska processer, 
sjukdomar som ger upphov till dålig näringsstatus samt 
felutfodringar kan associeras med hudförändringar av 
varierande slag. Hudförändringar kan utgöra markörer för 
internmedicinska sjukdomar. Ofta ses tidiga förändringar i 
huden och identifikation av dessa kan leda till en snabbare 
diagnos av underliggande sjukdomsprocesser.
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Vad behöver jag veta om katternas hud?

Susanne Åhman, Leg vet 
CertSAM, CertVD, Diplomate ECVD
DjurAkuten, Stockholm

Allteftersom katten har blivit ett vanligt sällskapsdjur 
ökar kraven på att vård och kunskap ska vara lik-
värdig den som erbjuds hundar. Men trots att det 

görs framsteg inom felin dermatologi, saknas fortfarande 
mycket kunskap och det finns flera sjukdomskomplex som 
vi inte helt förstår. I denna föreläsning görs en problemba-
serad indelning av ”reaktionsmönster”. Var och en av dessa 
kan ha många orsaker och är sällan en diagnos i sig själv. 
Nästan hälften av katterna uppvisar mer än ett symptom.
1. Klåda
2. Alopeci
3. Miliär dermatit
4. Eosinofila granulom komplexet (EGC)

Klåda
Katter med klåda kliar sig ibland med tassarna men oftast 
med munnen och tungan. Ett överdrivet tvättande och 
putsande är ett vanligt sätt för katten att klia. Detta gör 
att ägaren relativt ofta inte förstår att katten har klåda utan 
tolkar sin katt som ”renlig”. En del katter går dessutom 
undan då de kliar sig och ägaren ser kanske aldrig beteen-
det. Gränsdragningen för vad som representerar ett normalt 
tvättande hos katten och vad som är ett uttryck för klåda är 
inte alltid självklar. Vanligen drar man gränsen när katten 
orsakat någon form av skada eller pälslöshet i ett område.
Kliande katter kan när de presenteras uppvisa ett stort 
spektrum av kliniska fynd: från klåda utan nämnvärda 
hudlesioner till en makroskopiskt icke-inflammatorisk med 
alopeci, eller påtagligt inflammerade alopeciska områden, 
miliär dermatit, EGC och ibland oerhört traumatiserande 
exkoriationer. I viss litteratur separeras “huvud-och-hals-
klåda” från övrig klåda. 
Differentialdiagnoser:
•	 Ektoparasiter	och	insekter	
•	 Infektioner	
•	 Allergier	

För lokaliserad huvud-och-hals-klåda tänk dessutom spe-
ciellt på:
•	 Födomedelsreaktioner
•	 Insektsreaktioner	(t.ex.	myggor:	lokalt	på	nosen)
•	 Idiopatisk	ulcerativ	dermatit	(dorsalt	över	nacke/mellan	

skapula – ofta associerad med injektioner)
•	 Ansiktsdermatit	hos	perser	

Alopeci
Spontan alopeci måste skiljas från självinducerad med hjälp 
av anamnes, observation och trichogram. Ett trichogram 
visar frakturerade hårstrån med spretiga och trasiga ändar 

om alopecin är självförvållad, medan en spontan alopeci 
ska ha normala avsmalnande ändar på hårstråna.

Självinducerad alopeci (vanligast)
Oftast symmetriskt distribuerad, i synnerhet ventralt buk, 
insida ben och kaudalt lår. 
Differentialdiagnoser:
•	 Som	för	klåda	(ektoparasiter,	infektioner,	allergier)
•	 Smärta	(BP,	FLUTD,	pelvisfraktur,	ryggsmärta,	

buksmärta, FORL etc)
•	 Psykogent	(stress,	miljö)
•	 Hyperthyroidism	

Observera att diagnoserna ”hormonell och psykogen alopeci” 
har näst intill försvunnit i takt med att förståelsen för katters 
allergiska problem ökat. Det är idag ovanliga diagnoser som 
ställs i speciella fall då andra och långt vanligare orsaker till 
symmetrisk alopeci uteslutits. Psykogena faktorer kan dock 
förekomma samtidigt som allergiska problem och allergiska 
skov kan utlösas av psykogena / stressrelaterade faktorer (“trig-
ger factor”).

Spontan alopeci
Distributionen av alopecin ger ofta god vägledning till 
diagnos.
Differentialdiagnoser:
•	 Fokal/multifokal:	dermatophytos,	Demodex	cati,	

alopecia areata
•	 Utbredd/symmetrisk:	paraneoplastisk	alopeci

Miliär dermatit
Miliär dermatit är ett begrepp som används för att beskriva 
utbredda förändringar med små millimeterstora krustor 
utspridda på kroppen. Miliär dermatit känns mer än vad 
den syns innan man separerar pälsen och undersöker själva 
hudytan. Miliär dermatit kan vara generaliserad över hela 
kroppen eller mer regional och begränsad till t.ex. nacke och 
hals. Miliär dermatit är (precis som klåda, alopeci och EGC) 
ett reaktionsmönster och speglar inte en specifik sjukdom.
Differentialdiagnoser:
•	 Som	för	klåda	(ektoparasiter,	infektioner,	allergier)

Eosinofila granulom komplexet (EgC)
EGC är ett reaktionsmönster med många orsaker. Många, 
men inte alla, katter med EGC har allergiska problem. 
Histologiskt domineras EGC av en eosinofil, ibland nek-
rotiserande dermatit, men cytologiskt kan de ibland vara 
atypiska och domineras av sekundärinfektion. FNAB kan 
öka chanserna till representativt material.
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Eosinofila plaque
Eosinofila plaque är intensivt röda, välavgränsade, oftast 
något upphöjda lesioner med en eroderad eller ulcererad 
yta. De kan variera påtagligt både i storlek (1–10 cm ∅) 
och antal. Eosinofila plaque kliar som regel, ibland inten-
sivt med självtraumatisering. Blodeosinofili förekommer 
relativt ofta.
Differentialdiagnoser:
•	 Som	för	klåda	(ektoparasiter,	infektioner,	allergier).
•	 Insektsreaktioner	(t.ex.	myggor,	andra	bitande	insekter).
•	 Neoplasi	(t.ex.	mastocytom,	lymfom,	andra).

Eosinofila granulom
Eosinofila granulom ses som orangeröda hårlösa, upphöj-
ningar, ofta med linjär form. De ses vanligen kaudalt på 
låren eller i munhålan. Det är inte ovanligt att syskon får 
likartade förändringar. En speciell variant kallas i engelsk 
litteratur “fat chin” och ses som en lokal svullnad på hakan. 
Eosinofila granulom kliar som regel inte speciellt. Katterna 
kan även uppvisa blodeosinofili.
Differentialdiagnoser:
•	 Som	för	klåda	(ektoparasiter,	infektioner,	allergier).
•	 Insektsreaktioner	(t.ex.	myggor,	andra	bitande	insekter).
•	 En	ärftlig	form	finns	som	vanligen	debuterar	före	1	års	

ålder och kan försvinna utan behandling (efter flera 
månader – år). 

Indolenta ulcus
Indolenta ulcus är orangeröda välavgränsade, något upp-
höjda, hårlösa ulcerationer, ofta med en mer gulaktig kant. 
Lokaliserade uni- eller bilateralt på överläpparna. Katterna 
har inte blodeosinofili.
Differentialdiagnoser:
•	 Som	för	klåda	(ektoparasiter,	infektioner,	allergier).
•	 Neoplasi	(i	synnerhet	SCC,	även	mastocytom,	lymfom).
•	 FeLV-associerat.

Sammanfattning – Differentialdiagnoser för kattens 
fyra reaktionsmönster
•	 Ektoparasiter

° Vanliga: Otodectes, Cheyletiella, regionalt:  
Ctenocephalides felis.

° Ovanliga: Felicola subrostratus, Sarcoptes scabei, 
Demodex cati (långsvansad, kliar vanligen ej),  
regionalt: Trombicula autominalis. 

° Mycket ovanliga, ses framför allt på importerade 
katter: Demodex gatoi (kortsvansad, kliar och  
smittar), Notoedres cati.

•	 Insekter

° Myggor, knott, flugor etc.

•	 Infektioner

° Pyodermi: Staphylococcus pseudintermedius, S. 
aureus, S. intermedius mfl. 

° Jästsvamp: Malassezia pachydermatis, M. sloffiae,  
M. globosa, mfl. 

° Dermatophytos: Microsporum canis >95%.

•	 Allergier

° FHD – Flea-induced hypersensitivity dermatitis 
(regionalt).

° FIHD - Food-induced hypersensitivity dermatitis. 

° NFNFHD – Non-flea, non-food, hypersensitivity 
dermatitis. 

° Kontaktallergi (ovanligt).

•	 Övriga

° Metabolisk sjd (t.ex. hyperthyroidism).

° Smärta (BP, FLUTD, pelvisfraktur, ryggont, 
bukont, FORL etc).

° Psykogent (stress, miljö) – ovanlig som enda orsak 
för katten hudproblem – mer vanlig som delkom-
ponent i kattens problem.

° Neoplasi (t.ex. mastocytom, lymfom, andra).

° Kutan lymfocytos.
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Vad vet vi om symmetrisk lupoid 
klokapselavlossning (SLO) hos hund?

Susanne Åhman, Leg vet 
CertSAM, CertVD, Diplomate ECVD
DjurAkuten, Stockholm

Bakgrund
Symmetrisk lupoid onychodystrofi/onychit (SLO) är en 
immunmedierad sjukdom hos hund. Man brukar beteckna 
SLO som ett syndrom med typisk klinisk presentation, 
med trolig multifaktoriell bakgrund. Vissa raser är påtagligt 
mer drabbade än andra och exempelvis Gordon Setter har 
haft stora problem med sjukdomen i rasen, framför allt i 
norska linjer. Den starka raspredispositionen har gjort att 
man misstänkt en genetisk komponent till sjukdomen.

Ibland används beteckningen lupoid onychit, för att 
betona att de sjukliga förändringarna i klorna föregås av en 
kraftfull inflammation i klobädden. Det är denna inflam-
mation som leder till klokapselavlossningen. 

Patogenes
Patogenesen är ännu ofullständigt klarlagd, men studier 
på Gordon Setter visar på en genetisk predisposition. I en 
studie från 2010 identifierades DLA class-II alleler som 
associeras med ökad risk för sjukdomen, likaså påvisades 
alleler inom samma ras som gav kraftigt minskad risk för 
att utveckla sjukdomen. I tidigare publikationer har SLO 
associerats med bland annat negativa matreaktioner, vac-
cinationsbiverkningar, andra läkemedelsbiverkningar eller 
betecknats som ”idiopatiska”.

Kliniska fynd
SLO är vanligast hos unga-medelålders (2–7 år) hundar 
men kan debutera både tidigare och senare i livet. Gordon 
setter och schäfer anses predisponerade men SLO har setts i 
många raser inlusive riesenschnauzer, rhodesian ridgeback, 
golden, labrador, greyhound, cavalier king charles spaniel, 
pudel, rottweiler och doberman pinscher. Ingen könspre-
disposition har rapporterats. Hundar med SLO är vanligen 
helt friska i alla andra aspekter. 

SLO karaktäriseras av klokapslelavlossning på samtliga 
tassar inom en kort tid (vanligen 3–10 veckor) utan sam-
tidig systemisk sjukdom. Initialt separerar klokapseln från 
underliggande klobädd och oftast lossnar klokapslarna helt 
och faller av. Ägaren associerar ofta den första klokapselav-
lossningen med trauma eller häftig lek, men inom en kort 
tid drabbas allt fler klor på samtliga tassar. Hundarna har 
vanligen ont och är halta eller slickar intensivt i området. 
Enstaka djurägare rapporterar en brunaktig färgförändring 
av klon nära klofalsen innan symptomdebut vilket sanno-
likt indikerar en blödning under klon. Sekundär bakteriell 

infektion är vanlig och kan behöva behandlas. Återväxt av 
klor efter kapselavlossning är vanligen långsam och med 
påtagligt sköra, torra och missformade klor. Sjukdoms-
förloppet är mycket individuellt och varierar från hundar 
som är obetydligt besvärade av sjukdomen till dem som är 
ordentligt halta och uppenbar smärta från samtliga tassar.

Diagnos
Tradionellt har diagnosen baserats på kliniska fynd i kom-
bination med histopatologisk undersökning av involve-
rade klor. De histologiska förändringarna är dessvärre inte 
patognomiska för sjukdomen och t.ex. Leishmania kan ge 
liknande förändringar i klobädden. Av den anledningen tas 
idag inte alltid biopsier av riktigt typiska fall då differenti-
aldiagnoserna är mycket begränsade. Från fall som avviker 
från den typiska presentationen kan biopsier absolut fort-
farande vara värdefulla för diagnostik och handläggning. 
Den vanligaste typen av biopsi är en kloamputation av en 
sporre med symptom, men det finns en teknik beskriven 
för biopsi av klofalser utan kloamputation. 

Andra sjukdomar som kan involvera klofalserna – exem-
pelvis vaskulit, SLE, pemphigus och bullös pemphigoid 
– har mycket sällan eller aldrig detta som enda symptom. 

Histopatologi
Typiska histologiska fynd vid SLO är hydropisk degene-
ration, lichenoid interface dermatit med lymfocyter och 
makrofager blandat med färre plasmaceller och neutrofiler. 
Vidare ses inte sällan pigment inkontinens och apoptos 
eller vakuolisering av basalceller. Tyvärr är förändringarna 
inte specifika för SLO och samma förändringar har setts vid 
t.ex. klokapselavlossning som är helt antibiotika-responsiva 
med återväxt av normala klor efter infektionen behandlats. 
Vidare har klokapselavlossning assosierad med födome-
delsreaktioner och hundar med klosjukdom på grund av 
Leishmania haft identiska förändringar och kunde i en 
studie inte särskiljas enbart med ledning av histologi. Av 
den anledningen kan enbart histopatologi inte användas 
för att ställa diagnosen, men kan vara en värdefull hjälp vid 
atypisk presentation eller för att utesluta andra sjukdomar.

Behandling
Många olika behandlingar används för SLO. Ingen är effek-
tiv i samtliga fall, vilket tolkats som ett understödjande 
bevis för den sannolikt multifaktoriella bakgrunden. SLO 
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har i enstaka fall visat spontan läkning med tiden även utan 
behandling varför en bedömning av behandlingsresultat 
också kan vara vanskligt. Förvarna gärna djurägaren om 
ett långsamt läkningsförlopp och att det inte är ovanligt 
med byte av behandlingsregim. 

Tillskott av omega3 och omega6 har visat vara effektivt i 
flera studier. För många hundar räcker dock inte detta utan 
behandlingen måste kompletteras med pentoxifylline, kor-
tikosteroider (lokalt och/eller systemiskt), ciklosporin eller 
azathioprine. Kombinationen tetracyklin/niacinamid är 
ofta effektiv och används flitigt internationellt men är inte 
i linje med svensk antibiotikapolicy och kan inte generellt 
rekommenderas. Amputation av alla klor är ett alternativ 
för hundar med svårbehandlad SLO eller där behandlingen 
ger oacceptabla biverkningar.

Många hundar med SLO har en sekundär bakteriell 
infektion i klofalser vid första undersökning. Cytologisk 
undersökning av sekret från klofalser är viktig för diag-
nos. Bakteriologisk odling är lämpligt om hunden fått 
antibiotika tidigare eller om cytologin visar stavar. Allmän 
antibiotika är ofta nödvändig initialt, men lokal antibak-
teriell behandling med exempelvis klorhexidin kan ibland 
vara tillräckligt.
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Nya rön inom atopisk dermatit
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Atopisk dermatit (AD) definieras som en inflam-
matorisk och kliande, genetiskt predisponerad 
sjukdom med karakteristiska kliniska symtom 

associerad med IgE, som regel mot allergener i omgiv-
ningen. AD är en sjukdom med multifaktoriell bakgrund. 
Känt är att patienter med AD har ett immunförsvar som 
överreagerar på för individen normalt ofarliga ämnen i 
omgivningen. Vi vet också att dessa patienter har en 
defekt hudbarriär och att allergener tas upp perkutant. 
Den inflammation som pågår i den atopiska huden är 
lymfocytmedierad (Th2 initialt för att sedan övergå till 
Th1). Allergener kan via IgE orsaka matscellsdegranule-
ring i huden och de proinflammatoriska ämnen (proteaser, 
leukotriener, prostaglandiner, histamin) som då frisätts 
leder till aktivering av inflammationen. Vidare vet vi att 
patienter med AD har lättare än friska individer att få över-
växt av jästsvamp (Malassezia) och stafylokocker i huden, 
vilket då ytterligare ökar klåda och inflammation. Eftersom 
AD är vanligt hos hund (c:a 10% av hundpopulationen) 
och mycket stora likheter föreligger mellan sjukdomen 
hos hund respektive människa, är forskningen inom detta 
område mycket aktiv och här följer ett axplock av nya rön 
de senaste åren.

Ny information om bakgrunden till sjukdomen
Genetik
Redan i definitionen av AD poängteras att sjukdomen har 
en genetisk predisposition, vilket avspeglas i att sjukdomen 
har olika prevalens i olika raser och olika familjelinjer. I och 
med att genetiska studier via helgenomscanning nu är möj-
liga, har studier på flera högsriskraser gjorts. Ärftligheten 
för AD beräknades till 0,47 i en studie baserad på engelska 
ledarhundar (framför allt golden och labrador retrievers). 
Det innebär att risken för en hund att bli allergisk till 47% 
styrs av arvet. Hos west highland white terrier i USA kon-
staterades AD vara associerad med kromosom 17, medan 
benägenheten hos samma ras att producera höga nivåer 
av IgE mot D.farinae var associerat med regioner på krom 
35, vare sig de utvecklade atopisk dermatit eller inte. Hos 
labrador var däremot produktion av IgE associerad med 
två locus på kromosom 5. I en svensk studie baserad på 
atopiska respektive friska schäfrar kunde en gen på kro-
mosom 27, PKP2, associeras med sjukdomen och denna 
gen kodar för plakofilin 2. Plakofiliner tillhör en grupp 
proteiner som ingår i desmosomer, strukturer som håller 

ihop celler till varandra. Eftersom AD är en multifaktoriell 
sjukdom är det inte konstigt att olika gener kan vara asso-
cierade med sjukdom och det som gäller för en ras behöver 
inte nödvändigtvis gälla för en annan.

Barriärdefekt
Att hundar med AD har en bristande/defekt hudbarriär 
har länge varit känt. Nu har även studier kunnat visa att 
exponering för allergen från kvalstret D. farinae hos kvalste-
rallergiska hundar inte bara orsakade inflammatorisk reak-
tion, den var även associerad med minskning av ceramider 
(viktiga fetter bestående av sfingosin och fettsyror) i huden, 
vilket kan orsaka ytterligare försämring av hudens skydds-
barriär och därmed ökad vätskeförlust genom huden. Den 
kutana barriären kan alltså primärt vara suboptimal hos 
patienter med AD, men sedan ytterligare påverkas av reak-
tionsutlösande allergen och inflammatorisk process.

Bristande nedreglering av inflammation/bristande 
toleransutveckling 
Individer med allergiska sjukdomar har ett immunför-
svar som överreagerar på ämnen som i sig är ofarliga. En 
förändring i funktionen hos de så kallade T-regulatoriska 
cellerna och deras cytokiner, framför allt interleukin 10 
och transforming growth faktor ß1 har konstaterats hos 
hundar med AD. Dessutom ökar Treg cellers aktivering 
och Il 10 vid gott resultat av allengenspecifik immunoterapi 
(hyposensibilisering/desensibilisering). 

Orsak till fenomenet klåda
Många orsaker kan bidra till upplevelsen av klåda och 
behovet att klia sig. Hos hund har nyligen interleukin 31 
(Il 31), ett cytokin (signalprotein) som produceras framför 
allt av T-helper 2 lymfocyter, konstaterats ha betydelse 
för neurogen stimulering och nivåerna var förhöjda hos 
hund med AD. Dessutom har injektioner av rekombinant 
framställt Il 31 visats orsaka klåda hos normala hundar.

Ny information rörande diagnostik
De ursprungliga diagnostiska kriterierna för AD hos hund 
från 1986 (T. Willemse) var baserade på extrapolering av 
motsvarande kriterier för AD i människa och ej ordentligt 
validerade. Dessa modifierades senare av P. Prélaud et al. 
och hade en högre specificitet, men de nyare kriterierna 
grundade sig på ganska få hundar från endast ett land. Till 
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följd av en nyligen publicerad, stor, multicentrisk studie 
inkluderande över 1500 hundar från länder i flera världs-
delar (Europa, Asien och Amerika) används nu följande 
validerade kriterier som har god sensitivitet och specificitet 
om andra differentialdiagnoser till kliande dermatit har 
kunnat exkluderas (ektoparasiter, kutana infektioner). I 
denna multicentriska studie var det även tydligt att kutana 
födoämnesreaktioner och atopisk dermatit associerad med 
allergiska reaktioner mot ämnen i omgivningen överlappar 
varandra kliniskt och kan inte skiljas åt baserat på derma-
tologiska symtom:

Utredning av kutana födoämnesreaktioner
Att utreda om kutana symtom kan utlösas av olika födoäm-
nen är en mödosam procedur som kräver mycket engage-
mang från veterinär och sköterska för att compliance ska bli 
god och dietutredningen konklusiv. Enklare metoder vore 
därför önskvärda. Ett antal olika serologitester finns som 
mäter både allergenspecifik IgE och IgG. Ett ytterligare 
testförfarande är så kallad patch-test, där de födoämnen 
som skall testas placeras i små kamrar som fästs på huden 
och får sitta under 48 tim. De testade områdena avläses 
efter 72 tim.

Positiva reaktioner på de här olika typerna av tester för 
födoämnen innebär inte att hundens hudbesvär orsakas 
av det testade ämnet. Negativa resultat innebär dock att 
sannolikheten är liten att överkänslighetsreaktion ska före-
komma och ett sådant födoämne kan sannolikt inkluderas 
i en eliminationsdiet. 

Allergenspecifik IgE mot Malassezia och stafylokocker
Det har länge varit känt att sekundär kolonisation och 
infektion med stafylokocker och Malassezia förvärrar sym-
tomen vid AD. I en jämförande studie mellan hundar med 
AD, hundar utan AD men med pyodermi och friska kon-
trollhundar visade sig hundar med AD ha signifikant högre 
nivåer allergenspecifik IgE mot stafylokocker jämfört med 
övriga grupper. Nivåerna av IgG mot stafylokockerna var 
däremot lika mellan hundar med AD och pyodermihundar 
utan AD. Likaså har Malassezia-specifik IgE påvisats.

Betydelsen av allergenspecifik IgE mot dessa mikroorga-
nismer är ännu ej helt utredd, men det är möjligt att hyper-
sensitivitetsreaktioner av denna typ har klinisk betydelse. 
Ett sätt att kunna utröna relevansen av dessa IgEantikrop-
par är genom att utvärdera klinisk effekt av allergenspecifik 
immunoterapi (hyposensibilisering). Patienten bör då vara 
monosensitiserad mot allergenet i fråga. 

Ny information rörande behandlingar
Restaurering av skyddsbarriären
Utvärtes behandling med mjukgörande medel innehål-
lande ceramider kunde förbättra den kutana skydds-
barriären och ledde till minskad vätskeförlust, minskad 
klåda och klinisk förbättring av hudlesioner hos hundar 
med AD. Även topikal och peroral tillförsel av essentiella 
fettsyror (omega 3/omega 6) har konstaterats förbättra 
fettinnehållet i ytliga epidermis, liksom spot-onpreparat 
innehållande fettsyror, kolesterol och ceramider. I en nord-
isk studie kunde oral supplementering med essentiella 
fettsyror per os sänka behovet av kortikosteroider hos 
hundar med AD.

Schamponering
Trots att schamponering ofta rekommenderas till kliande 
hundar finns få dubbelblindade, kontrollerade studier avse-
ende effekten av sådan behandling. I en sådan jämfördes 
ett kommersiellt schampo innehållande klorhexidin, lak-
toferrin, pirokton olamin, chitosan och essentiella fettsyror 
med schampobas som placebo, två ggr per vecka under 
fyra veckor. I båda grupperna minskade klådan signifi-
kant medan de kliniska lesionerna inte minskade. Någon 
statistisk skillnad mellan de båda grupperna kunde inte 
konstateras. 

Ciklosporin
Ju fler läkemedel vi har tillgång till för behandling av våra 
djur, desto viktigare blir kunskapen om läkemedelsin-
teraktioner. I synnerhet gäller detta om flera sjukdomar 
föreligger samtidigt. Vid AD är sekundärinfektioner med 
jäsvamp (Malassezia) och/eller stafylokocker. Ett av de 
läkemedel som används för att dämpa den inflammatoriska 
reaktionen är ciklosporin. Metaboliseringen sker med hjälp 
av leverns enzym cytokrom P450. Vid jästsvampsinfektio-
ner används ofta den antifungala substansen ketoconazol 
(Fungoral®). Ketoconazol har högre affinitet till CytP450 
och blockerar därför dess aktivitet. Vid samtidig medici-
nering med dessa båda preparat måste en dosanpassning 
göras. Om ketoconazol i dosen 5mg/kg ges ihop med 
ciklosporin i dosen 2,5 mg/kg resulterar det i dubbla kon-
centrationen av ciklosporin jämfört med vad som erhålls 
när ciklosporin ensamt ges i den rekommenderade dosen 
5mg/kg. Vid samtidig giva av 2,5 mg/kg av vardera keto-
conazol och ciklosporin kommer nivån ciklosporin att 
vara jämförbar med endast ciklosporin 5mg/kg. Ketoko-
nazol för oralt bruk (Fungoral® tabletter) avregistreras i 
EU under hösten 2013 på grund av risk för biverkningar 
i form av levertoxikos hos människa.

Ciklosporin är en mycket stor molekyl som har svårt 
att penetrera intakt hud. Topikal användning har därför 
inte varit att rekommendera. Med hjälp av nanoteknik 
finns nu en ny formulering av substansen, som väl tas upp 
perkutant. I en studie med hundar med måttliga till svåra 
symtom av AD konstaterades god lindring av klåda och 
minskning av kutana lesioner efter tre veckors applicering 
av produkten två gånger dagligen.

Diagnostiska kriterier för AD hos hund 
enligt Favrot et el 2010

Symtomdebut före 3 års ålder

Spenderar tillvaron mestadels inomhus

Klådan är kortisonresponsiv

Klåda debuterar före hudlesioner

Tassar och insida av öronlappar är affekterade

Öronkanter är inte affekterade

Rygg (dorsolumbart) är inte affekterad
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Janus kinas (JAK) -enzymhämmare
Många proinflammatoriska och klådutlösande cytoki-
ners funktion är beroende av enzymet Janus kinas (JAK) 
för att frisättas. Inhibering av detta enzym är därför en 
möjlig väg för nedreglering av inflammation och klåda. I 
en randomiserad, dubbelblindad studie användes JAK1-
enzymhämmaren oclacitinib på patientägda hundar med 
AD. Hos behandlade hundar minskade klådan signifikant 
(-28,6%) redan inom 1 dygn och efter 28 dagars behand-
ling hade klådan minskat påtagligt (>2 steg på en 10-gradig 
VAS-skala för klåda) hos 67% av hundarna. Även hudlesio-
nerna hade förbättrades med > 50% hos knappt hälften av 
patienterna. Motsvarande resultat avseende minskning av 
både klåda och hudlesioner uppnåddes i placebogruppen av 
4%. I en annan studie där klåda initierats på försökshundar 
med Il 31, dämpades klådan snabbare och effektivare av 
oclacitinib (inom 1–3 tim) jämfört med prednisolon eller 
dexametason.

Vitamin E
I en studie baserad på 15 hundar med AD och 17 friska 
kontroller konstaterades att nivåerna av vitamin E var sig-
nifikant lägre i plasma hos AD-hundarna. Nivåerna i hud 
skiljde sig dock inte signifikant, men mediankoncentra-
tionen var högre hos hundarna med AD jämfört med de 
friska kontrollerna. Svårighetsgraden av hundarnas symtom 
kunde inte korreleras till nivåerna E-vitamin, vare sig i 
plasma eller i hud. Den kliniska betydelsen av vitamin E i 
AD hos hund är ännu oklar.

Stamceller
I en studie från Sydkorea användes extrakt från stamceller 
av fettväv. Interleukin 10 och TGFß härstammande från 
stamcellerna kunde effektivt nedreglera den inflammato-
riska reaktionen och de kliniska symtomen hos hundar 
med AD. Stamcellsterapi kan därför eventuellt bli aktuellt 
i behandlingen av AD.

Förebygga:
Den så kallade hygienhypotesen innebär att allergier orsakas 
av en bristande stimulans av immunförsvarets toleransme-
kanism via en diversifierad bakterieflora under den allra 
första tiden efter födelsen. I princip kan sägas att allergier 
är priset vi får betala för att våra nyfödda inte längre utsätts 
och till och med dör av infektionssjukdomar. En korrekt, 
mikrobiell stimulering får immunfösvaret att mogna och 
kunna nedreglera inflammatorisk respons. På humansi-
dan har en studie visat att barn till föräldrar som rengjorde 
nappen genom att stoppa den i sin egen mun hade lägre 
risk att utveckla allergi under sin uppväxt. Hos hund av 
högriskras för allergi kunde utfodring av tiken med osteril 
föda (lite eller mycket spelade ingen roll) under de första 
veckorna efter förlossning skydda mot allergi under upp-
växten. Risken att valparna skulle utveckla allergi sjönk med 
50%. I en amerikansk studie baserad på endast två valpkul-
lar med samma föräldradjur, genetiskt benägna att utveckla 
allergi, minskade möjligheten att sensitisera valparna om 

tiken fått laktobaciller före och tiken och valparna fåt lak-
tobaciller efter förlossningen. Dessutom har spädbarn som 
koloniserats med stafylokocker (S. aureus) under sina första 
levnadsveckor hade lägre risk att utveckla födoämnesal-
lergi. I möss ur allergistam har sedan neonatal stafylokock-
superantigengiva (superantigener har T-cellsstimulerande 
förmåga) kunnat inducera oral tolerans för antigen.

En randomiserad, dubbelblindad, kontrollerad, svensk 
studie har nu startat där valpar ur raser med likvärdig risk 
för allergi (staffordshire bullterrier och west highland white 
terrier) får stafylokockantigen per os vid tre tillfällen runt 
en veckas ålder. Markörer för ett aktiverat immunförsvar 
analyseras och valparna kommer att följas upp till tre års 
ålder. Förhoppningen är att valpar som erhållit stafylokock-
antigenet ska ha en lägre risk att utveckla allergi.
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huggormsbitna hundar
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Introduktion: Kortisonbehandling vid huggormsbett hos 
hund är kontroversiell.

Syfte: Undersöka effekten av en dos prednisolon (1mg/kg 
sc) på svullnad, kliniska symptom och C-reaktivt protein 
(CRP) hos huggormsbitna hundar.

Djur: 91 hundar huggormsbitna inom 24 timmar med 
symptom på giftöverföring.

Metoder: Randomiserad, dubbelblind, placebokontrolle-
rad klinisk studie. 43 hundar fick prednisolon (Predniso-
longruppen) och 48 hundar fick koksalt (Placebogruppen) 
subkutant. Alla hundar fick intravenöst dropp och opio-
idanalgetika. Hundarna undersöktes och blodprover togs 
vid ankomst (Dag 1), 24 timmar efter injektionen (Dag 
2) och efter 2 veckor (Återbesök). Behandling med antise-
rum gavs vid behov. Resultaten anges som medelvärde och 
standardavvikelse. Grupperna jämfördes med Kolmogorov-
Smirnov test.

Resultat: 15 hundar fick antiserum och exkluderades. Dag 
2 hade 28/38 (74%) i prednisolongruppen normalt allmän-
tillstånd och 24/38 (63%) normal aptit jämfört med 31/38 
(82 %) och 26/38 (68%) i placebogruppen.  Den ormbitna 
kroppsdelens omkrets hade ökat med 3.3 ±2.4 % och 2.9 ± 
2.4 % och CRP-nivån var 77 ± 11 mg/L och 59 ±7 mg/L, 
i prednisolongruppen respektive placebogruppen.

Vid återbesöket hade svullnaden försvunnit och allmän-
tillståndet normaliserats. CRP-nivån var under 10mg/L 
hos 95 % av hundarna.

Konklusion: En dos prednisolon (1mg/kg sc) har ingen sig-
nifikant effekt på allmäntillstånd, aptit, svullnad eller CRP 
efter 24 timmar eller 2 veckor hos huggormsbitna hundar.
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Effect of prostatic fluid on canine 
epididymal sperm quality 
E. Korochkina1,2, JM. Morrell1, E. Axner1

1Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden.
2Department of Obstetrics and Gynecology, St.Petersburg State Academy of Veterinary Medicine, Russia.

Introduction: Canine epididymal spermatozoa have low 
tolerance to freezing compared with ejaculated sperma-
tozoa, possibly due to absence of prostatic fluid. Objec-
tive: To elucidate the influence of prostatic fluid on canine 
epididymal spermatozoa before and after freezing. 

Materials and methods: Cauda epididymides were avail-
able from 8 dogs after routine castration. Spermatozoa were 
extracted in tris solution or prostatic fluid before freezing. 
Frozen samples were thawed at 70 ºC for 8 sec. Sperm 
concentration, motility, morphology, plasma membrane 
integrity, acrosome and chromatin integrity were assessed 
in the fresh sperm samples (after 20 min incubation), and 
at 0 h and at 4 h after thawing.

Results: Prostatic fluid significantly increased sperm pro-
gressive motility (29.2% versus 65.2%, p<0.05). After 
thawing there were no differences between treatments apart 
from greater DNA damage in the prostatic fluid group at 
4h after thawing than in the Tris group (15.8% compared 
to 6.7%, P<0.05). 

Conclusion: prostatic fluid activated epididymal sperm 
motility but had a negative effect on chromatin integrity 
and did not protect against cryoinjury. 

Acknowledgement: Thanks to the Swedish Institute for 
funding, Anders Johannisson and Lavanya Goodla for flow 
cytometry, Karin Selin-Wretling for morphology analysis, 
and Panisara Kunkitti for technical assistance.
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Serum thymidine kinase activity in clinically 
healthy and diseased cats: 
a potential biomarker for lymphoma
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Summary 
The thymidine kinases are enzymes that convert deoxy-
thymidine to deoxythymidine monophosphate and have 
a function in DNA synthesis. Rapidly proliferating cells 
will have higher levels of thymidine kinase. Serum thy-
midine kinase activity (sTK) is a useful tumour marker 
in humans and dogs with utility as a prognostic indicator 
in lymphoma. In the current study serum samples were 
collected from 49 clinically healthy cats, 33 with lym-
phoma (L), 55 with inflammatory disease and 34 with non-
haematopoietic neoplasia (NHPN). sTK was measured 
using a radioenzyme assay and a reference interval (1.96 x 
standard deviation [SD]) was established from the clinically 
healthy cats (<5.5 U/L). Mean sTK activity for healthy cats 
was 2.2U/L (range 0.8-8.4, ±SD 1.7). Mean sTK activity 
for cats with lymphoma was 17.5 U/L (range 1.0-100.0 
SD ±27.4). Mean sTK activity for cats with NHPN was 
4.2U/L (range 1.0-45.0, SD ±8.6). Mean sTK activity for 
the inflammatory group was 3.4U/L (range 1.0-19.6, SD 
3.9). Cats with lymphoma had significantly higher sTK 
activity than healthy cats or cats with inflammatory disease 
(P<0.0001) and cats with NHPN (P<0.0002). sTK activity 
is a potentially useful biomarker for feline lymphoma and 
further study is required to assess its utility as a prognostic 
indicator.

Introduction
Lymphoma is the most common malignancy in cats, 
accounting for approximately 33 per cent of all tumours in 
this species. Multiple lymphoma anatomical locations have 
been described and a variety of chemotherapeutic protocols 
used in the management of this disease [1-3]. Diagnosis is 
generally achieved via cytology or histopathology. Reliable 
prognostic indicators or diagnostic markers seem elusive in 
this species. Factors proven prognostic in dogs seem not so 
in cats, including immunophenotyping, and measurement 
of serum alpha 1 acid glycoprotein. Clinical response to 
treatment, FeLV status, location and clinical stage remain 
the only consistent prognostic factors in cats [3, 4]. Given 
the paucity of information on prognosis, a marker to assist 
in the diagnosis and prognosis of this disease would be 
clinically useful. 

Thymidine kinase (TK) is a cytoplasmic enzyme 
involved in phosphorylation of deoxythymidine to deoxy-
thymidine monophosphate as part of the important one-

step salvage pathway of pyrimidine synthesis. TK exists 
in both cytosolic (TK1) and mitochondrial forms (TK2) 
(Figure 1). TK1 is closely associated with cellular prolif-
eration and its activity increases markedly after the G1-S 
transition in the cell cycle and then declines markedly 
in G2. Therefore increases in TK1 activity extracellularly 
may be associated with the overall degree of DNA syn-
thesis and thus correlated to the rate of cell proliferation, 
which is particularly high in haematopoietic malignancies 
– reviewed in [5].

Figure 1: Illustration of the role of thymidine kinase (TK) in the sal-
vage pathway of the pyrimidine synthesis. Two isoenzymes of TK 
exist. TK2 is expressed in the mitochondrion and is present during 
the entire cell cycle. Leakage of TK1 through the cell membrane 
reflects either the overall degree of DNA synthesis or the number 
of cells dying in the replicative stage. In the presence of ATP, TK1 
catalyses the conversion of deoxythymidine (dT) to deoxythymi-
dine monophosphate (dTMP). Deoxythymidine monophosphate 
is subsequently phosphorylated to its triphosphate analogue 
(dTTP) before being a substrate for DNA synthesis. (Illustration 
courtesy of Eva Hall and Blackwell) [6]. 
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Measurement of serum TK1 (sTK) activity has mul-
tiple applications in human clinical oncology including 
early detection of malignancy, monitoring of response to 
treatment, prognostic information and early detection of 
relapse. This has been also confirmed in dog studies. As 
no feline TK studies have been reported the first aim of 
the current study was to measure sTK activity in a group 
of clinically healthy cats to create a reference interval. The 
second aim was to evaluate the potential clinical utility 
of sTK activity as a marker for lymphoma by measuring 
sTK activity in cats with inflammatory disease (I), non-
haematopoietic neoplasia (NHPN) and lymphoma (L). 

Materials and Methods
assay of TK activity
Serum thymidine kinase activity (sTK) was measured using 
a radioenzyme technique (Prolifigen TK-REA, DiaSorin, 
Stillwater, Minnesota, USA).

Clinically healthy cats
Excess stored serum samples from clinically healthy cats 
were used in the study. All cats were examined by a veteri-
narian at the time of sampling and reported to be clinically 
healthy.

Clinical cases
Clinical cases were identified at three Veterinary Hospi-
tals (Bristol, Cambridge and Uppsala) following a search 
of clinical records for cats with the following diagnoses: 
lymphoma, inflammatory disease and non-haematopoietic 
neoplasia. Cases that met the following inclusion criteria 
were included in the study: age greater than six months 
(due to potential effects of age on TK activity levels). 

Cases of Lymphoma (L)
Cases of lymphoma were included in the study if they 
were diagnosed with lymphoma after histopathological 
or cytological examination of samples collected either via 
biopsy or at post-mortem. Cases receiving chemothera-
peutic treatment (including corticosteroids) in the three 
months prior to the diagnosis were excluded. 

Cases of Inflammatory Disease (I)
Cases were classified as inflammatory and included in the 
study if they had a confirmed diagnosis of inflammatory 
disease based on a combination of clinical findings, diag-
nostic imaging, clinicopathological results, bacterial cul-
ture, cytology and histopathology. In addition, inclusion 
in this category required follow up information available 
for the three months post sampling, during which time the 
diagnosis had not changed and haematopoietic or other 
neoplasia had not developed.

Cases of non-haematopoietic neoplasia (NHPN)
Cases with non-haematopoietic neoplasia were included in 
the study if they had not received chemotherapeutic treat-
ment (including corticosteroids) in the three months before 

sample collection and the diagnosis was confirmed after 
histopathological or cytological examination of samples 
collected either via biopsy or at post-mortem. 

Statistical Analysis
For the purpose of statistical analysis only, samples with 
sTK activity results that fell outside the linear range of the 
assay (<1 or >100 U/L) were assigned values of 1 or 100 
respectively. The Tukey-Kramer test was used to identify 
differences between groups and Dunn’s multiple compari-
son test was employed for post hoc analysis. Significance 
was taken as p<0.05 throughout.

Results
Clinically healthy cats 
This group consisted of 49 cats with a median age of 49 
months (range: six months to 198 months). The group 
included 24 males (18 neutered, 6 entire) and 25 females 
(13 neutered and 12 entire). The majority were non-ped-
igree cats (43 domestic short-haired [DSH], 87.8%). 

Clinical cases 
One hundred and twenty-two cases met the inclusion cri-
teria including 85 cats seen at The University of Bristol, 
31 at The Swedish University of Agricultural Science and 
six at The University of Cambridge. Cases included 55 cats 
with inflammatory disease, 34 with non-haematopoietic 
neoplasia and 33 with lymphoma. 

Lymphoma group (L)
This group consisted of 33 cats with a median age of nine 
years (range: 12-208 months). The group included 17 
males (16 neutered, 1 entire), and 16 females (15 neutered 
and 1 entire). The majority of cats were non-pedigree (20 
DSH, one domestic long-haired [DLH]). Based on the 
anatomical location of the lymphoma 17 cats were diag-
nosed with gastrointestinal lymphoma, 10 with extranodal 
lymphoma, three with multicentric, two with mediastinal 
and one cat with intravascular lymphoma (malignant angi-
oendotheliomatosis). All cats tested negative for FIV. Two 
cats were positive for FeLV.

Inflammatory disease group (I)
This group consisted of 55 cats with a median age of seven 
years (range 12-156 months). The group included 40 males 
(33 neutered, 7 entire), and 15 females (13 neutered and 
two entire). The majority of cats were also here non-ped-
igree (60.0%).

Diagnoses for cats in this group included mostly 
inflammatory bowel disease (16 cats, one with additional 
cholangiohepatitis), chronic rhinitis (6) and pancreatitis 
(5). 

Non-haematopoietic neoplasia group (NHPN)
Thirty-four cats met the inclusion criteria for this group, 
with a median age of 10 years (range: two -18 years). The 
group included 17 males (all neutered), and 17 females 
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(16 neutered and one entire). The majority was DSH (25; 
73.5%).

Neoplasias included mostly carcinomas of different 
location (85%).

sTK activity results
Clinically healthy cats
Mean sTK activity and SD for this group was 2.2 U/L 
and 1.7 U/L respectively creating a reference interval of 
<5.5 U/L. 

In this group only 2 cats had sTK activity above the 
reference range at 5.8 and 8.4 U/L. 

Clinical cases
Lymphoma group
Cats with lymphoma generated a wide variation in sTK 
activity (mean 17.5 U/L, range: <1.0 to >100.0 U/L, SD 
27.42) including 20 cats (60.6%) with sTK activity within 
the reference interval. Of cats with extranodal lymphoma 
only one cat (10%) had sTK activity above the reference 
interval (15.2 U/L in a cat with renal lymphoma), but all 
3 cats with multicentric lymphoma generated high values 
(100, 100 and 43.1 U/L).

Inflammatory disease group 
Mean sTK activity in this group was 3.4 U/l (range 1.0-
19.6, SD 3.88). In this group, 85.5% of the cats generated 
results within the reference interval and no cats had sTK 
activity above 20 U/L. 

NHPN group
Mean sTK activity in this group was 4.3 U/L (range: 1.0-
45.0, SD 8.55). Five cats (14.7%) with NHNP generated 
results above the reference interval including one cat with 
metastatic haemangiosarcoma with a value of 45 U/L (the 
highest result in a cat without lymphoma in all groups), 
a cat with a dermal haemangiosarcoma (25 U/L), a cat 
with thyroid carcinoma (13.1 U/L), a cat with hepatic 
carcinoma (8.0 U/L) and a cat with a carcinoma in cervical 
region (5.8 U/L). 
 
Comparisons between groups
Cats in the lymphoma group had significantly higher sTK 
activity than clinically healthy cats or cats with inflamma-
tory disease (p<0.0001), and cats with NHPN (p=0.0002). 
There was no significant difference between the sTK activ-
ity for the NHPN group and the clinically normal cats, or 
the inflammatory group and clinically normal cats.

A ROC curve of sTK distinguishing between cats with 
lymphoma (n=33) and cats without lymphoma (normal, 
inflammatory and NHNP group) (n=138) was produced 
(Figure 3). The optimal cut point (operating point) for 
separating cats with lymphoma from cats without lym-
phoma was 8.9 U/L. The area under the curve (AUC) 
for sTK activity was 0.66. At the optimal cut point, the 
true positive rate was 40%, whereas the false positive rate 
was 5.8%.

Discussion
In human medicine the use of tumour biomarkers is con-
sidered standard practice and provides clinicians with diag-
nostic and prognostic information [5]. Various markers 
have been examined in dogs, with some showing clinical 
utility, measurement of sTK activity being one of them. 
In dogs, sTK activity has been shown to be significantly 
higher in patients with lymphoma and higher sTK activity 
is associated with shorter survival in this species [6]. 

The present study shows that there is a significantly 
higher sTK activity in cats with lymphoma than in clini-
cally healthy cats, cats with inflammatory disease or cats 
with NHPN, suggesting that sTK activity is a biomarker 
for feline lymphoma. However, the ROC analysis reveals a 
low sensitivity for the test. This is due to many lymphoma 
cases generating values within the reference interval. How-
ever, sTK activity values above the reference interval are 
highly suggestive of lymphoma. 

Figure 3: A fine-needle aspirate from lymphoblastic lymphoma. 
Note the mitoses (M), lymphoglandular bodies (Lgb), and tingible-
body macrophage (TbM), all common features of malignant 
lymphoma (ML). Cytology is an accurate diagnostic tool for ML, 
but does not provide reliable prognostic information. Serum bio-
markers, such as serum thymidine kinase 1 (s-TK), can here act as a 
valuable complement in staging and prognosis. May- Grunewald-
Giemsa staining, size bar 10 μm.

Figure 2: A scatter plot illustrating the sTK activity results for the 
clinically healthy cats (NORMAL), lymphoma group (L), inflamma-
tory group (I) and non-haematopoietic neoplasia group (NHNP). 
Horizontal lines represent median values and outliers above 100 
have been reduced to 100. 
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For tumour markers the priority is to identify true posi-
tive cases. This is partly achieved in this study by having a 
fairly high bar for the reference value. Although this will 
result in a certain subset of lymphomas being missed, a 
cancer diagnosis should not be decided upon a biomarker 
only. The present study illustrates that biomarkers should 
be used as just one tool to confirm the diagnosis (Figure 3). 
Correctly used tumour markers can also be used to prompt 
further investigation to confirm/reject a cancer diagnosis 
and once confirmed fluctuation in the tumour marker in 
the individual patient can thereafter be used as a surrogate 
marker for monitoring response.

Eight cats in the inflammatory group had sTK activ-
ity above the reference range, interestingly including all 
the cats with pancreatitis. It is known that inflammatory 
disease can result in brief transient elevations in sTK activ-
ity in humans and dogs; the aetiology is unknown but 
suggested to be due to rapid proliferation and/or lysis of 
leukocytes, or lysis of host cells at the site of inflammation.

Interestingly two cats in the present study with hae-
mangiosarcoma had high sTK activity (one the highest in 
a non-lymphoma cat). Elevated sTK activity has also been 
reported in dogs with splenic haemangiosarcoma and sug-
gested to be due to the high proliferation rate and intimate 
association with the vasculature of this tumour [7].

In the current study a diagnosis of lymphoma by cytol-
ogy met inclusion criteria but it is accepted that histo-
pathological diagnosis is preferable, moreover, review of 
the samples by one pathologist, as well as immunohisto-
chemistry would have reduced the potential for incorrect 
diagnosis but was not possible. Immunohistochemistry 
would also have allowed assessment of correlation between 
sTK activity and lymphoma subtype. 

However, as lymphoma in cats can sometimes be dif-
ficult to diagnose due to the frequent occurrence of unspe-
cific symptoms (e.g. inappetence, depression, gastrointesti-
nal signs, and weight-loss) with no apparent enlargement of 
peripheral lymph-nodes, documenting a high sTK activity 
value can be a valuable tool to support further investiga-
tions to confirm a diagnosis of lymphoma.

Future studies should include an assessment of survival 
following a standardised treatment protocol to assess the 
utility of sTK activity as a prognostic marker in feline lym-
phoma as it is in humans and dogs. Such research should 
be guided towards investigating if cats with lymphoma and 
sTK values within the reference interval are more likely to 
achieve complete remission and longer survival than cats 
with lymphoma and high sTK activity. 

In conclusion this is the first study investigating the 
serum biomarker sTK activity in cats with and without 
lymphoma. It has been shown that the lymphoma group 
sTK activity was significantly higher than the sTK activity 
from the groups of cats investigated. It also shows that a 
high sTK activity level (above the ROC cut-off point of 
8.9 U/l is highly suggestive of a lymphoma diagnosis, while 
there is a low predictability for cats with low TK-values.
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Introduction
Tracheal hypoplasia is a congenital condition of brachy-
cephalic breeds. Objective measurements of tracheal 
diameters have been published, which compare tracheal 
diameter to thoracic inlet (TD/TI-ratio) or the third rib 
(TT/3R-ratio) (1-3). Our purpose was to compare ratios 
between observers, measuring occasions, and effect on clas-
sification as hypoplastic/non-hypoplastic using published 
ratios as cut-offs.

Materials and methods
Left lateral radiographs of 56 English Bulldogs were evalu-
ated independently by three observers, on three occasions. 
TD/TI and TT/3R-ratios and correlations between occa-
sions were calculated. Number of hypoplastic dogs for each 
method was determined using cut-offs <0.11 and <0.127 
for TD/TI and <2.0 for TT/3R.

Results
Measurements 2–3 showed highest correlation indicat-
ing some degree of learning. Therefore measurement 3 
was used in following analyses. Using cut-offs <0.127 for 
TD/TI and <2.0 for TT/3R for hypoplasia, one dog was 
hypoplastic and ten were non-hypoplastic by all observers 
and occasions. The remaining 45 dogs varied in classifica-
tions. With cut-off <0.11 for TD/TI, observer-A, -B and 
-C classified 7, 3, and 2 dogs respectively as hypoplas-
tic. Cut-off <0.127 yielded 14, 9 and 5 hypoplastic dogs 
respectively. With TT/3R <2.0 corresponding numbers 
were 39, 6 and 7.

Conclusion
The study shows considerable variation in classifying Eng-
lish Bulldogs as hypoplastic/non-hypoplastic, depending 
on method and observer.
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Tvättar du valpar på din klinik? 
Om illegal införsel av hund till Sverige

Anna Lindgren
Veterinärinspektör
Enheten för sällskapsdjur, Jordbruksverket
anna.u.lindgren@jordbruksverket.se

Jordbruksverket tillhandahåller och hanterar lag-
stiftning om djurskydd och smittskydd. En av våra 
viktigare arbetsuppgifter är att besluta om smitt-

skyddsåtgärder för illegalt införda djur till Sverige. Det är 
tyvärr inte ovanligt att personer som säljer insmugglade 
valpar försöker få tag på svenska dokument åt hundarna. 
Vi är beroende av ett gott samarbete med landets veteri-
närer, som emellanåt träffar på dessa djur i sin verksamhet. 
Nedan följer några goda råd om hur du som veterinär kan 
hjälpa oss.

Det här gör du som är veterinär

1. Fråga djurägaren om:
a) vilket land djuret är infört från och om det finns några 
dokument som tillhör djuret.
b) när djuret kom till Sverige. Är det mer än 4 månader 
sedan krävs inga smittskyddsmässiga åtgärder, oavsett vilket 
land djuret kom från.
c) eventuell säljares namn och adress (om djuret är inköpt 
i Sverige men har utländska papper), samt 
d) ägarens tillstånd att få ID-märka djuret (om det är 
omärkt) enlig punkt 3 nedan, motiverat av att djurägaren 
då kan slippa ytterligare veterinärbesök.

2. Fråga efter och kontrollera eventuella 
införselhandlingar.
Grundkravet för införsel till Sverige är id-märkning, giltig 
rabiesvaccination samt EU-pass eller intyg E9.163 (alter-
nativt E9.164). Vaccinationsböcker, stamtavlor, köpehand-
lingar eller andra eventuella dokument kan också vara av 
intresse.

3. Kontrollera djurets Id-nummer. 
Id-märk djuret om det är omärkt.
Tatuering kan sitta i öron och ljumskar. Chip sitter vanligen 
på hals eller mellan skuldrorna, men kan vandra och hamna 
längs sida eller bröst eller på annan plats. Alla svenskägda 
hundar över fyra månaders ålder ska vara ID-märkta och 
registrerade i Centrala Hundregistret. Omärkta smuggel-
hundar måste därför märkas och registreras. Registrering 
kan göras via vår hemsida www.jordbruksverket.se eller via 
blankett som kan beställas från Jordbruksverket, telefon 
036-15 51 75. Märkningen är också ett sätt att i efterhand 
kunna konstatera vilket djur som besökte kliniken.

4. Kopiera alla djurets dokument 
Sänd journalblad inklusive ägarens adress och telefon-
nummer och djurets ID-nummer, samt kopior på pass/
andra dokument till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. 
Fax: 036-15 08 18. Email: hundkatt@jordbruksverket.
se . Skannade dokument håller oftast en bättre kvalitet 
än kopierade och faxade, vilket gör det lättare för oss att 
granska eventuella detaljer.

5. besikta djuret avseende smittsamma sjukdomar. 

6. ring Jordbruksverket för att få ett beslut om vad som 
ska ske med djuret.
Kontakta om möjligt Jordbruksverket omgående medan 
djuret är kvar på kliniken. Jordbruksverket kan då fatta 
beslut genast och risken för att ägaren hinner avvika med 
djuret minskar. Om ägaren får gå hem utan beslut från 
Jordbruksverket så ökar risken för smittspridning i de sär-
skilt komplicerade fallen. Ibland tvingas vi också koppla 
in polis för att hitta ägaren och djuret igen.

Kliniken får beslutet per fax och ägaren får det med 
post, men vi talar gärna med ägaren direkt per telefon om 
det skulle behövas.

7. Informera om, eller utför, beslutade åtgärder 
om djuret ska hemisoleras: Informera om zoonosrisken 
vad gäller rabies samt att djurägaren har strikt djurägar-
ansvar, vilket innebär att ägaren kan polisanmälas om hen 
orsakar smittspridning genom att inte hålla djuret isolerat 
tills vidare. Djuret får rastas i koppel/sele och får inte träffa 
andra djur. Detaljvillkor finns i beslutet. 

om djuret ska karantäniseras: Jordbruksverket och ägaren 
enas om hur djuret ska föras till karantänen. Därefter infor-
merar Jordbruksverket kliniken om hur ärendet ska lösas.

om djuret ska avlivas: Jordbruksverkets handläggare kan 
vid behov resonera med djurägaren om motivet för beslu-
tet. Jordbruksverket ber kliniken ombesörja avlivning och 
kvittblivning och kan be att kliniken sänder kroppen för 
obduktion (sker inte alltid).

vad gör jag om ägaren tänker avvika med djuret?
Om ägaren vägrar samarbeta och vill ta med djuret hem 
direkt utan behandling kan du inte hindra det, men gör 
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vad du kan för att förklara att ägaren/familjen är de som 
lättast drabbas av eventuell smitta. Jordbruksverket fattar 
ändå beslut med hjälp av de dokument och uppgifter du 
förmedlar, men vi kan ha svårare att spåra djuret. Om 
ägaren vägrar att låta märka sin hund ska detta anmälas 
till polisen, som har rätt att meddela de förelägganden som 
behövs för att se till att märkning utförs.

Det här gör Jordbruksverket 
Jordbruksverket fattar beslut om vad som ska ske med 
djur som smugglats in (införselförordningen 1994:1830 
respektive lagen 2006:806 om provtagning på djur m.m.). 
Då Jordbruksverket får in uppgifter om en hund eller katt 
som kommit in i landet utan att uppfylla alla införselkrav 
fattar verket beslut om lämpliga skyddsåtgärder, t.ex: 
•	 Hälsokontroll	
•	 Hemisolering	i	8	veckor	av	djur	från	länder	med	låg	

rabiesrisk.
•	 Karantän	eller	avlivning	av	djur	från	länder	med	hög	

rabiesrisk (valpar och kattungar avlivas eftersom de inte 
kan karantäniseras av djurskyddsskäl).

I de enstaka fall ett djur måste avlivas är det stora förde-
lar om detta kan ske i samband med besöket på kliniken. 
I annat fall måste djuret hämtas i hemmet av distrikts-
veterinär och polis, vilket bekostas av skattepengar och 
är onödigt traumatiskt för djurägaren och dennes familj.
Jordbruksverket lämnar vidare samtliga uppgifter om inför-
seln till Tullverket.

Det här gör Tullverket med tipsen 
Tullverket utreder uppgifter om smuggling som kommer 
in från Jordbruksverket och allmänheten. Om brottsmiss-
tanke finns lämnas åtalsanmälan till allmän åklagare. Fäl-
lande dom ger böter eller fängelse i upp till 2 år. 

Om rabies och dvärgbandmask 
Inkubationstiden för rabies är vanligen några veckor men 
kan vara upp till 4 månader. Djur som smittats av rabies 
kan sprida smitta i cirka 14 dagar innan de visar symp-
tom. Ett illegalt infört oskyddat djur bör hållas isolerat så 
att risken minskas att det sprider rabies i omgivningen. 
Det finns ännu ingen diagnostisk metod att påvisa rabies-
smitta hos ett levande djur. En person som blivit biten/
riven/slickad av ett misstänkt rabiessmittat djur, ska genast 
tvätta såret noggrant med tvål och vatten och söka läkar-
behandling. 

Sverige har inte längre något krav på att hundar som 
förs in i landet ska vara avmaskade mot dvärgbandmask. 
Däremot rekommenderar Jordbruksverket avmaskning av 
hundar som vistats utomlands och kan ha kommit i kontakt 
med (det vill säga ätit) vilda smågnagare. Smalspektrum-
preparat med prazikvantel eller epsiprantel ska användas.

Om EU-pass och rabiesvaccination
När ett pass utfärdas måste de första tre sidorna som rör 
djurets ägare, djurets data och djurets ID-märkning fyllas 

i. Utan uppgift om datum för ID-märkning blir passet 
och alla åtgärder som intygas i det ogiltiga. Är datum för 
ID-märkning okänt, noterar du det datum då du kon-
staterade att hunden hade sin ID-märkning, det vill säga 
datumet för passutfärdandet. Det är endast veterinärer som 
får fylla i uppgifter i ett pass. Det är också bara veterinärer 
som får utföra de behandlingar som ska föras in i passet. 
Då nya uppgifter ska noteras i ett befintligt pass måste 
djurets ID-nummer först kontrolleras (se notis längst ned 
på sidan 3 i passet).

Du har rätt att utfärda pass till djur som inte rabies-
vaccinerats (till exempel vid export av valp). Då ett djur 
rabiesvaccineras ska däremot vaccinationen noteras i dju-
rets pass. Om djuret saknar pass ska ett sådant utfärdas. 
Vaccination får inte utföras utan att pass utfärdas eller 
redan befintligt pass fylls i. Passnumret och ID-numret 
ska noteras i klinikjournalen.

Kontaktuppgifter
Jordbruksverkets växel: 036-15 50 00
Hund- och kattgruppens jourtelefon, endast vardagar kl. 
08.00-16.30: 0738-03 43 69
E-post till hund- och kattgruppen: 
hundkatt@jordbruksverket.se 
Tjänsteman i beredskap (TiB), endast vardagar efter 16.30 
samt helgdagar: 0771-800 900
Jordbruksverkets fax: 036-15 08 18
SVA’s epizootijour: 018-67 40 01

referenser över lagstiftning på området:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av 
den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid 
transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om 
ändring av rådets direktiv.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (2006:815) om provtagning på djur m.m.

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av säll-
skapsdjur och hund-och kattsperma samt hundar, katter och 
illrar avsedda för handel, saknr J13.

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass 
för sällskapsdjur, saknr J36.

Lag (2006:806) om provtagning på djur m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa 
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare samt personal inom 
djurens hälso- och sjukvård, saknr D8/L41.
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SVS-smådjurssektions Projekt ”Riktlinjer för 
hantering av patienter inom smådjurssjukvården 
med särskilt resistenta bakterier”

Alexandra Vilén
Leg vet, specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar
Regiondjursjukhuset i Helsingborg, Smådjur

Särskilt resistenta bakterier är ett växande problem 
inom svensk smådjurssjukvård. Det första fallet av 
MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus aureus) 

samt MRSP (Methicillinresistent Staphylococcus pseudin-
termedius) konstaterades i Sverige hos hund första gången 
2008. Sedan dess har medvetenheten om dessa bakterier 
ökat bland Sveriges smådjursveterinärer.

Vi har i Sverige, mycket tack vare våra tidigare initiativä-
renden (antibiotika & hygien), en mer restriktiv anti-
biotikaanvändning och bättre vårdhygien än många av 
våra europeiska länder. Trots detta ser vi en inte obetydlig 
förekomst av infektioner med särskilt resistenta bakterier 
hos våra sällskapsdjur. Socialstyrelsen har tillsammans 
med SVA och SJV med flera arbetat fram riktlinjer för 
hantering av MRSA hos våra sällskapsdjur då detta är en 
uttalad zoonos. MRSP har inte ansetts lika potent som 
zoonos men i takt med att antalet drabbade sällskapsdjur 
ökar, har rapporter med MRSP-infektioner hos människa 
ökat. Antalet människor i Sverige som drabbas av ESBL-
bildande bakterier (Extended Spectrum Beta-Lactamases) 
har ökat markant under de sista åren och hos hundar 
isolerar vi också dessa sorter av resistenta bakterier allt 
mer frekvent.

Kliniskt verksamma veterinärer står inför en ny utma-
ning när det kommer till att hantera patienter med MRSA, 
MRSP eller ESBL på lämpligt sätt. Det finns många olika 
aspekter att ta in, bland annat djurskyddsaspekten, resis-
tensspridning, lagstiftning kring läkemedelsanvändning, 
smittspridning på kliniken samt i hemmet och inte minst 
information och samarbete med djurägaren.

De flesta svenska veterinärer söker idag kunskap via 
internet (olika forum), via utländska kongresser samt webi-
nars etc. Vi har en ökande mängd kollegor med utländsk 
utbildning som arbetar runt om i Sverige varav många 
utbildats med en annan inställning till antibiotika än vi har 
i Sverige. Naturligtvis väcks tankar hos såväl veterinärer som 
djurägare att om behandling är möjlig och sker utomlands 
så varför skulle inte svenska veterinärer behandla dessa 
patienter på samma sätt? Ska vi behandla alla patienter 
med MRSA, MRSP eller ESBL om djurägarna så önskar? 
Många veterinärer har endast basala kunskaper i mikro-
biologi och resistensproblematik. Det är svårt att fatta ett 
korrekt beslut för eller emot behandling om man inte har 
tillräcklig kunskap. 

Med detta som bakgrund och då det efterfrågats tydliga 
riktlinjer för hur vi som kliniker ska hantera patienter smit-
tade med dessa resistensfenotyper på bästa sätt har SVS-
Smådjurssektion med stöd av SVF initierat en arbetsgrupp 
som fått i arbetsuppgift att ta fram nationella riktlinjer för 
hantering av patienter med särskilt resistenta bakterier. 
Gruppen som har bestått av särskilt kunniga inom området 
för mikrobiologi, antibiotika och farmakologi samt resis-
tensproblematik tillsammans med kliniker med erfarenhet 
av ”problemområden” såsom ortopedi, dermatologi samt 
intensivvård. 

De frågor som gruppen tagit ställning till är till exempel 
om vi överhuvudtaget ska försöka behandla dessa patienter? 
Vilka antibiotika ska vi välja då? Vad säger lagstiftaren? Ska 
vi rekommendera avlivning? Vad har djurägarna för rätt 
att kräva behandling? 

Initiativärrendet kommer preliminärt avslutas under 
hösten 2013 och därefter publiceras på SVF och SVS-
smådjurssektions respektive hemsidor (www.svf.se samt 
www.ssava.se). Presentationen vid årets veterinärkongress 
avser således ge en översikt över de kommande riktlinjerna. 

Summary
Infections with resistant bacteria are an increasing problem 
in companion animal. These cases present the clinician 
with a challenge, as these infections could be difficult to 
treat and potentially zoonotic. In some countries these 
infections are treated with human last resort drugs some-
thing that is prohibited through legislation in Sweden. The 
Swedish Small Animal Veterinary Association has initiated 
a working group to provide hands on guidelines to practi-
tioners on how to handle these cases in practice regarding 
current guidelines in use of antimicrobial and veterinary 
hygiene guidelines as well as according to current legisla-
tion and also the ethical aspect that might follow.
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Nya antibiotikaföreskrifterna, D9

Kinfe Girma
Jordbruksverket

Ökande uppkomst av resistenta bakterier som tål 
flera olika antimikrobiella medel kan begränsa 
behandlingsalternativen av infektioner hos både 

människor och djur. Detta är och kommer fortsatt att vara 
ett globalt folkhälsoproblem. Varje år dör 25 000 männis-
kor inom EU av sjukdomar som tidigare kunde botas med 
antibiotika. Dessutom orsakar antibiotikaresistens extra 
sjukvårdskostnader och produktionsförluster motsvarande 
upp till 1,5 miljarder euro. Med tanke på att det inte sker 
någon utveckling av nya antibiotika att tala om är det 
ytterst viktigt att se till att de antimikrobiella medel som 
finns kan utnyttjas effektivt så länge som möjligt. Det är 
därför viktigt att hålla utvecklingen av resistenta bakterier 
på så låg nivå som möjligt genom en kontrollerad och 
ansvarsfull användning samt genom förebyggande åtgärder 
mot smittspridning. 

Orsaken till förekomsten av antibiotikaresistens är i huvud-
sak över- och felanvändning av antibiotika, som till viss 
del kan bero på slentrian i behandlingsstrategier. Genom 
en ökad kunskap om korrekt antibiotikaanvändning kan 
onödiga antibiotikabehandlingar undvikas. Jordbruksver-
ket anser att det är viktigt att klargöra veterinärens ansvar 
i valet av antibiotika, och i viss mån begränsa användning 
till djur av vissa kritiskt viktiga antibiotika. Verket anser att 
utnyttjande av tillgängliga diagnostiska metoder är mycket 
viktigt då de spelar en väsentlig roll i bekämpningen av 
antimikrobiell resistens genom att de främjar mer anpas-
sade behandlingar.

Jordbruksverket har infört regler som medför att förskriv-
ning av vissa typer av antibiotika som är godkända för 
användning på människor inte tillåts för användning på 
djur. Reglerna innehåller också krav på bakteriologisk 
undersökning och resistensundersökning innan behand-
ling påbörjas med andra skyddsvärda typer av antibiotika. 
Undersökningarna ska visa att det inte finns alternativa, 
mindre kritiska läkemedel som är effektiva mot sjukdoms-
tillståndet. Tanken bakom regleringen är dels att vissa typer 
av antibiotika ska reserveras för behandling av människor 
och dels att säkra att rätt antibiotika väljs vid behandling 
av djur. 

Jordbruksverkets målsättning är att ge tydliga regler för 
användning av antibiotika vid behandling av djur och ge 

stöd för och förtydligande av SVS antibiotikapolicy. Detta 
kommer att leda till att antibiotika ordineras och används 
på ett ansvarsfullt sätt. På så sätt kan utvecklingen av anti-
biotikaresistens bromsas.
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Rapport från Normgruppen

Malin öhlund
Sveriges lantbruksuniversitet

Rapport från Normgruppens möte den 18 mars 2013

Normgruppen smådjur sammanträdde den 18 mars 2013. 
Närvarande var Malin Öhlund (sammankallande fr.o.m. 
januari 2013), Cecilia Rohdin och Anne Carlswärd. Från-
varande var Lotta Ternström-Hofverberg. Sedan en tid 
finns två vakanser i gruppen och pga. detta har gruppens 
arbete inte kunnat bedrivas fullt ut den sista tiden. Vi har 
också varit tvungna att begränsa antalet nya frågeställningar 
som vi ska arbeta med. 

Synpunkter på normer
Inga synpunkter på redan färdiga normer har kommit till 
normgruppens kännedom. Normen om kastrationsålder 
för katt har diskuterats i sociala medier, och inställningen 
från de veterinärer som har yttrat sig har varit att normens 
innehåll är i stort sett är bra. Ett önskemål om att normen 
om lugnande läkemedel som normgruppen arbetar med 
ska bli färdig har framställts. 

Arbete med pågående frågeställningar och normer
a. En norm om planerade kejsarsnitt antogs vid mötet (se 
separat dokument). Enligt normgruppens rekommenda-
tion ska beslut om att utföra kejsarsnitt endast fattas efter 
en veterinärmedicinsk undersökning samt bedömning att 
naturlig förlossning kan komma att innebära uppenbar risk 
för dystoki eller annan risk för tiken och/eller valparna. Det 
är alltså inte upp till ägarna att ”boka” tid för kejsarsnitt.

b. Normgruppen arbetar med en norm angående för-
skrivning av lugnande läkemedel. Normen kallas fortsätt-
ningsvis norm om förskrivning av lugnande och ångest-
dämpande läkemedel. Det har fortsatt varit svårigheter 
att få fram information om hur förskrivning respektive 
utlämning av narkotiska läkemedel kan ske i praktiken 
(t.ex. delning av förpackningar på apotek, utlämnande av 
jourdoser m.m.). Normgruppen kommer att utreda frågan 
vidare och förhoppningsvis anta normen vid nästa möte.

c. Ett normförslag angående användandet av ögonpro-
teser samt bilaterala enukleationer diskuterades. Norm-
gruppen konstaterade att det rör sig om två separata frå-
geställningar. Vi beslöt att arbeta vidare med frågan om 
användandet av ögonproteser för att eventuellt utforma en 
norm runt detta. När det däremot gäller frågan om bilateral 
enukleation beslöt Normgruppen att inte utforma en norm 
för detta då det endast gäller ett fåtal individer. Gruppens 
ståndpunkt i frågan är dock att det inte är etiskt problema-

tiskt att utföra bilaterala enukleationer i vissa väl utvalda 
fall. Ett typexempel då detta enligt gruppens mening är 
acceptabelt är när en redan blind hund som klarar sig bra 
i sin närmiljö opereras i syfte att reducera smärta från ögat.

d. Sporrextirpation av valpar är en frågeställning som 
gruppen diskuterade vidare på mötet och kommer att 
arbeta vidare med.

Nya frågeställningar och förslag till normer
a. Avlivning av katt – frågeställningen gällde främst använ-
dandet av avlivningsvätska intraperitonealt utan föregå-
ende sedering. Normgruppen beslöt att inte utforma någon 
norm utan hänvisar istället till SJVFS 2008:69 ”Narkos-
medel och andra avlivningspreparat: 15 § Tillhandahålla 
läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhälsovård. 
Veterinären är dock skyldig att själv fastställa att djuret är 
dött. Denna skyldighet gäller dock inte vid avlivning av 
försöksdjur.

Allmänna råd till 8 kap. 15 §: Vävnadsretande preparat 
bör tillföras intravenöst. Vid intraperitoneal tillförsel av 
vävnadsretande preparat bör djuret vara sederat (ha fått 
lugnande preparat).

b. Krage och klåda – frågeställningen gäller användandet 
av krage som enda behandling vid klåda hos hund och katt. 
Normgruppen anser inte att frågeställningen motiverar 
en norm, men gruppens åsikt är den att användande av 
krage aldrig får vara den enda åtgärden i utredningen av 
en patient med klådproblematik.

c. Rekommenderad lägsta kastrationsålder hund – frå-
geställningen är kopplad till normen om tidig kastration 
katt där normgruppen för tillfället rekommenderar sex 
månader som lägsta rekommenderade kastrationsålder för 
katt med utrymme för undantag för tidigare kastration i 
vissa fall. Beslut att normgruppen arbetar vidare med att 
ta fram en liknande norm även för hundar. 

d. K-märkning av katter – förslag från en djurskyddsor-
ganisation att alla kastrerade honkatter bör märkas med t.ex. 
ett K för att undvika att katten opereras igen (för kastra-
tion trots att den redan är kastrerad, ett problem främst 
för hittkatter). Beslut från smådjurssektionens styrelse att 
normgruppen avvaktar med denna frågeställning tills vidare.

e. En fråga har också indirekt ställts till normgruppen 
i ett debattinlägg i SVT angående användning av parace-
tamol till hund. Smådjurssektionen anser inte att norm-
gruppen ska arbeta med enskilda läkemedel och frågan tas 
därför inte upp. 
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f. Inga andra frågeställningar har kommit till normgrup-
pens kännedom.

Normgruppen välkomnar frågor och synpunkter gällande 
antagna normer från smådjurssektionens medlemmar, 
samt förslag på nya frågeställningar som ni tycker att vi 
ska arbeta med!

Malin Öhlund,
Sammankallande i normgruppen smådjur

Normgruppen smådjur sammanträdde 
den 2 september 2013. 

Närvarande var Malin Öhlund (sammankallande), Cecilia 
Rohdin, Lotta Ternström-Hofverberg och Anne Carlswärd. 
Gruppen har helt nyligen fått en ny medlem, Ulrika Nord-
wall, som hälsas varmt välkommen till gruppen och deltar 
fr.o.m. nästa möte. Rekrytering pågår för närvarande till 
den sista lediga posten i normgruppen smådjur. 

Synpunkter på antagna normer 
Normen om kejsarsnitt som antogs vid senaste mötet har 
ifrågasatts med avseende på ”lam” formulering. Normgrup-
pen instämmer i att formuleringen blev mindre skarp än 
gruppen initialt önskade, men också att vi inte har kunnat 
enas om en skarpare formulering utan att samtidigt även-
tyra patientsäkerheten.

Verksamhetsbeskrivning
Arbete med att ta fram en verksamhetsbeskrivning för 
normgruppens arbete pågår. Under vårt senaste möte revi-
derade vi smådjurssektionens styrelses förslag. Verksam-
hetsbeskrivningen föreslår bland annat att normgruppen 
årligen ska granska tidigare antagna normer och vid behov 
revidera dem. Under revisionen ska normerna tas bort 
från hemsidorna. Beslut att ta bort de båda normer som 
rör kastration under det pågående arbetet med ny norm 
som rör kastration allmänt av både hund och katt. Övriga 
tidigare antagna normer granskades och befanns aktuella.

Samverkansmöte SKK/SJV/SLU/SVF m.fl.
Anne Carlswärd deltog som representant för normgruppen 
smådjur vid ett möte med en samverkansgrupp mellan 
SKK/SJV/SLU/SVF den 15 maj 2013. Vid mötet diskute-
rades bl.a. avelshygien, smugglingsproblematik, forskning, 
kastration, sporrextirpation m.m. 

Arbete med pågående frågeställningar och normer
En norm om förskrivning av beroendeframkallande läke-
medel kunde efter viss omarbetning antas vid dagens möte 
(se bilaga). Normen kallas numera norm för hantering och 
behandling av ångestsymtom hos hund i samband med 
rädsla för ljud och behandlar handläggning av patienter med 
rädsla för ljud, t.ex. skotträdsla eller rädsla för fyrverkerier. 
Normgruppen anser att alla djur med skotträdsla eller som 

av annan orsak anses behöva sederande/ångestdämpande 
preparat för att hantera sin rädsla, ovillkorligen undersöks 
vid varje enskilt förskrivningstillfälle. Särskild vikt bör läggas 
vid ägarens beskrivning av djurets besvär och alternativa 
åtgärder till förskrivning av läkemedel. Ägaren ska noggrant 
informeras om eventuella biverkningar preparaten kan ge 
upphov till. Vid förskrivning är det viktigt att endast den 
mängd tabletter som krävs under den tid symtom på ångest/
oro förväntas, t.ex. kring nyårsafton, expedieras. Detta kan 
ske genom förskrivning, eller i vissa fall utlämnande, av ett 
exakt antal tabletter. Apoteken kan bryta förpackningar 
för att dela ut ett exakt antal tabletter vilket är positivt ur 
missbrukssynpunkt. I vissa fall kan utlämnande av ett exakt 
antal tabletter användas, s.k. jourdos.

ögonproteser som alternativ till enukleation. Användan-
det av proteser tycks främst ha ett kosmetiskt syfte och är då 
tveksamt förenligt med djurskyddslagen. Risken för kom-
plikationer efter dylikt ingrepp anses vara större än efter 
sedvanlig enukleation. Beslut att normgruppen arbetar 
vidare med att formulera en norm som avråder från ingrep-
pet, med hänvisning till de ökade komplikationsriskerna 
utan påtagliga fördelar för djuret. 

Sporrextirpation på valp – information framkom från 
Jordbruksverket att föreskriften där just tillåtelsen till sporr-
extirpation ingår är på väg ut på remiss inför en eventuell 
revision. Beslut att normgruppen avvaktar en eventuell 
omarbetning av föreskriften innan vi formulerar en norm 
(kan hända att tillåtelsen att ta bort sporrar utan veteri-
närmedicinsk indikation försvinner i den nya lagtexten). 
Normgruppen vill dock i samband med diskussionen om 
sporrextirpation av valpar påpeka att valpar måste vara 
minst en vecka gamla för att få transporteras, och att 
ingreppet alltid måste utföras under veterinärt ansvar. 
Nya frågeställningar och förslag till normer

En ny kastrationsnorm är under arbete. Denna kommer 
att ersätta de tidigare antagna normerna norm angående 
kirurgisk kastration av friska hundar och norm om rekom-
menderad kastrationsålder för katt. Normgruppen anser 
att den nu rekommenderade lägsta kastrationsåldern för katt 
inte är baserad på vetenskapliga fakta och att den därmed 
bör revideras. Ett flertal studier har uppvisat säkra resultat 
vid rutinmässig kastration av yngre katter. Vi har diskuterat 
runt att vi antagligen inte kommer ange en exakt åldersre-
kommendation då det är det individuella djurets status som 
främst är intressant. Normgruppen är enig om vikten av att 
belysa och diskutera både medicinska och beteendemässiga 
för- resp. nackdelar av en kastration.

Narkos och intubering vid tandåtgärder – ett nytt norm-
förslag har inkommit från Svenska Sällskapet för Djur-
tandvård (SSDt). Som motivering till normen anges: ”En 
norm skulle vägleda till bättre patientsäkerhet och på sikt 
en höjning av kvalitén generellt genom att visa på begräns-
ningarna för undersökning och åtgärder under sedering.” 
Normgruppen är enig med SSDt om förslaget att djur 
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Norm för hantering och behandling av ångestsymtom 
hos hund i samband med rädsla för ljud

Bakgrund:
Våra husdjur behandlas med ångestdämpande/sederande 
läkemedel i allt högre utsträckning i samband med t.ex. 
helger då det förekommer fyrverkerier. De negativa effekter 
dessa läkemedel kan ha på våra husdjur bör i varje enskilt 
fall vägas mot det lidande, ångest och rädsla individen för-
väntas uppleva. Vikt ska läggas vid åtgärder för att minska 
risken för uppkomst av ångestrelaterade symtom samt vid 
långsiktig behandling av ångest och oro snarare än vid att 
medicinera symtom. I de fall läkemedel används ska dessa 
ges till djuret innan det hunnit uppleva ångest och sedan 
kontinuerligt till dess stimuli upphört.

Kortsiktig hantering av ångestsymtom i samband med 
rädsla för ljud (noise phobia):
•	 Ångestdämpande	läkemedel	(korttidsverkande)
•	 Feromoner	(DAP	–	dog	appeasing	pheromone)

Långsiktig hantering av ångestsymtom i samband med 
rädsla för ljud (noise phobia)
•	 Beteendeterapi	

° Desensitisering – att successivt vänja individen vid 
obehagliga ljud som till en början presenteras på 
mycket låg volym för att allteftersom höjas. 

° ”Counter – condititoning” – att belöna individen då 
den inte reagerar för ljuden med t.ex. mat.

•	 (Feromoner)
•	 Ångestdämpande	läkemedel	(långtidsverkande)

Traditionellt har en mängd olika läkemedel använts 
för att hantera ångest i samband med t.ex. rädsla för fyr-
verkerier hos hund varav de flesta saknar dokumenterad 
effekt. Fokus vid behandling av ångesttillstånd bör ligga 
på läkemedel som påverkar GABA och 5-HT (serotonin): 
bensodiazepiner, MAO-I (monoaminooxidashämmare), 
TCA (tricykliska antidepressiva), SSRI (serotoninåter-
upptagshämmare), och 5-HT agonister. Användandet av 
fentiaziner, som t.ex. levomepromazin (Nozinan®) eller 
acepromazin (Plegicil®), som påverkar dopaminreceptorn 
anses föråldrat, och dessutom olämpligt då t.ex. acepro-
mazin kan göra individen mer känslig för ljud (Thompson 
1998, Bowen and Heath 2005, Overall 2002).

Bensodiazepiner anses nödvändiga för behandling av 
sporadiska händelser som leder till kraftig ångest såsom 
fyrverkerier och åskoväder (Overall 2001). Bensodiazepi-
ner är ångestdämpande, ger varierande grad av sedering 
samt orsakar retrograd amnesi. Bensodiazepiner kan på katt 
orsaka fatal levernekros. Bensodiazepiner är beroendefram-
kallande. Risken att veterinär förskrivning av denna typ av 
läkemedel hamnar i orätta händer, då läkemedelsgruppen 
är mycket attraktiv ur missbrukssynpunkt, måste beaktas. 
Vid mer komplexa eller långvariga ångesttillstånd anses 
MAO-I (monoaminoxidashämmare), TCA (tricykliska 
antidepressiva), SSRI (serotoninåterupptagshämmare), 

generellt bör vara intuberade vid tandåtgärder. Beslut att 
normgruppen och SSDt gemensamt formulerar en norm. 
Vi diskuterade också runt vikten av tandröntgen i samband 
med tandvård hos hund och katt.

Borrelia och Anaplasma-infektioner hos hund framkom 
som ett nytt förslag till norm under normgruppens senaste 
möte. Otydligheter finns bl.a. kring tolkning antikropps-
titrar, okänd effekt av det vaccin som nyligen introducerats 
på marknaden, om huruvida ”kronisk borrelios” är ett till-
stånd som överhuvudtaget existerar mm. Beslut att påbörja 
arbete med att fram bakgrundsfakta till en ny norm.

Normgruppen välkomnar frågor och synpunkter gällande 
antagna normer från smådjurssektionens medlemmar, 
liksom förslag på nya frågeställningar som ni tycker att vi 
ska arbeta med.

Malin Öhlund, 
Sammankallande i normgruppen smådjur

Norm om planerade kejsarsnitt

SVS smådjurssektions normgrupp har arbetat med en 
norm om hur förfrågningar om tidsbokade kejsarsnitt på 
hundar med förmodade förlossningsproblem (t.ex. dog-
graser) skall hanteras.
I sammanhanget bör påpekas vad som sägs i lagar och 
föreskrifter:
•	 Djurskyddslagen	(1988:534)	10	§
 ”Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på djur i 

andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska 
skäl.”

•	 Statens	jordbruksverks	föreskrifter	och	allmänna	råd	om	
hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5 Saknr L 102) 
24 § 

 ”Djur inte får användas i avel om de saknar förmåga att 
föröka sig på ett naturligt sätt.”

I de fall djurägaren redan före förlossningen sätter igång 
misstänker att det finns risk för dystoki eller annan uppen-
bar risk för tik och/eller valpar ska tiken undersökas av 
veterinär. Det är veterinären som därefter fattar beslut om 
att rekommendera eventuellt kejsarsnitt. 

Bakom allt avelsarbete bör ligga en önskan om få fram 
linjer som kan föda på naturligt sätt. Djurägaren har genom 
avelsarbetet ett instrument som ger chans att se vilka indi-
vider som kan fortplanta sig naturligt och rikta aveln på 
dessa. 

Normgruppens rekommendation
Enligt normgruppens rekommendation ska beslut om att 
utföra kejsarsnitt endast fattas efter en veterinärmedicinsk 
undersökning samt bedömning att naturlig förlossning kan 
komma att innebära uppenbar risk för dystoki eller annan 
risk för tiken och/eller valparna.
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och 5-HT agonister indicerade för att underlätta bete-
endeterapi (desensitisering och ”counter-conditioning”) 
(Heath 2007).

Feromoner (DAP – dog appeasing pheromone) har visat 
sig effektivt kunna reducera frekvensen ångestrelaterade 
symtom i samband med skotträdsla och kan användas både 
vid kort- och långsiktig behandling av skotträdsla på hund 
(Mills med flera 2003).

Normgruppens rekommendation:
Normgruppen anser att alla djur med skotträdsla eller som 
av annan orsak anses behöva sederande/ångestdämpande 
preparat för att hantera sin rädsla, ovillkorligen under-
söks vid varje enskilt förskrivningstillfälle. Särskild vikt 
bör läggas vid ägarens beskrivning av djurets besvär och 
alternativa åtgärder till förskrivning av läkemedel. Ägaren 
ska noggrant informeras om eventuella biverkningar pre-
paraten kan ge upphov till. Vid förskrivning är det viktigt 
att endast den mängd tabletter som krävs under den tid 
symtom på ångest/oro förväntas, t.ex. kring nyårsafton, 
expedieras. Detta kan ske genom förskrivning, eller i vissa 
fall utlämnande, av ett exakt antal tabletter. 

Receptet kan vid förskrivning även förses med texten 
”OBS! Endast x tabletter ska expedieras!” för att ytterligare 
tydliggöra mängden tabletter som ska lämnas ut. Apotekens 
möjlighet att bryta originalförpackning följer av Läkeme-
delsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande 
och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 5 kap 18 
§. Djurägaren får betala för hela förpackningen och över-
blivna tabletter kasseras. 

Alternativt kan tabletter för det enstaka behandlingstill-
fället lämnas ut vid besöket. Detta är tillåtet för jourdoser, 
det vill säga när djurägaren inte har möjlighet att hämta 
läkemedlet på apotek, eller på grund av ”hänsyn till ända-
målet med behandlingen” (LVFS 2009:13, 1 kap 3 §). Vad 
som avses med ”ändamålet med behandlingen” är oklart. 
Läkemedel får endast lämnas ut i direkt anslutning till 
behandlingstillfället och kan alltså inte göras för behandling 
längre fram i tiden.

Utvärdering av tidigare behandlingseffekt bör ske innan 
upprepad förskrivning.
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Nya rön inom demodikos

Kerstin Bergvall
Leg vet, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, 
Specialist i dermatologi hund och katt, Dipl ECVD
Kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
DjurAkuten AB, Stockholm

Demodikos hos hund
Demodikos kallas den hos hund vanliga hudsjukdomen 
som orsakas av en abnorm proliferation av demodexkval-
ster. Till följd av parasitens närvaro i hårsäckar och talg-
körtelgångar uppstår varierande grad av inflammatorisk 
reaktion i och runt hårsäcken, vilket leder till hårlöshet. 
Sekundära, bakteriella infektioner är vanliga, antingen i 
form av ytlig pyodermi (follikulit) eller med genombrott 
av basalmembran och infektion i dermis eller till och med 
subkutis (djup pyodermi) med bölder, flegmon och fistel-
bildning till följd. Den djupa pyodermin förlöper ofta med 
smärta, förstorade lymfknutor och ibland feber och påver-
kat allmäntillstånd. Beroende på i vilken ålder symtom 
på sjukdom debuterar, brukar demodikos hos hund delas 
in i juvenil form (debuterar som regel före 1½ års ålder) 
respektive adult form (debuterar hos den gamla hunden). 
Parasiten Demodex canis tillhör hudens normalflora och 
med den känsliga PCR-tekniken kan kvalster DNA påvisas 
hos 17–100% av kliniskt friska hundar. Andelen positiva 
hundar ökar med antal provtagningsområden på en och 
samma hund, i en studie uppvisade samtliga hundar som 
provtogs på minst 20 ställen positivt testresultat. Detta till 
trots påvisas som regel inte demodexkvalster vid mikrosko-
pering av skrapprover, hårplock eller i hudbiopsier tagna 
från kliniskt friska hundar.

Förutom den klassiska parasiten (D. canis) finns även 
två ytterligare former, en med en betydligt längre, slank 
kropp (D. injae) och en kortsvansad variant (D. cornei). 
Det har förekommit diskussioner om huruvida dessa två 
varianter inte utgör unika species, utan endast representerar 
en lång- respektive kortvuxen population av den medel-
långa D. canis. De olika typerna kan dessutom förekomma 
på en och samma individ. Med hjälp av DNAsekvensering 
kunde dock den längre (D. injae) konstateras vara en art 
skild från D. canis.

Patogenes:
I samtliga fall av demodikos (abnorm proliferation av 
demodexkvalster) har den immunologiska kontrollen av 
parasiten fallerat. Vid den adulta formen föreligger som 
regel en primär immunosuppressiv sjukdom hos patien-
ten (t.ex. hyperadrenokortisism, hypothyreos, neoplas-
tiska sjukdomar) alternativt står hunden på någon form 
av immunosuppressiv behandling (t.ex. kortison, cytosta-
tika). Den juvenila formen har en genetisk predisposition 

och avelsrekommendationer har tidigare beskrivits tydligt 
kunna minska prevalensen av sjukdomen. I en fall-kontroll-
studie baserad på mer än 2 500 hundar med generell juve-
nile demodikos I USA, hade American staffordshire terrier, 
Staffordshire bullterrier och shar-pei den högsta odds ration 
för sjukdomen. En association med hund-leukocytantigen 
(DLA) klass II har också beskrivits och utgör därmed en 
intressant, genetiskt bestämd immunologisk riskfaktor för 
sjukdomen (It). Just nu genomför vi ett forskningsprojekt 
i Sverige, där vi avser att undersöka den genetiska bak-
grunden till juvenil demodikos. För detta använder vi oss 
av tre raser med dokumenterat hög risk för demodikos, 
staffordshire bullterrier, mops och amerikansk stafforshire 
terrier. Vi är i stort behov av blod (EDTA och serum) 
från hundar som har eller har haft juvenil demodikos och 
även från friska kontroller. De friska kontrollerna behöver 
vara över 3 år, medan åldern på de som har, eller har haft 
diagnosticerad, juvenil demodikos inte spelar någon roll. 
Blanketter för fall respektive friska kontroller kan hämtas 
via Kerstin.Bergvall@slu.se 

Den parasitära bördan i hårsäckar och talgkörtelgångar 
predisponerar för bakteriell follikulit. Pyodermi har i in 
vitrostudier visats minska lymfocytblastogenes, något som 
alltså kan innebära att pyodermi ytterligare kan dämpa 
värddjurets immunologiska respons mot parasiten. I en 
retrospektiv studie inkluderande biopsier från 95 hundar, 
var antalet kvalster högre hos de hundar som även hade pyo-
dermi. Antibakteriell behandling har därför alltid förordats 
vid demodikos, i form av antibakteriell tvätt i preventivt 
syfte, eller som terapeutisk hjälp vid pågående pyodermi. 

Behandling:
Demodikos kan även delas in beroende på utbredning. Vid 
den lindrigare formen, lokal demodikos, har hunden endast 
ett fåtal, relativt till sin storlek, små områden affekterade 
och kvalster kan ej påvisas på andra provtagna områden. 
Generell form innebär att större områden, tassar eller ett 
flertal (>3–5) områden är affekterade eller har demodex-
kvalster påvisbara vid provtagning. Den juvenila formen 
spontanläker oftast och endast antibakteriell tvätt och god, 
generell omvårdnad krävs. Vid generell demodikos kan 
däremot behandling vara väl befogad, även om spontan 
avläkning kan förekomma även i dessa fall. 

Eftersom pyodermi kan försämra demodikos och är en 
vanlig sekundär företeelse är antibakteriella bad motive-
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rade. En pågående pyodermi kan även behöva antibioti-
kabehandlas i enlighet med gällande antibiotikapolicy. En 
schablonmässig antibiotikatillförsel under behandling mot 
demodikos leder däremot inte till kortare tid till parasitär 
avläkning jämfört med enbart antiparasitär behandling i 
en nyligen publicerad randomiserad studie inkluderande 
58 hundar med generell demodikos. 

Den antiparasitära behandlingen skall pågå tills hunden 
varit helt fri från påvisbara kvalster vid provtagning vid två 
repetitiva tillfällen med c:a 4 veckors intervall. Återbesök 
för ny provtagning är lämpligt med ungefär en månads 
intervall. Det är att rekommendera att notera i journalen 
var hunden provtagits och antal ägg, nymfer och adulter 
som påvisats. I de fall antalet juvenila stadier av parasi-
ten inte minskar efter två månaders behandling kan en 
justering eller ändring av behandlingsprotokoll behöva 
övervägas. 

Registrerade antiparasitära medel som finns tillgäng-
liga idag och kan användas mot demodikos är tillhörande 
de makrocykliska laktonerna. Denna typ av produkter 
har alla gemensamt att de binder till de glutamatregle-
rade kloridkanalerna och interagerar med GABA och 
orsakar paralys och död hos parasiten. De makrocykliska 
laktonerna kan vidare delas in i avermektiner och milbe-
myciner. Ivermektin, selamektin och doramektin tillhör 
avermektinerna, medan milbemycin oxim och moxidektin 
tillhör milbemycinerna. Alla makrocykliska laktoner kan 
potentiellt orsaka neurotoxicitet (mydriasis, ataxi, tremor, 
koma, dödsfall) om når tillräckligt hög nivå i CNS. De är 
samtliga substrat för effluxpumpen i blod-hjärnbarriären 
(P-glykoprotein, multi-drug pump, MDR). Om hunden 
är hetero- eller homozygot för mutation i genen kodande 
för effluxpumpen, ökar risken för neurotoxicitet. Collie, 
långhårig whippet, australisk shepherd, silken windhond, 
McNab, shetland sheepdog, engelsk shepherd, schäfer, old 
english sheepdog och border collie är exempel på raser 
inom vilka den här typen av mutation kan förekomma. 
Idag kan ett blodprov eller ett svabbprov från insidan av 
kinden enkelt ge svar på om hundar inom dessa raser har 
den här typen av genmutation. Även för hundar av andra 
raser, som inte bär mutationen, finns risk för neurologiska 
symptom som kan uppstå efter veckor eller till och med 
månader av behandling. Om dessutom dosen är hög, det 
vill säga överskrider effluxpumpens kapacitet, uppstår risk 
för neurotoxicitet. Vissa läkemedel har hög affinitet till 
P-glykoproteinet och kan därmed blockera effluxpum-
pen. En samtida medicinering med makrocykliska laktoner 
utgör då en risk för neurologiska symtom. Exempel på 
sådana läkemedel är cyklosporin och ketokonazol. Mer 
information om läkemedelsinteraktioner kan hittas på 
http://www.drugs.com/drug_interactions.html. 

Milbemyciner: 
Två produkter innehållande milbemyciner har indication 
för demodikos hos hund: Advocate®, Bayer, en spot-on 
formulering med moxidektin 100 mg/ml och imidaklo-
prid 25 mg/ml och Interceptor®, Novartis, milbemycin 

oxim tabletter. Båda dessa läkemedel är även godkända 
för användning på collie. Enligt gällande lagstiftning (kas-
kadprincipen) är dessa preparat förstahandsalternativ vid 
demodikos.

Advocate®, ursprungligen registrerad för användning 
var 4:e vecka, har nu godkännande för användning så ofta 
som en gång per vecka. Effekten av produkten har visat 
sig öka med kortare behandlingsintervall. Applikation en 
gång per vecka var effektivt i 11/12 hundar med adult, 
generell demodikos och primär (kontrollerad) hyperadre-
nocorticism. Moxidektin, i injektionsform givet per os, 
har också använts (off label) i doserna 0,2–0,5 mg/kg SID 
med god effekt. Oral administrering av moxidektin medför 
dock ökad risk för neurotoxicitet. Om denna behandling 
övervägs bör MDR1 genetest göras innan behnadlings-
start, om hunden tillhör någon av de så kallade riskraserna 
(se ovan). Eftersom neurotoxicitet kan förekomma även 
hos hundar utan MDR1-mutation, rekommenderas att 
behandlingen startar med en låg (0,05mg/kg) som därefter 
gradvis kan stegras till 0,2–0,5 mg/kg/d efter 1–2 veckor, 
givet att behandlingen omgående avbryts om hunden visar 
neurologiska symtom. 

Interceptor® tabletter visat sig vara effektiva I doserna 
0,5–3,8 mg/kg/d. Doser under 1 mg/kg har mindre chans 
till god effekt jämfört med 1–2 mg/kg/d, ett protokoll 
som dessutom verkar vara säkert för hunden. Doser upp 
till 5 mg/kg/d har givits till MDR1-muterade collies utan 
noterade biverkningar, men det finns å andra sidan även 
rapporter på milda neurologiska symtom vid dosering över 
3 mg/kg. Tabletter Interceptor® finns för närvarande inte 
tillgängliga från tillverkaren. Den verksamma substansen 
milbemycin oxim finns dock även i avmaskningsmedlet 
Milbemax®. Dessa tabletter innehåller även medlet pra-
zikvantel.

Avermektiner:
Bland avermektinerna finns inte någon product registrerad 
för behandling av demodikos hos hund. Icke desto mindre 
har ivermektin ofta använts med god effekt. Ivermektinet 
ges dp per os i dosen 0,3–0,6 mg/kg/d. Även här är det 
definitivt att rekommendera att testa riskraser för MDR1-
genemutationen innan behandling startas. I icke-muterade 
hundar bör en försiktig, upptrappande dosering tillämpas, 
med start på (0,05 mg/kg) och därefter successivt ökande 
dos. 

Doramektin, injektionslösning, har använts oralt res-
pektive subkutant en gång per vecka i dosen 0,6 mg/kg. 
Biverkningar har dock rapporterats. 

Selamektin är inte ett lämpligt medel vid behandling av 
demodikos. Topikal administration var inte effektivt och 
endast 9/44 hundar svarade på behandling vid tillförsel 
per os. 

Amitraz
Amitraz är en substans som tillhör formamidiner, vilka 
binder till octopaminreceptorerna. Octopamin är en viktig 
neurotransmittor och blockering av receptorerna leder till 
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att parasiten hyperexciterar och dör. Eftersom amitraz 
dessutom är en monoaminoxidashämmare verkar medlet 
som en α-2-adrenerg agonist, vilken inhiberar insulin, 
påverkar glukagonsekretion, kan orsaka hypotoni, brady-
kardi, ataxi, kräkningar, diarré, polydipsi och sedering hos 
dem som exponeras för substansen. Medlet finns att tillgå 
(licenspreparat) som koncentrat till tvättlösning. På grund 
av preparatets monoaminoxidashämmande effekter skall 
preparatet inte användas till patienter med, eller hanteras 
av personer med lågt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdomar 
eller användas ihop med antihistaminer eller tillsammans 
med andra monoaminoxidashämmare. Som tvättlösning 
kommer medlet dessutom ut i avloppet, vilket kan påverka 
vattenlevande organismer som fiskar och mollusker. Medlet 
är ej lämpligt till dräktiga och digivande djur. 
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Vad är vaskuliter och vaskulopatier?
Kutan vaskulit är en sjukdomsbild som ger upphov till 
en inflammatorisk attack som verkar riktad mot struk-
turer i blodkärlsväggar. Vaskulit är i sig inte en specifik 
diagnos utan snarare ett reaktionsmönster med multipla 
etiologier. Kärlskadan orsakar nedsatt perfusion till vävnad 
och uppkomna skador är en följd av syrebrist, brist på 
nutrition och inflammatorisk reaktion. Fastställande av att 
hudskadan skett som en följd av en vaskulit, görs genom 
histopatologisk undersökning av vävnadsprover. Vaskuliter 
är sjukdomstillstånd där man där man histopatologiskt kan 
identifiera en kärlväggsinflammation. 

Vaskulopatier är hudförändringar där den aktiva kärl-
väggsinflammationen inte kan identifieras histopatologiskt, 
men där övriga skador i huden understöder en nedsatt 
vaskulär perfusion. Den akuta vaskulära inflammationen 
är ofta kortvarig och detta gör att man vid biopsitagning 
ofta inte längre kan identifiera denna inflammation. I fall 
där övriga vävnadsskador understöder en primär vaskulär 
skada, rapporterar patologerna ofta vävnadsproverna som 
misstänkta vaskulopatier. Den kliniska diagnosen vaskulit 
är därmed en diagnos som ställs baserat på en kombina-
tion av klinisk bild och histopatologiska förändringar. Det 
finns även andra sjukdomar som anses vaskulärt orsakade 
som t.ex. ischemiska dermatopatier och dermatomyosit. 
Kryoglobulinemi och prolifierande trombovaskulär nekros 
av öronlappskanter är andra sjukdomar med vaskulär bak-
grund.

Klinisk bild
Vaskuliter och vaskulopatier i huden har en varierande 
klinisk bild. Skadorna, och därmed de kliniska hudlesio-
nerna, beror på graden av uppkommen ischemi i huden, 
hur snabbt ischemin uppkommit, hur stora kärl som 
drabbats, liksom hur ytligt eller djupt i huden kärlska-
dan/skadorna är lokaliserade. Initialt ses oftast en lokal 
hudrodnad och en hemorrhagisk bullaeformering, som 
sedan övergår till hudnekros och uppkomst av ulcera. En 
akut uppkommen nedsatt perfusion av djupa dermala kärl 
kan snabbt leda till en fullständig hudnekros och kraftig 
smärta. Denna typ av skador är kliniskt vanligast förekom-
mande vid läkemedelsreaktioner, men bakgrundsorsaken 
kan vara väldigt varierande. Petechier, ecchymoser och 
ödembildning (pitting oedema) är också ofta associerade 
med vaskulit. Mer successivt uppkomna skador på relativt 

små och ytliga hudkärl kan ge mer subtila lesioner, som 
områden av hudförtunning och alopeci. Lokala skador 
är mest frekvent lokaliserade till extremiteter som svans-
spets, tår, trampdynor och öronlappskanter, men generella 
lesioner kan också uppstå. Systemiska symptom såsom 
illamående, gastroenterit, feber, ledsmärta, leverpåverkan 
och glomerulopati kan ses i kombination med kutana vas-
kuliter. Kliniska hudlesioner ger i många fall ge en stark 
misstanke om en vaskulär skada. För att diagnostisera orsa-
ken till skadans uppkomst kan däremot en mer omfattande 
utredning krävas. 

Bakomliggande orsaker
Det finns flera olika typer av sjukdomstillstånd som kan 
ge upphov till utveckling av vaskulit. Vaskuliter kan upp-
komma som en följd av brännskador eller trauma. Miss-
tänkta hereditära bakgrundsorsaker, som vid t.ex. familiär 
vaskulopati hos schäfer, förekommer också. I de flesta fall 
av vaskulit anses en immunologisk reaktion ligga bakom. 
Många kutana ”drug eruptions”, läkemedelsreaktioner, 
överensstämmer histopatologiskt med vaskulit. Vaskuliter 
har också setts uppkomma i association med ett flertal 
infektionssjukdomar, både bakteriella, virala och proto-
zooinfektioner. Insektsbett, födoämnesreaktioner och 
neoplastiska sjukdomar har associerats med uppkomst av 
vaskulit. En neutrofil vaskulit kan uppkomma vid stafylo-
kockorsakade pyodermier, och man tror detta orsakas av 
en överkänslighet mot bakteriella toxiner.

På veterinärsidan, i motsats till humansidan, klassifice-
ras vaskuliterna huvudsakligen baserat på histopatologiskt 
fastställd inflammationstyp och indelas i leukocytoklas-
tiska eller non-leukocytoklastiska och därefter beroende 
på inflammatoriskt cellinfiltrat. Neutrofil vaskulit är den 
vanligaste formen av vaskulit. Lymfocytär, eosinofil och 
granulomatös vaskulit är ovanligare hos sällskapsdjur. Van-
ligen är de minsta dermala kärlen drabbade (kapillärer, 
venoler, arterioler). Typen av inflammatoriskt infiltrat kan 
vara vägledande för fastställande av bakomliggande orsak 
till reaktionen, men en inflammatorisk reaktion har ett 
progressivt förlopp och lesioner som biopseras senare i 
sjukdomsförloppet visar ofta en mer blandad infiltration 
av inflammatoriska celler.

Tre olika former av immunologiska reaktioner har före-
slagits i samband med vaskuliter. Typ III hypersensitivi-
tetsreaktioner (Arthus reaktioner), dvs. lokal uppkomst 
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av antigen-antikroppskomplex, anses vara den vanligast 
förekommande immunologiska reaktionen vid vaskulit 
hos djur. Antikroppar som bildas mot strukturer i kärlväg-
gen är en annan orsak till vaskulit, liksom uppkomst av 
antineutrofila cytoplasmära autoantikroppar som binder 
direkt till neutrofiler och orsakar frisättning av toxiska 
mediatorer som skadar kärlväggarna. Vid en Arthusreak-
tion ses immunkomplexdepositioner vid kärlväggarnas 
basalmembran. En komplementaktivering sker, vilket leder 
till en inflammatorisk reaktion. En fibrinoid nekros upp-
kommer och ischemi vilket orsakar trombos och ytterligare 
vävnadsnekros. Alla främmande ämnen kan potentiellt leda 
till bildning av antigen-antikroppskomplex och detta gör 
att vaskulit kan uppkomma i kombination med väldigt 
många sjukdomar. Identifikation av den primära orsaken 
till vaskulit är viktigt för korrekt behandling av patienten 
och förbättrad prognos. Trots omfattande utredningar kan 
bakgrundsorsaken i ungefär hälften av fallen inte fastställas 
(idiopatisk vaskulit).

Diagnostik
Diagnosen vaskulit ställs baserat på klinisk bild i kom-
bination med histopatologiska förändringar i de fall där 
biopsitagning är möjlig. Diaskopi är ofta användbart 
för att påvisa blödningar i huden. Vaskuliter kan i akuta 
fall vara livshotande, och vård kan därför behövas innan 
konfirmering av diagnos kan ske. Exempel på sjukdoms-
tillstånd där vård baserat på klinisk misstanke kan vara 
livsavgörande, är t.ex. akuta läkemedelsreaktioner och 
sepsis som bägge kan ge upphov till vaskuliter. I akuta 
fall kan d-dimer undersökning hjälpa för att bedöma 
risken av trombbildning. Blododling bör genomföras vid 
sepsismisstanke. Finnålsaspirat från ödematösa områden 
och andra lesioner kan i det akuta skedet vägleda behand-
lingsval då cellinfiltrationens natur samt ev. förekomst av 
patogen kan hjälpa till med särskiljning om reaktionen är 
infektiöst orsakad eller steril. Läkemedelsreaktioner pga. 
pågående eller nyligen genomförda medicineringar ingår i 
den initiala anamnestiska databas man bör upprätta innan 
ev. medicineringar övervägs. Vaccinreaktioner, möjliga 
infektionssjukdomar, neoplastiska sjukdomar och andra 
immunologiska sjukdomar bör övervägas och korreleras 
till andra kliniska fynd utöver hudförändringar. Hema-
tologi, biokemi samt urinanalys utgör ofta en basdatabas 
medan ytterligare undersökningar varierar beroende på 
klinisk misstanke, t.ex. virusundersökning för FIV, FeLV 
hos katt, medan man på hundsidan kan behöva utvärdera 
för t.ex. förekomst av fästingburna sjukdomar eller leish-
manios på resande patienter.

Behandling
Behandling av vaskulit varierar baserat på primär orsak till 
sjukdomen. Den viktigaste behandlingen är borttagande av 
orsak eller behandling av orsakande sjukdom där en sådan 
kan identifieras. En initial uppdelning i infektionsorsakad 
kontra icke infektionsorsakad vaskulit utgör det viktigaste 
diagnostiska steget. 

Vid uppkomst av vaskulit under pågående läkeme-
delsbehandling eller strax efter en läkemedelsbehandling 
misstänks en läkemedelsreaktion i första hand. Alla läke-
medelsbehandlingar som kan avslutas bör avslutas, medan 
övriga om möjligt byts till andra läkemedelsklasser. Gluko-
kortikoidbehandling mot den immunologiska reaktionen 
kan vara indicerad. 

Idiopatiska vaskuliter behandlas efter behov med immu-
nomodulerande medicinering som glukokortikoider, pen-
toxyfylline, vitamin E, ciklosporin, azathioprine, dapsone, 
chlorambucil mfl. Glukokortikoider, pentoxyfylline samt 
ev. vitamin E är de vanligast använda medicinerna för idio-
patisk vaskulit. Tidigare användes även en kombination av 
tetracyklin och niacinamid men detta undviks idag för att 
försöka minska användingen av antibiotikainnehållande 
mediciner. Pentoxyfylline (Trental®) är ett licenspreparat 
i Sverige och används vanligen i doser runt 10–15 mik-
rogram/kg 2–3 ggr dagligen men upp till 40 mikrogram/
kg har använts. Lokala lesioner kan även behandlas med 
topikala produkter som tacrolimus (Protopic® 0,1%) eller 
utvärtes kortison. 

Vaskulära sjukdomar
Alabama rot, eller vaskulopati hos greyhound, är en akut 
uppkommande kutan vaskulit, ofta men inte alltid ses hud-
lesioner i kombination med akuta njurskador. Lesionerna 
ses oftast längs benen och initialt ses rodnad och ödem-
bildning som inom ett par dygn ger upphov till nekros av 
huden och ulcerationer, ofta omfattande stora områden 
hud. Lesioner kan även ses i inguinalområde och axiller 
och sträcka sig över bålen. Sjukdomen har framförallt setts 
drabba unga vuxna hundar och associerats till förtäring av 
verotoxin i E-coli kontaminerat rått kött. 

Proliferativ nasal arterit är i litteraturen framförallt rap-
porterat hos St Bernard men har påvisats hos flera raser. Ett 
vertikalt, ofta bilateralt symmetriskt, ulcera som vanligen 
sitter mitt på philtrum av planum nasale och intermittent 
blöder kan ses. Blödningar kan ibland vara kraftiga.

Pyogranulom och vaskulit har rapporterats förekomma 
på skotska terriervalpar i Danmark med ett par fall från 
andra delar av världen. Sjukdomen är lokaliserad till 
planum nasale. En misstänkt familiär autosomal dominant 
nedärvning är beskriven. 

Ischemiska dermatopatier
Vaskuliter som hör till gruppen ischemiska dermatopatier 
är den vanligaste formen av vaskulära lesioner. Föränd-
ringar ses vanligen längs öronlappar, svansspetsar, trampdy-
nor och tår men ibland ses mer generaliserade förändringar. 
Patienterna är oftast små hundar. De kliniska lesionerna 
karakteriseras av alopeci och fjällande tunn hud som med 
tiden kan bli hyperpigmenterad eller depigmenterad. Den 
tunna huden skadas lätt vilket kan orsaka krustor och 
ibland blödningar. Histopatologiskt kan inflammation av 
kärlväggar sällan identifieras och kallas cellfattiga vaskuliter 
som ger upphov till atrofisk dermatit. Ett antal specifika 
sjukdomar ger upphov till denna reaktion i huden;
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Vaccin-inducerad vaskulit
Rabiesvaccinationer är mest frekvent associerade med vas-
kuliter inducerade av vaccin men även andra vaccin har 
associerats med vaskulituppkomst. Lesioner uppkommer 
2–4 månader efter vaccination och drabbar oftast hundar 
av små raser. Utöver hudlesioner ses ibland glomerulära 
skador och proteinuri. Den vanligast förekommande hud-
lesionen är en lokal hårlös fläck, knuta eller ulceration vid 
området för vaccinering men mer generella lesioner över 
framförallt svansspets, trampdynor och öronlappar kan 
också förekomma. Kliniskt bör en lesion vid området för 
vaccination ses för att skilja sjukdomen från idiopatisk 
ischemisk dermatopati. Histopatologi visar ischemiska för-
ändringar. Ibland kan förekomst av främmande material 
identifieras vid histopatologisk undersökning av hud från 
injektionsområdet.

Dermatomyosit
Familiär dermatomyosit förekommer vanligen på collie och 
shetland sheepdog men har även rapporterats hos Beau-
ceron och enstaka fall har setts på hundar av varierande 
raser. Lesioner uppkommer vanligen tidigt (unga valpar) 
men vuxna hundar kan även utveckla sjukdomen. Kliniska 
lesioner ses vanligen i ansiktet men även extremiteter och 
områden som utsätt för mekaniskt trauma kan drabbas. 
Muskelsvaghet kan ses kliniskt, vanligen drabbar detta 
tuggmuskulaturen. Megaesopagus kan också uppstå liksom 
mer generell muskelsvaghet. Även i fall där kliniska tecken 
på myosit inte noterats kan elektromyografiska föränd-
ringar ses.

Idiopatisk ischemisk dermatopati
Kliniska lesioner vi denna form av vaskulit är identiska 
med de vaccininducerade vaskuliterna men en lesion vid 
vaccinområdet kan inte påvisas. Identiska lesioner kan även 
ses vid andra former av vaskuliter så infektiösa orsaker mm 
bör övervägas innan en diagnos av idiopatisk ischemisk 
dermatopati fastställs.

Familiär kutan vaskulopati hos schäfer
Detta är en ovanlig form av vaskulit som framförallt rap-
porterats från Kanada med enstaka fall i andra länder. 
Sjukdomen drabbar valpar. Kliniskt ses trötthet, svullna 
trampdynor och feber. Depigmentering av huden på nos-
spegeln, trampdynor liksom lesioner på öronlappar och 
svansspetsar kan förekomma. En autosomal ärftlighet har 
föreslagits.

övriga
Proliferativ trombovaskulär dermatit av öronlappar
Detta är en sjukdom som är relativt vanlig och jag oftast 
ser hos Rhodesian Ridgebackhundar, men även flera andra 
raser kan drabbas. Hundarna presenteras pga. återkom-
mande blödningar från sår vid öronspetsarna. Såren ses 
i form av en trekant med spetsen riktad inåt mot öron-
lappsbasen. Kanterna på områdena är ofta krustiga och 
med tiden uppkommer en vävnadsdefekt. Många fall är 

idiopatiska men anekdotiska rapporter om association med 
allergiska dermatiter och vaccinationer finns.

Kryoglobulinemi 
Detta är en temperaturberoende sjukdom där lokala immu-
noglobulindepositioner sker i små kärl vid sänkt tempera-
tur. Förändringarna ses på ”utstickande” delar av kroppen 
som öronlappskanter. 

Sammanfattning
Kutan vaskulit är ett reaktionsmönster i huden med mul-
tipla etiologier. De kliniska lesioner som kan uppkomma är 
orsakade av dålig perfusion till huden och kan variera kraf-
tigt i utseende, förlopp och prognos från livshotande akuta 
lesioner till gradvis utveckling av lokala hudförändringar. 
Diagnos av vaskulära skador sker genom en kombination 
av kliniska lesioner och histopatologiskt utseende men 
en inflammation av kärlväggen kan inte alltid identifie-
ras histopatologiskt. Vaskulära förändringar föranleder en 
utredning för att identifiera en bakomliggande sjukdom/
orsak och en sådan kan identifieras i ungefär hälften av 
fallen. Behandling av den primära sjukdomen bör ske där 
en sådan kan identifieras. Läkemedelbehandling som kan 
ha gett upphov till reaktionen bör avslutas. Vaskuliter som 
inte orsakats av infektioner behandlas med immunomo-
dulering.
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SYMPOSIUM VEtERINÄR FOLKHÄLSA

Köttets nya kläder – falskhet och fördom

Zoonoser – hot med många ansikten



164 veterinärkongressen 2013

För anteckningar:



veterinärkongressen 2013 165

Fiskens väg från hav till tallrik

Friederike Ziegler
Forskare vid SIK, 
Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Debatten om långväga transporter av fisk blossar 
upp i media då och då, trots att transporterna 
oftast utgör en mindre del av fiskens klimatpå-

verkan från hav till bord. Faktum är att fisk är ett av de 
mest globaliserade livsmedlen idag. När det gäller handel 
med utvecklingsländer kanske man snarare kommer att 
tänka på kaffe, socker och bananer, men faktum är att fisk 
är det livsmedel som ger mest exportintäkter och är den 
produktgrupp som växer snabbast. I takt med att vi har 
utvecklat teknik för att ta tillvara fisk både genom kylning, 
frysning och annan processning så har möjligheterna ökat 
till alltmer långväga handel med färsk fisk. Torkning, salt-
ning och konservering är traditionella metoder att kunna 
”spara” fisken, men idag är trenden att man vill ha mer 
och mer färsk fisk som är så lite processad som möjligt. 

Eftersom fisk är en känslig råvara, ställer detta stora 
krav på att snabba transporter. Om fisken är odlad eller 
fiskad på andra kontinenter innebär det att den måste flygas 
till Europa. Just flygtransport visar sig ofta vara den enda 
aktivitet som slår fisket självt vad gäller klimatpåverkan. 
Däremot är båttransporter av fryst fisk, liksom lastbils-
transporter oftast effektiva och ger ett relativt litet bidrag 
till produktens totala klimatpåverkan, i storleksordningen 
under 20%. Man kan alltså inte bara titta på avståndet en 
vara transporteras för att bedöma transportens miljöpå-
verkan, eller ännu värre, hela produktens miljöpåverkan. 
Transportsätt, lastgrad, hastighet, produktform, kylbe-
hov…, många saker spelar in för transportens effektivitet 
och, som sagt, fisket är i de allra flesta fall den aktivitet som 
orsakar allra mest miljöpåverkan. 

Som uppköpare av fisk på olika nivåer (även som kon-
sument) har man möjligheten att välja mellan olika råvaror 
och då bör det alltid vara mer prioriterat att fisken är uthål-
ligt fiskad (vilket enklast visas av att den är miljömärkt), 
både med tanke på bestånd och fiskemetod, detta har 
normalt större betydelse för produktens klimatpåverkan 
än transporten. Friederike kommer att berätta om hur 
fisk produceras och transporteras till våra butiker och visa 
några exempel på vad miljöberäkningar av fisk och skaldjur 
har visat.
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Inledning
Matens betydelse för en god hälsa är ju välkänd långt 
tillbaka i historien. Kött och köttprodukter bidrar till 
svenskens mat med högvärdigt protein, lättillgängligt järn, 
zink, selen samt flera B-vitaminer. Ju rödare köttet är desto 
mer järn finns där. Lever och blod är ju också välkända 
järnkällor.

Sedan slutet av 1980-talet använder livsmedelsindustrin 
alltmer olika slags påståenden om hälsa på förpackningar 
och i reklam för olika produkter. Det gäller t.ex. frukost-
flingor, bredbara fetter och probiotiska produkter, främst 
utifrån fiber och fullkorn, nyttigare fetter och levande 
mikroorganismer. I Sverige hade livsmedelsbranschen, 
mellan 1990–2006, ett egenåtgärdsprogram med regler 
för hälsopåståenden i märkning och marknadsföring av 
livsmedel. Kosttillskott ingick inte i reglerna. 

Konsumenter använder alltmer egenvårdsprodukter, 
d.v.s. kosttillskott och receptfria läkemedel och marknaden 
är mycket lukrativ. Man talar numera allmänt om mat som 
medicin, functional food, smartmat m.m. För att förhindra 
att livsmedelsföretag använder falska hälsopåståenden – så 
att konsumenter luras, började EU diskutera regler i början 
av 2000-talet. 

Regler om hälsopåståenden
Gränsdragningen mellan livsmedel och läkemedel har 
sedan 2007 till stor del reglerats via livsmedelslagstift-
ningen i och med nya EU-regler om hälsopåståenden 
(1). Syftet med reglerna är harmonisera och säkerställa 
en väl fungerande inre marknad och en hög konsument-
skyddsnivå. Sedan länge gäller att man inte får tillskriva 
livsmedel egenskapen att förebygga, behandla eller bota 
mänskliga sjukdomar eller hänvisa till sådana egenska-
per. Hälsopåståenden i EU-reglerna definieras som ”varje 
påstående som anger, låter förstå eller antyder att det 
finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett 
livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa”. För att 
få använda hälsopåståenden ska dessa ha en vetenskapligt 
dokumenterad effekt som den europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) ska ha granskat. Framväxten av 
functional foods, som området oftast kallas, handlar om 
att även ”andra ämnen” än näringsämnen skulle kunna ha 
dokumenterade fysiologiska hälsoeffekter för människan. 
Ämnena kallas ibland för funktionella ingredienser. 

Vetenskaplig granskning av dokumentation
Efter en omfattande granskning av mer än 2800 hälsopå-
ståenden för olika typer av ämnen, baserade på förslag 
från livsmedelsindustrin, har EU-kommissionen hittills 
endast godkänt 248 hälsopåståenden som kan användas 
i märkning och marknadsföring. En förordning med 222 
godkända funktionella hälsopåståenden började gälla 
den 14 december 2012 (2) och uppdaterades med åtta 
hälsopåståenden den 11 juni 2013 (3). Granskningen av 
funktionella hälsopåståenden tog ca fyra år och pågår ännu 
(se botaniska ämnen nedan). De ämnen som det är till-
låtet att använda hälsopåstående för är alla de 13 vitami-
nerna, de 14 mineralämnena, specifika fettsyror, specifika 
fiber (men inte fullkorn) och protein. Andra ämnen (som 
inte är näringsämnen) där ett specifikt hälsopåstående får 
användas är kreatin, olivoljans polyfenoler, växtsteroler/
växtstanoler. Dessa ämnen finns naturligt i vissa livsmedel, 
men inte i tillräckligt höga halter som krävs för motsva-
rande hälsopåståenden. Endast för några livsmedel kan 
specifika hälsopåståenden användas: valnötter, produkter 
med levande yoghurtkultur med två definierade stammar, 
sockerfritt tuggummi med karbamid eller xylitol, vatten 
(endast mineralvatten), plommon och kött/fisk.

Läkemedelslagstiftningen är inte är harmoniserad i 
Europa. För till exempel ämnena aktivt kol, laktulos och 
melatonin är det tillåtet att använda hälsopåståenden i vissa 
europeiska länder – men i Sverige klassificeras dessa ämnen 
som läkemedel av Läkemedelsverket.

Hälsopåståenden om kött?
Vad finns det då för godkända hälsopåståenden som kan 
användas för kött och köttprodukter?

I förordningen (2) finns 222 godkända fysiologiska häl-
sopåståenden, reglerade utifrån specifika villkor, begräs-
ningar och ibland varningar Cirka 120 stycken av de 
222 är unika. Samma hälsopåstående kan finnas för flera 
näringsämnen, t.ex. ”X bidrar till immunsystemets normala 
funktion.” Därmed kan också många näringsämnen (sju) 
få ha samma hälsopåstående – bidrar till att skydda cellerna 
mot oxidativ stress. Ett näringsämne kan ha många hälsopå-
ståenden – zink har 18 hälsopåståenden. Ordalydelsen i ett 
hälsopåstående handlar om en fysiologisk funktion, som 
speglar den vetenskapliga dokumentationen. Begreppen 
”bidrar till” och ”normal” ingår vanligen i ordalydelsen.

Märkning och marknadsföring om matens 
effekt för hälsan. Aktuellt om en EU-förordning 
som tillämpas sedan 14 december 2012

Anita Laser Reuterswärd
Livsmedelsverket
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•	 För	fisk/kött	finns	hälsopåståendet:	”Kött	eller	fisk	bidrar	
till att förbättra järnupptaget när kött eller fisk äts till-
sammans med andra livsmedel som innehåller järn” 

•	 	De	åtta	B-vitaminerna	har	vardera	mellan	fyra	till	tio	
hälsopåståenden som kan användas. Exempel: ”Tiamin 
bidrar till nervsystemets normala funktion: Riboflavin 
bidrar till att bibehålla normala röda blodkroppar”

•	 	För	järn	finns	sju	hälsopåståenden,	till	exempel:	…
bidrar till normal kognitiv funktion; … bidrar till 
normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin

•	 	För	selen	finns	sex	hälsopåståenden	…bidrar	till	normal	
spermatogenes; …bidrar till normal sköldkörtelfunktion

•	 	För	protein	kan	man	säga:	”…bidrar	till	att	bibehålla	en	
normal benstomme: …bidrar till att öka (alt bibehålla) 
muskelmassan”

Antioxidanter
En stor andel funktionella ingredienser, som inte är närings-
ämnen, brukar kallas för antioxidanter. Exempel är några 
karotenoider: astaxantin som finns i vissa alger och i krill, 
lykopen från tomat och lutein från bladgrönsaker. Men 
i Efas vetenskapliga granskning framhålls att det inte är 
dokumenterat hur antioxidanter fungerar in vivo. Doku-
menterade studier baseras oftast på in vitro-studier, där man 
klassar olika ämnen som svaga eller starka.

Endast fyra vitaminer, tre mineraler och polyfenoler i 
olivolja har en dokumenterad antioxidativ effekt, enligt 
Efsa. 

Samma ämnen i läkemedel och kosttillskott
Ämnen från växter kallas örter (eng: herbs) när de ingår i 
läkemedel. När samma ämnen ingår i livsmedel (främst 
kosttillskott) kallas de botaniska ämnen. Exempel är 
gingko, ginseng, pollen, aloevera och blåbär. 

Efsa har ännu inte kunnat granska de ca 1 550 häl-
sopåståenden som finns som förslag för botaniska ämnen 
sedan 2008. Anledningen är att för de flesta botaniska 
ämnen saknas vetenskaplig dokumentation, vilket krävs 
enligt EU-reglerna. De hälsoeffekter som förknippas med 
botaniska ämnen baseras på traditionell användning. Och 
kan alltså inte användas. Granskningen har skjutits upp 
eftersom resultatet skulle leda till att man inte får göra 
hälsopåståenden för botaniska ämnen. Marknaden är dock 
mycket stor, speciellt i Östeuropa. Konsekvensen är att 
EU-reglerna om hälsopåståenden inte blivit likvärda för 
olika livsmedelsaktörer. Resultatet kallas ”distortion of the 
market”. EU-kommissionen funderar nu på hur man ska 
lösa detta problem. 

I Sverige finns ett 50-tal registrerade traditionella växt-
baserade läkemedel och ett 30-tal godkända växtbaserade 
läkemedel med olika medicinska påståenden (4) För alla 
de växter om ingår i dessa läkemedel finns även förslag 
om att godkänna dessa växter som botaniska ämnen med 
hälsopåståenden som antyder samma effekt men där for-
muleringen av det medicinska påståendet (indikationen) 
och hälsopåståendet på ett livsmedel formuleras olika. 

Exempel: för Cimicifuga racemosa (läkesilverax) finns 
ett växtbaserat läkemedel med indikationen ”använt för 
lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och 
kraftiga svettningar”. Läkemedlets namn är ett varumärke. 
Motsvarande föreslagna ”botaniska” hälsopåstående, som 
dock ännu inte granskats av Efsa, lyder: “Helps to maintain 
a calm and comfortable menopause” (4). Livsmedel med 
denna ingrediens och hälsopåstående får fortsätta att säljas 
på markanden till dess att EU-kommissionen bestämt hur 
de ska granskas och infört nya regler.

Probiotiska hälsopåståenden inte tillåtna – ännu
Sedan 1980-talet säljs alltfler produkter som innehåller 
en specifik probiotisk stam. Stammen är patenterad av ett 
visst företag, och tillskrivs olika hälsoeffekter. Det är främst 
probiotiska mjölkprodukter, fruktdrycker samt barnmat 
som finns på den svenska och europeiska marknaden. Den 
vetenskapliga granskningen av probiotika, som Efsa har 
gjort, resulterade i att inget av de inlämnade förslagen hade 
tillräcklig dokumentation för den hälsoeffekt man ville göra 
hälsopåståenden om. Därför är inget hälsopåstående om 
probiotika hittills tillåtet att använda i Europa i märkning 
och marknadsföring! Detta har fått ekonomiska konsekven-
ser för företagen inom detta område. Man kan jämföra med 
vad som gäller för botaniska ämnen, se ovan. Forskningen 
fortsätter ändå intensivt inom detta område eftersom mer 
och mer kunskap kommer fram om tarmflorans stora 
betydelse för matsmältningen och samspelet som kallas 
”gut-brain axis”.

Diskussion
Såväl livsmedelsbranschen, konsumentorganisationer som 
myndigheter väntade ivrigt på den europeiska lagstiftningen 
om hälsopåståenden i märkning och marknadsföring. I 
reglerna (1) finns ”genomsnittkonsument” definierad som 
”skäligen välinformerad samt skäligen uppmärksam och 
upplyst med beaktande av sociala, kulturella och språkliga 
faktorer i enlighet med domstolens tolkning, men förord-
ningen innehåller också bestämmelser för att förhindra 
exploatering av konsumenter vars personliga egenskaper 
gör dem särskilt sårbara för vilseledande påståenden.” 

Hur fungerar då dessa regler? Livsmedelsbranschen 
anser att reglerana har blivit alltför stränga efter Efsas 
granskning och det finns kritik på hur Efsa gör sin veten-
skapliga bedömning av dokumentationen, speciellt inom 
probiotikaindustrin. Det finns möjlighet till viss flexibilitet 
i ordalydelsen av hälsopåståenden, men begreppet flexibel 
är inte tillräckligt definierat. Sjutton medlemsstater, inklu-
sive Sverige, har publicerat ett dokument med allmänna 
principer i denna fråga. Livsmedelsverket har gett ut en 
vägledning till lagstiftning under våren 2013. Kommis-
sionen har två ”Guidance” om specifika tolkningar. I och 
med att botaniska ämnen ännu inte har gransakts av Efsa 
kan kosttillskottsindustrin använda många hälsopåstående 
som inte har granskats. Inom området prestation förekom-
mer många produkter med olagliga ämnen som säljs via 
Internet. 
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Vid formuleringen av ordalydelsen av hälsopåståen-
den gjordes inga studier om konsumentförståelse. EU-
projektet CLYMBOL (Claims Symbols), som pågår mellan 
2012–2016, och där Livsmedelsverket deltar, syftar till att 
studera påverkan av hälsopåståenden och symboler för kon-
sumentens förståelse, inköp och konsumtionsbeteende (5).

Livsmedelsverket och kommunerna har ansvaret för 
tillsynen som handlar om märkning. Riksprojekt 2014 
som pågår, syftar till en kompetenshöjning av kontroll-
myndigheterna inom märkningsområdet närings- och häl-
sopåståenden. Konsumentverket ansvarar för tillsynen av 
markandsföring, d.v.s. i reklam, annonser och på Internet. 
Webben ger såväl allmän som kommersiell information 
om sambandet mat och hälsa, men tillsynen av företagens 
produktinformation via Internet är svår att kontrollera. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att om inte 
europeiska regler fanns inom området hälsopåståenden 
skulle marknaden vara kaotisk. I och med att sanktioner 
används väldigt sällan, då industrin gör överträdelser av 
livsmedellagstiftningen, finns inga uppenbara fördelar att 
följa reglerna när samtidigt det är stor konkurrens på mark-
naden för ”hälsosamma” produkter. 

Därför finns det fortfarande falska hälsopåståenden på 
marknaden. Många framtida utmaningar finns för såväl 
industri som myndigheter att få detta område att bli mera 
”sant” så att konsumenten inte blir lurad.

referenser:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 
av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopå-
ståenden om livsmedel. http://www.slv.se/sv/grupp1/Lagstiftning/
Gallande-lagstiftning/Naringspastaenden-och-halsopastaenden-
om-livsmedel-TILLAMPAS-FRAN-DEN-1-JULI-2007-OVER-
GANGSBESTAMMELSER-I-ART-28/.

2. Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 
2012 om fastställande av en förteckning över godkända allmänna 
funktionella hälsopåståenden samt Kommissionens förordning 
(EU) nr 536/2013 av den 11 juni 2013 om ändring av förordning 
(EU) nr 432/2012 (se ovan). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:SV:PDF; http://
www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2013/f_536_2013_%C
3%A4ndr_432_2012_f%C3%B6rteckning_h%C3%A4lsop%C
3%A5st%C3%A5enden_(2).pdf.

3. Växtbaserade och traditionellt växtbaserade läkemedel. http://
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Vaxtbaserade-
lakemedel-Traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-och-Naturla-
kemedel/.

4. Efsas databas: EFSA-Q-2008-4720 http://registerofquestions.efsa.
europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=ALL.

5. Clymbol: Role of health-related claims and symbols in consumer 
behaviour.  http://www.clymbol.eu/.



veterinärkongressen 2013 169

Monsterbiff till middag?

Torbjörn och Ylva Esping

Det svåra valet 
Hur ska jag kunna äta kött med gott samvete? Vad ska jag 
välja i köttdisken? Trots alla miljömärkningar finns inget 
som handlar om djurvälfärd. Jag behöver råd och söker upp 
en av Sveriges främsta experter på djurvälfärd, professor Bo 
Algers vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. 

”Som veterinärstudent såg jag den moderna djurhåll-
ningens metoder. Då väcktes mitt engagemang för djur-
välfärd”, säger Bo Algers. 

Han sitter i en röd kontorsstol, klädd i jeans och skjorta. 
Smal, med mustasch och glasögon. Tjänsterummet pryds 
av glasfåglar i fönstren. 

Bakom begreppet djurvälfärd ligger de fem friheterna 
som utarbetades av det brittiska djurskyddsrådet UK Farm 
Animal Welfare Council. Frihet från törst, hunger och 
undernäring; frihet från obehag; frihet från smärta, skada 
och sjukdom; frihet att utöva sitt naturliga beteende samt 
frihet från fruktan och annat mentalt lidande. 

”Det handlar om att djur inte ska lida, men jag tycker 
att man även kan lägga in andra aspekter i djurvälfärd. 
Djurens liv ska vara gott, de ska tycka att det är skönt och 
vara glada”, säger Bo Algers. 

Djur far illa när miljön inte tillåter dem att utöva sina 
naturliga beteenden. Men vad är egentligen ett naturligt 
beteende? Det är inte alldeles enkelt att definiera. Professor 
Bo Algers skiljer på beteenden som utlöses av yttre faktorer 
och sådana som kommer av inre behov. En gris kan till 
exempel simma, men gör det bara om den lockas av något 
på andra sidan vattendraget. Som något gott att äta. Det 
betyder inte att grisen mår dåligt om den inte får simma 
och bo vid en sjö. Driften att bygga ett bo åt sina griskul-
tingar utlöses däremot av ett inre behov hos suggan. Hon 
blir frustrerad om hon inte får förbereda för kultingarna. 
Frustrationen kan yttra sig i att hon stressat biter i gall-

ret. Både simningen och boandet är exempel på naturliga 
beteenden, men det ena utlöses av yttre omständigheter, 
det andra av ett inre behov. 

Kött- och mjölkboskap är i stort sett de enda lantbruksdjur 
som allmänheten ser. Vi blir glada av att se dem gå ute på 
ängarna. Kanske månar vi extra om dem vi ser. Värre är det 
med de djur som vi aldrig ser, till exempel slaktkycklingar. 
Minst 11 miljoner slaktkycklingar per år i Sverige har svårt 
att gå normalt. Enligt Bo Algers vill EU:s livsmedelsmyn-
dighet EFSA ta tag i de genetiska problemen hos slaktkyck-
lingarna och skulle gärna ha tillgång till avelsföretagens 
data. Men konkurrensen är hård mellan de få avelsföretag 
som dominerar den globala kycklingmarknaden, Cobb-
Vantress och Aviagen. 

”De har hög sekretess. Det är stora pengar inblandade. 
Men nu har det uppstått diskussioner i det ena landet efter 
det andra om benfelen på kycklingarna”, säger Bo Algers.

Svensk köttproduktion lämnar mycket att önska. Det är 
inte riktigt sant att Sverige är bäst. Visserligen ligger andra 
EU-länder efter på många områden. Det dröjer till 2013 
innan de gamla trånga hönsburarna förbjuds inom EU. 
Dräktiga suggor i burar ska också förbjudas om ett antal år. 

Men det finns produktion utomlands som är väl så bra 
som och bättre än svensk köttproduktion. Två saker är 
dock utmärkande för Sverige. En av de mest ambitiösa 
djurskyddslagstiftningarna och en stark bondekooperation 
som har utformat den svenska modellen. Djurhållningen 
och köttproduktionen i Sverige är en nationell angelägen-
het. I andra länder identifierar sig producenterna mer med 
sina varumärken, som alltså kan vara både bättre och sämre 
än svensk produktion. Det finns en större spännvidd på 
andra håll, medan producenterna i Sverige håller ungefär 
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samma nivå. I Sverige tycks importen av billigt kött ha 
bromsat upp utvecklingen mot en bättre djurvälfärd. 

”Vi har inte riktigt fått någon förnyad debatt efter 1988 
års djurskyddslag. Politikerna ligger förfärande lågt. De 
verkar rädda för att försämra svenska producenters konkur-
rensläge”, säger Bo Algers. 

Han vill ha en välfärdsmärkning av kött, ungefär som 
bilar får stjärnor i olika antal beroende på krocksäkerhet. 
EU har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt på gång, 
WelfareQuality, som ska försöka skapa mätmetoder till 
underlag för en sådan märkning. Rätt utformad skulle en 
märkning kunna bli ett verkligt redskap för konsumen-
terna. 

”Jag vet att det finns svenska bönder som är rädda för 
den här kvalitetsmärkningen. De vill ha en ribba och kunna 
säga att allt som är över ribban är bra, men vill inte ha 
någon gradering. Det är typiskt för en organisation som 
LRF, där alla ska kunna vara med. Svenska bönder vill inte 
konkurrera med varandra”, säger Bo Algers. 

Vilka djur har det bäst respektive sämst i Sverige? Vad ska 
man välja för att kunna äta kött med gott samvete? Om 
jag skulle våga mig på att göra en jämförande skala bland 
de djur och uppfödare som jag mött i den här boken, så 
ser den ut så här: 

I topp ligger Ängavallens grisar och kor. De får gå utom-
hus i hagarna. Suggorna har gott om utrymme och massor 
av halm att böka i. 

Korna får ha sina kalvar hos sig. Djuren får reproducera 
sig själva. Till det kommer en slakt utan stress och ångest. 
Men köttet är dyrt och svårt att få tag i. Produktionen är 
småskalig och köttet säljs bara i gårdsbutiken. 

Näst bäst har köttdjuren det. Nötkreaturen får gå på 
bete och kalvarna växer upp med sina mammor. Det är 
ändå inget självklart val i köttdisken, eftersom idisslare 
som kor och får släpper ut stora mängder klimatskadliga 
gaser. Biffdjuren är långt sämre än till exempel kycklingar 
på att omvandla gräs och foder till kött. Nu väger jag inte 
in klimatet i vår välfärdsskala, men tycker ändå att det är 
värt att påminna om det. Det största välfärdsproblemet 
med uppfödningen av biffdjuren är den konventionella 
slakten, som medför en stor risk för ångest och stress hos 
djuren. Slakttjurarna står också långa tider inomhus under 
slutgödningen. 

Ekologiska grisar kan man äta med relativt gott samvete. 
Kravgrisarna som får gå ute och böka i hagarna är lyckliga. 
De EU-ekologiska grisarna har det också någorlunda bra, 
även om de bara har en rastgård. Men kompletterat med 
en böklåda, som i och för sig inte är obligatorisk, får de det 
ännu bättre. Men både Krav och EU-ekologiska uppfödare 
använder konventionella slakterier. Även om grisarna har 
haft det bra under sin uppväxt, är risken stor att de inte 
får något bra avslut på sina liv. 

Konventionellt uppfödda grisar har det däremot inte så 
roligt. De får aldrig gå ut. Luften i stallarna är dålig och 
många drabbas av lunginflammation, eftersom dammet bär 
på bakterier. Var femte gris visar vid slakt tecken på att den 
varit skadad eller sjuk. Dessutom fixeras en betydande del 
av suggorna, i strid med lagstiftningen, när de ska föda sina 
kultingar. Det är också vanligt med spaltgolv i grisstallarna. 
Utvecklingen när det gäller stallar tycks rentav gå bakåt. 
Transporten till slakterierna är även här stressande, särskilt 
då transportörerna ofta samlar upp grisar från flera olika 
gårdar på väg till slakteriet. 

De svenska mjölkkornas vardag varierar. Hälften av 
mjölkkorna står uppbundna med en kedja runt halsen 
under större delen av sina liv, och lever inget vidare lyckligt 
liv. Kor som får gå fritt i så kallade lösdriftsstall har det 
bättre. Ekologiska mjölkkor ska ha det lite bättre. Framför 
allt ska de få mer bete och utevistelse. Men samtidigt är 
det fortfarande tillåtet att hålla korna uppbundna. Kravs 
regler ger inte samma lyft för kornas välfärd som för grisars 
och fåglars. 

Mjölkningen frestar på. En femtedel av mjölkkorna 
behandlas årligen med antibiotika mot juverinflamma-
tion, som kan vara smärtsam. Många kor har också ont 
i klövarna. 

”Vi kör väldigt hårt med korna. De får inte bygga upp 
sin motståndskraft eftersom de lägger så mycket energi på 
att producera mjölk”, säger Bo Algers. 

Om korna får komma ut på bete förbättras deras hälsa. 
Sannolikt gör det också korna lyckligare. Men för många 
kor är betet kort och för dåligt för att göra dem friska. 

”Om det är väldigt kladdiga marker är risken snarare att 
de smittar varandra med klövbakterier”, säger Bo Algers.

Mjölkkorna har det alltså generellt inte särskilt bra. 
Särskilt inte de som står uppbundna i gamla ladugårdar. 
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Kyckling är ett klimatsmart val. En stor del av den spann-
mål de äter omvandlas till muskler. Men det är illa ställt 
med djurvälfärden bland kycklingarna. I kommersiell 
svensk kycklingproduktion finns än så länge bara snabb-
växande kycklingraser som har stora problem med benen. 
I konventionell kycklinguppfödning, som Guldfågeln och 
Kronfågel, kan 15 procent eller 11 miljoner fåglar per år 
inte förflytta sig normalt. Det beror främst på att musk-
lerna växer så snabbt att benstommen inte hänger med. 
Benlidandena bland slaktkycklingar är, enligt Bo Algers, 
det största djurvälfärdsproblemet i Sverige. 

Men problemen med kycklingarna är fler. De har fot-
problem liknande kornas, eftersom de klafsar runt i samma 
ströbädd hela livet och trampar ned spillningen. De får 
aldrig får gå utomhus och leta mask. Flockarna är stora 
och saknar föräldradjur som kycklingarna kan ty sig till. 
De behandlas rutinmässigt med antibiotika. 

Bjärefågels kycklingar har bättre med utrymme och 
slipper antibiotika, men får inte gå ut. Det får däremot 
Bosarps-kycklingarna i Skåne, men de är av samma snabb-
växande sort som alla andra. Någon motsvarighet till den 
franska uppfödaren Label Rouges långsamväxande och 
frigående lantraser finns inte i Sverige. Men även hos Label 
Rouge är slakten konventionell, fåglarna hängs upp och 
ned med benen i byglar, precis som på alla andra kyck-
lingslakterier. 

Bland kalkoner har vi problemet med kannibalismen 
och att fåglarna i stort sett måste hållas i mörker för att inte 
hacka ihjäl varandra. Beläggningsgraden i kalkonstallar är 
ännu högre än i kycklingstallar. De reproducerar sig inte 
själva. Kalkon är alltså inte bättre än julskinka på julbordet! 

Det är sannerligen inte lätt att välja kött med gott samvete. 
Mjölkkor har det sämre än biffkor, men är kanske ändå 
att föredra i köttdisken. Om inte annat för att vi faktiskt 
inte vill avstå från mjölk eller ost. Då kan vi lika gärna löpa 
linan ut och äta upp köttet från mjölkkorna. Dessutom 
är utsläppen av klimatgaser från mjölkkor mindre än från 
biffkor. Problemet idag är att det är svårt att se vad jag får 
för pengarna. När jag står framför hyllorna i charken är det 
omöjligt att veta hur enskilda uppfödare och slakterier har 
hanterat djuren innan de förvandlats till köttbitar. Jag vet 
inte vilka grisar som haft halm i boxen innan de styckats 
till kotletter. Jag har ingen aning om vilken köttfärs som 

kommer från mjölkkor som haft ett fint bete och fått vara 
ute mycket, och vilken färs som är gjord på kor som fått 
nöja sig med en lerig plätt. Jag vet inte vilka kor som stått 
uppbundna inomhus och vilka som fått gå lösa innan de 
skickats till slakt. Lika lite som jag vill köpa saker produ-
cerade av barnarbetare, vill jag ha kött som är framtaget 
under usla förhållanden. Och visst är det lättare att öppna 
plånboken, när jag är säker på att djuren haft det bra innan 
de blivit filéer, grytbitar eller köttfärs. 

Tänk om man kunde välja kött som man väljer vin, 
med ett mer varierat utbud och en tydligare märkning? 
Som konsument är jag idag van vid valmöjligheter, och 
väljer både utifrån samvetet och plånboken. Men i kött-
disken är valmöjligheterna små. Jag betalar gärna mer för 
köttet och som en konsekvens äter jag mindre kött. Men då 
måste jag veta vad jag får för pengarna. Jag vill ha en liten 
belönande etikett på köttpaketet. Jag vill veta att djuret 
haft det bra. Det är ett mervärde i sig. Jag känner att jag 
har moral när jag köper varor som är producerade på ett 
anständigt sätt. För att man ska kunna ta mer betalt för det 
svenska köttet måste skillnaden i djurvälfärd vara tydlig. 
Skillnaden mellan svensk och dansk grisproduktion borde 
vara ännu större.

Det räcker inte att på morgonen slänga åt svenska grisar 
ett par nävar halm som snabbt tar slut. Det räcker inte att 
vara lite bättre än utländska konkurrenter. Det gäller att 
vara tillräckligt bra. 

Ofta säger näringen att man i avelsarbetet jobbar på att 
få bort avarterna, de oönskade defekterna. Men när åren 
går utan att problemen i grunden rättas till, liknar argu-
mentet bara en medveten strategi för att hålla kritikerna 
på avstånd. Branschen borde erbjuda konsumenterna ett 
alternativ till de snabbväxande muskelberg som genomsyrar 
avel och djurhållning. Kycklingarna växer så snabbt att de 
blir halta, kalkonerna producerar så mycket kött att de 
saknar förmåga att para sig och uppfödare som vill öka 
avkastningen smyger in belgisk blå i produktionen.

Men satsningen på djur med häl-
soproblem ger mig inget välbefin-
nande. Det ger mig dåligt samvete 
som köttätare. Djurvälfärd är kvalitet 
som ger gott samvete. En mättnad 
som varar mycket längre än billiga 
biffar. 
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Svenskt eller import 
– hur står sig den svenska djurvälfärden?

Bo Algers
Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara

Diskussionen om djurs välfärd har en lång tra-
dition. Den kan sägas börja med Jeremy Bent-
hams ”The question is not, Can they reason? Nor, 

Can they talk? But, Can they suffer?” (Frågan är inte, Kan 
de dra slutsatser? Inte heller; Kan de tala? Men; Kan de 
lida?) från 1789. Den tog på allvar fart i modern tid med 
publiceringen av Ruth Harrisons bok ”Animal machines” 
från 1964 i vilken hon beskriver produktionsförhållanden 
som upprörde en stor allmänhet. Djurskyddslagen infördes 
i Sverige 1944. Men redan långt innan dess fanns vissa 
lagar angående misshandel av djur, den första från 1857. 
Journalisten Barbro Soller uppmärksammade den indu-
striella djurproduktionen i Sverige med en serie tidnings-
reportage och boken ”Djurfabriken” 1971. Med 1988 års 
djurskyddslag infördes kravet på att djur skulle skyddas, 
inte endast mot onödigt lidande men också mot sjukdom. 
I en skrift från regeringen ”Lyckliga djur – etiska och mora-
liska perspektiv på djurhållning” (2001) skrev Margareta 
Winberg ”Men det mänskliga ansvaret måste också byggas 
på ett erkännande av att djuren har ett eget värde”…”Hur 
ska vi ta till vara djurens bästa när det gäller de djur som 
i dag finns i människans tjänst?”…”Mitt uppdrag som 
jordbruksminister – vilket innebär att jag också är djur-
skyddsminister – är att så långt som möjligt minimera det 
lidande som djur kan utsättas för. I mitt uppdrag ligger 
också att arbeta för att de djur som vi föder upp och lever 
tillsammans med ges en möjlighet att tillfredsställa sina 
biologiska behov och bete sig naturligt.” Samtidigt började 
synen på konsumenten som aktör för en bättre djurvälfärd 
att få ett allt starkare fäste. 
Vad är då djurvälfärd? Begreppet har analyserats och defi-
nierats av många. En förklaring som ofta används är att 
djurvälfärd är djurets tillstånd när det anpassar sig till sin 
omgivning. Det betyder att om omgivningen inte ställer 
några anspråk/krav på djuret, så är anpassningen lätt och 
välfärden god. Eller om stora krav ställs, t.ex. om det är 
väldigt kallt för utegångsdjur i ranchdrift, men djuret har 
goda möjligheter att anpassa sig, exempelvis att skydda sig 
från kyla. Om djuret däremot uppvisar frustration, ångest, 
smärta, skada, sjukdom eller stress så är välfärden försäm-
rad. Man diskuterar numera inte bara negativa känslor, 
som smärta och ångest, utan också positiva. Forskningen 
om positiva känslor är ännu i sin begynnelsefas och den 
har därför inte kommit särskilt långt. 

Djurvälfärd i Sverige i dag
Sedan många år arbetar branschorganisationer, som Svensk 
Mjölk, Svenska Djurhälsovården och Svensk Fågel, för att 
främja djurhälsa och förebygga ohälsa och sjukdom. I deras 
policydokument ingår också det naturliga beteendet som 
en viktig del. Exempelvis skriver Sveriges Grisproducenter 
i ”Världens bästa griskött” att: 

”En gris mår bra när den har knorr på svansen. Svenska 
grisar har knorr på svansen. Både för att de kan och för att 
de vill! Det är ett av skälen till att svensk grisuppfödning 
är unik och

– svenska grisar har möjlighet till naturligare beteende 
än grisar i många andra länder.

– svenska grisar går lösa och har större utrymmen, jäm-
fört med grisar i andra länder. De svenska grisarna har alltid 
tillgång till halm.

– svenska suggor går fria och hålls inte uppbundna eller 
fixerade som i andra länder.”

Med allt detta djurhälso- och djurskyddsarbete och 
dessa uttalade ambitioner kan man fråga sig hur det står 
till med de djur som vi håller för att producera mat. 

Vi har fortfarande stora problem med klövlidanden hos 
mjölkkor. Fruktsamheten hos våra mjölkkor minskar, san-
nolikt till följd av den mycket höga mjölkproduktionen. 
Forskare, representanter för djurhälsovård och avel samar-
betar här för att med bättre miljö och avel för friskare djur 
försöka råda bot på alla dessa problem som i huvudsak kan 
sägas vara resultat av en hög och intensiv produktionsnivå. 

För grisen är problemkartan annorlunda. Exempelvis 
har man att arbeta med ett antal infektionssjukdomar där 
ett flertal orsaksfaktorer samverkar, som miljö, skötsel och 
utfodring. Med en avel för större kullar ökar smågrisdödlig-
heten. Här vill nu branschens företrädare försöka hantera 
den ökande dödligheten genom att stänga in suggorna i 
burar där de inte kan vända sig om så snart de grisat färdigt. 
Ett förslag på lösning som saknar vetenskaplig grund. 

Slaktkycklingbranschen har byggt upp ett omfattande 
och ambitiöst djurhälsoprogram där bland annat fothälsan 
kontrolleras hos fåglarna i varje flock som levereras till 
slakterier. De djurägare som levererar många djur med 
fotskador, vilket är ett tecken på dålig miljö, tvingas att 
minska nästa flock och åtgärder för att förbättra djurhälsan 
föreslås. Den extremt snabba tillväxten av slaktfågeln gör 
att många djur får störningar i benen, störningar som i 
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allvarliga fall är smärtande. Här måste tillväxthastigheten, 
det vill säga utfodring och djurens genetik, balanseras mot 
risken att djuren utvecklar sådana benfel. Målet bör ju vara 
att inget djur ska behöva lida bara för att tillväxtperioden 
ska kunna kortas ned. 

Kraftig utfodring ska till för att få djuren att växa så fort 
som möjligt (och därmed få produkten att bli så billig som 
möjligt för konsumenten). Det gör att sjukdomsalstrande 
bakterier lätt växer sig starka och utlöser tarmsjukdomar. 
Därför behandlas djuren med coccidiostatika, ett medel mot 
parasiter som också minskar förekomsten av en encellig 
tarmparasit. Men framför allt är det ett antibiotikum som 
skyddar mot en bakteriell diarré. Så trots att Lantbrukar-
nas Riksförbund med den svenska modellen deklarerar 
att ”En djurhållning som så långt möjligt är oberoende 
av läkemedel ska eftersträvas för att undvika risken för 
läkemedelsresistenta bakterier och parasiter”, behandlas 
alla slaktkycklingflockar systematiskt förebyggande med 
ett antibiotikum. 

Sverige och världen
Vid jämförelse med förhållanden i andra industrialiserade 
länder har vi i Sverige i allmänhet betydligt strängare regler 
för djurhållningen. Vi har krav på att modersuggor ska 
hållas lösa också under perioden när de bygger sitt gris-
ningsbo och föder sina ungar, något som i de flesta länder 
ersätts med att suggan stängs in i en bur där hon varken 
kan boa eller ens vända sig om. I slaktkycklingstallar hålls 
färre kycklingar per ytenhet än i många andra länder. Kor 
ska gå ute under betesperioden. Det finns flera sådana 
regler där kraven är striktare i Sverige än i andra länder. 
Vi har god kontroll över antibiotikaanvändningen så att 
den inte användas för att rutinmässigt förebygga sjukdom 
som ett kemiskt paraply för att ersätta en dålig djurmiljö 
eller felaktiga skötselrutiner. En motsvarande kontroll av 
efterlevnad finns inte i många länder.

Exemplet svanskupering på gris
I Sverige får man inte klippa svansarna av smågrisar för att 
de inte ska bita varandra, ett beteende utlöst av att djuren 

hålls i för karga miljöer. Sådan klippning sker i de flesta 
länder runt omkring oss, som t.ex. i Danmark. 

I den Europeiska unionen slaktas mer än 150 miljoner 
grisar årligen (Eurostat 2007). Danmark, Frankrike, Neder-
länderna, Polen, Portugal, Spanien och Tyskland svarar 
för c:a 107 miljoner av dessa grisar. C:a två tredjedelar 
av alla grisar hålls på helspaltgolv. Sex procent av grisarna 
bedöms ha tillgång till strö (EFSA 2007). I de flesta EU-
länder amputeras svansen på grisarna regelmässigt för att 
undvika eller reducera förekomsten av svansbitning, en 
beteendestörning som lätt utlöses i en karg miljö. 

Data från specifika studier om svansbitning tyder inte på 
att det föreligger större skillnader i förekomst av svansska-
dor i länder som inte svanskuperar jämfört med EU-länder 
som tillämpar svanskupering (EFSA 2007). För närva-
rande sker regelmässig svansamputation i alla EU-länder 
utom Finland, Litauen och Sverige. Man kuperar heller 
inte svansarna i Norge och Schweiz. Men även i Estland, 
Grekland, Italien, Irland, Lettland, Portugal, Spanien och 
Storbritannien förekommer i >5% av fallen att man låter 
grisarna ha svansarna intakta, det vill säga att man i dessa 
fall erbjuder grisarna miljöer där de ges tillräckligt med 
plats, tillräckligt utrymme vid utfodring och tillräckligt 
med strömedel för att inte svansbitning ska utlösas i någon 
högre grad (Fig. 1). 

EU har sedan 2001 i kommissionens direktiv EC 
2001/93, Annex artikel 8, en bestämmelse om att bl.a. 
svanskupering är förbjudet med undantaget att det kan 
utföras om det är bevisat att skador uppstått till följd av 
svansbitning och om andra åtgärder vidtagits för att före-
bygga svansbitning. Det nämns särskilt att olämpliga mil-
jöer ska ändras så att svansbitning förebyggs. 

Det är känt att svansbitning hos gris är multifaktoriellt 
men också att viktiga utlösande faktorer är avsaknad av 
s.k. manipulerbart material (kedjor och bollar fungerar 
inte), för liten yta per gris, för liten plats vid fodertråg och 
olämpligt foder (EFSA 2007).

Svansbitning är smärtsamt för den drabbade grisen, men 
också svansamputation är smärtsamt, både i samband med 
amputationen men också i och med att svanstippen blir 

Fig 1. Andel icke svanskuperade grisar i några olika länder. (Från EFSA 2007.) 
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extremt känslig för beröring då s.k. amputationsneurom 
uppstår. Det är förklaringen till att svansamputerade grisar 
håller undan svansen när en annan gris försöker ta den 
i munnen och förklarar varför svansamputation har viss 
effekt på förekomst av svansbitning. Amputationen löser 
emellertid inte det underliggande problemet, nämligen att 
grisen är frustrerad på grund av att den inte kommer åt 
resurser (foder, liggplats, bökmaterial) när den är motiverad 
för att äta, vila eller böka. Den beteendefrustrationen och 
därmed associerad stress hjälper ingen svansamputation 
på. EFSA konkluderar i sin rapport att frustrationen och 
stressen innebär en sämre djurvälfärd (EFSA 2007). 

Så vad gör då kommissionen åt det faktum att svansam-
putation rutinmässigt används på långt de flesta av EU:s 
150 miljoner grisar? Vad gör de politiker som sitter i EU-
parlamentet för att se till att EU:s idéer om en fri marknad 
med lika regler för alla fungerar? Vi ser nu hur regler om 
djurvälfärd inte implementeras t.ex. när det gäller grisars 
miljö. Sveriges bönder har ofta hävdat att de vill ha lika 
regler i EU och att Sverige inte får gå får långt fram i täten 
med alltför hårda regler. Men i fallet med grisarnas svansar 
är det inte reglerna det är fel på utan det är EU:s medlems-
staters respekt för bestämmelserna och efterlevnaden som 
fallerar. Här har kommissionen ett stort ansvar att bötfälla 
de länder som inte lever upp till överenskomna regelverk. 

EU genomför regelbundet inspektioner i medlemslän-
derna för att se om man lever upp till EUs bestämmelser. 
Efter en sådan inspektion i Danmark offentliggjorde kom-
missionen den 6 maj 2011 en rapport om den danska 
djurvälfärden. Den visar att det sker en systematisk svans-
kupering och att danska myndigheter inte gör tillräckligt 
för att minska problemen. Den 21 februari tillskriver EU-
kommissionen nio(!) EU-länder som inte tillräckligt lever 
upp till EUs grisdirektiv, bland dem Danmark, Irland, 
Tyskland och Polen och nämner särskilt att man inte släppt 
ut alla dräktiga suggor ur burarna.

På EU:s konferens om djurvälfärd i Bryssel 2012 pre-
senterades bland annat EU:s nya strategi för djurvälfärd. 
En viktig del av denna går ut på att med ökande kraft se 
till att de regler som EU ställt upp implementeras. 

Konsumentens roll för djurskydd och djurvälfärd
Är de problem som trots allt finns vid produktionen av 
mat ”nödvändiga” i den meningen att de utgör en del av 
djurhållningen som vi inte kan lösa? Detta måste bedömas 
i relation till vad maten får kosta. Under de senaste 15 åren 
har vårt köttätande ökat med nästan 50 procent, trots att 
kött är dyrare än en kost som mest består av vegetabilier. Vi 
äter således dyrare mat men vill köpa billigare produkter. Är 
det så att prisjakten leder till att producenterna tvingas pro-
ducera under förhållanden som de egentligen inte vill och 
som är under deras ambitionsnivå? Mycket tyder på det. 

Det kan inte vara lätt att vara producent åt konsumenter 
(det kan vara privatpersoner eller inköpare åt storkök) som 
i rollen som samhällsmedborgare vill ha hög livsmedels-
säkerhet och ett gott djurskydd. Samtidigt köper man i 
rollen som konsument det billigaste köttet i butiken, även 

om det importerats från länder med väsentligt sämre livs-
medelssäkerhet och djurvälfärd. Därför måste det svenska 
djurskyddet och de svenska ambitionerna sättas in i ett 
internationellt perspektiv.

Ett internationellt perspektiv
Sverige har traditionellt spelat en framträdande roll i det 
internationella djurskyddet såväl inom forskningen, t.ex. 
med våra avelsprogram för bättre djurhälsa, som genom 
insatser i internationella organisationer.

Under de senare tid har intresset internationellt för 
djurvälfärd ökat starkt. Det har flera förklaringar och 
några förtjänar att nämnas här. På grund av ett utbrott av 
fågelinfluensa i Nederländerna under 2003 avlivades 30 
miljoner fåglar för att stoppa smittan. Sådana massavliv-
ningar har blivit allt vanligare i takt med att besättningar 
blir större. Människor såg i media bilder på berg av krop-
par av nötkreatur som eldas upp för att utrota Mul- och 
klövsjuka eller bilder på utmärglade och skadade djur i 
djurtransporter som reser över hela Europa. 

Metoderna för att avliva stora mängder djur vid utbrott 
av smittsamma sjukdomar är inte särskilt väl utvecklade 
så att de kan ske på ett djurvälfärdsmässigt invändnings-
fritt sätt. Grisar har begravts levande och fåglar har bränts 
levande i vissa länder. Därför har den organisation som 
globalt har att ge råd vid utbrott av mycket smittsamma 
djursjukdomar, Office International des Epizoooties (OIE), 
beslutat att ge ut anvisningar för hur djur ska avlivas i 
sådana sammanhang. 

Djurvälfärd blev en prioritet i OIE:s strategiska plan för 
2001–2005. År 2004 beslutade man att OIE ska utveckla 
globala rekommendationer för djurvälfärd. Organisatio-
nen inledde med att ge ut rekommendationer för slakt 
och avlivning samt för djurtransporter. Man arbetar nu 
med att utveckla regler för akvatiska djur och har beslutat 
att fortsätta med regler för försöksdjur. OIE:s regler är 
mycket grundläggande och långt under de regelverk vi har 
att förhålla oss till i Sverige och EU. Fler och fler länder 
arbetar nu aktivt med djurskydd och utvecklar regler för 
detta. Vid OIE:s senaste globala konferens om djurskydd 
i Kuala Lumpur 2012 offentliggjorde t.ex. Malaysia sin 
nya djurskyddslag. Krafter inom OIE försöker nu få OIE:s 
djurskyddsregler att vara den enda accepterade i WTO-
förhandlingarna om handelshinder, något som lyckligtvis 
väckte många protester bland OIE:s medlemsstater, däri-
bland Sverige.

EU:s arbete med djurvälfärd
EU-kommissionen gav i en vitbok om livsmedelssäkerhet 
sitt erkännande åt sambanden mellan livsmedelssäkerhet 
och djurskydd genom hela livsmedelskedjan till djurhälsa, 
djurskydd och kontroller av livsmedelssäkerhet. Här finns 
givetvis olika synsätt på hur arbetet med djurvälfärd bör 
prioriteras i den politiska sfären. 

I protokollet till EU:s Amsterdamfördrag från 1997 
ska medlemsstaterna fullt ut ta hänsyn till djurens välbe-
finnande när de utformar och genomför gemenskapens 
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politik. I olika enkäter har EU-medborgarna efterlyst bättre 
djurskyddsnormer som direkt och indirekt kan påverka 
livsmedelssäkerhet och matkvalitet. Med Lissabonfördraget 
2009 kom EU att likställa frågor om djurvälfärd med frågor 
om t.ex. jämställdhet.

EU:s veterinärvetenskapliga kommitté hade tidigare 
till uppdrag att till kommissionen utarbeta rapporter om 
djurvälfärd för olika djurslag. Sedan 2004 är det EU:s livs-
medelsmyndighet European Food Safety Authority, EFSA, 
som har till uppgift att som oberoende instans utarbeta 
riskanalyser för livsmedelssäkerhet, djurhälsa och djur-
välfärd. I den nya organisationen skiljer man mellan en 
vetenskapligt grundad riskbedömning för djurvälfärd, som 
nu sker inom EFSA, och riskhanteringen, som inbegriper 
politiska överväganden och som kommissionen själv står 
för genom bland annat lagstiftning. Sedan 2004 har EFSA 
publicerat ett stort antal rapporter och rekommendationer 
som rör djurhälsa och djurvälfärd. Dessa rapporter utar-
betas gemensamt av internationella experter och det är 
intressant att kunna konstatera att det finns en hög grad 
av konsensus mellan sådana experter i många frågor aven 
om det sedan i politiska sammanhang är svårare att nå en 
samsyn om hur dessa frågor bör hanteras.

Sverige och framtiden
Hur ser då den framtida utvecklingen av den svenska djur-
hållningen ut? Trots alla programförklaringar och broschyr-
texter om världens bästa djurvälfärd och vikten av att djur 
ska kunna bete sig naturligt så finns krafter som vill ta bort 
beteskravet för våra mjölkkor, Sveriges grisproducenter vill 
sätta digivande suggor i bur och det svenska fothälsopro-
grammet för slaktkyckling visar att fothälsan nu snarare är 
sämre hos våra slaktkycklingar än när programmet startade 
1994. Då hade 33% av fåglarna fotskador varav 11% allvar-
liga sådana. 1999 var man nere i 18% varav 4% allvarliga. 
År 2012 var de 34% varav 12% allvarliga!

Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att djur-
hållningen i Sverige idag är en av de bästa i världen vid en 
internationell jämförelse. Där jämförelser låter sig göras 
framgår det att våra husdjur i allmänhet håller sig friskare 
än i andra länder. Hanteringen av djur i samband med 
transport och slakt är bland de världsledande. Trots detta 
dras vi med djurvälfärdsproblem som framförallt orsakas 
av den intensiva produktionstakt med vilken vi föder upp 
våra djur för att få billig mat. Detta i en tid när vi använder 
mindre än någonsin av våra resurser för att köpa mat, cirka 
11 procent. Att i detta läge försöka att ytterligare förbilliga 
produktionen av kött – ett livsmedel som vi äter alldeles 
för mycket av ur både folkhälsoperspektiv och klimatbe-
lastningsperspektiv – i stället för att göra köttet till den 
lyxvara det egentligen är, är dömt att misslyckas.

Djurvälfärd och framtiden
Inom den Europeiska Unionen arbetar man alltmer mot 
att få ett erkännande för att djurvälfärd ska kunna utgöra 
en faktor i handeln med animalieprodukter. Genom EFSAs 
och flera olika forskargruppers arbete med att finna robusta 

markörer för djurvälfärd, utveckla metoder för riskanalyser 
av djurvälfärd samt att öka kunskapen om djurvälfärd som 
en vetenskap finns det hopp om att bättre djurvälfärd kan 
ges ett globalt erkännande som handelsvara och att därmed 
den svenska djurhållningen med sin bättre djurvälfärd ges 
den lönsamhet som den förtjänar. Men vägen dit är fort-
farande lång.

Summary
Since the book ”Animal machines” by Ruth Harrison 
and the corresponding book Djurfabriken by the Swedish 
author Barbro Soller, animal welfare has been a topic of 
general interest in the public. Swedish producer organi-
sations and authorities have contributed to an elaborate 
animal welfare standard now prevailing in Sweden. In spite 
of a high animal welfare standard, many problems relat-
ing to animal welfare exist and much of these relate to an 
increasing production intensity which, in turn, relates to 
lower prices for animal products. On the global market 
issues relating to stamping out procedures of contagious 
disease caused the OIE to take onboard animal welfare as 
one of its main topics. There are initiatives within the OIE 
to promote OIEs animal welfare standards as the only to 
be of concern for WTO agreements, which several OIE 
members have protested against. The EU is promoting the 
development of robust indicators for animal welfare, meth-
odology for animal welfare risk assessment and improving 
the awareness about animal welfare as a scientific discipline. 
If this succeeds, there is a possibility for Swedish producers 
to be rewarded for their higher animal welfare standards. 
But compliance with existing regulations is a prerequisite 
and the non-compliance with the EU directive on tail 
docking of pigs is given as an example of how such pre-
requisits may not always be in place.
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1. INTRODUCTION 

Mapping the complex of livestock product valuation 
by consumers. 
Many people in the world are spoiled for choice when they 
go shopping for livestock products, and in virtually every 
corner of the globe the range of choice has grown in the 
last two decades, dramatically in most urban environments. 
What’s more, besides price and obvious health concerns, an 
increasing proportion of consumer choices associated with 
livestock products are made to promote, or contribute to, 
the achievement of certain ideals, such as environmental 
conservation, climate change mitigation, developmental 
and economic growth targets, and animal welfare concerns. 
At the same time, the rich and increasingly the poor world 
are facing an unprecedented epidemic of overconsumption 
and associated diet related non-communicable disease. 
Animal source foods have been considered as significant 
contributors to this trend. This paper enters this compli-
cated arena to explore the increasing range of philosophies 
and ideals (or more cynically, ways of signalling and self-
expression) that influence consumers’ preferences for live-
stock products, and discusses what impact these might be 
having, and how the returns to these different causes might 
be valued. It also discusses what is driving the consump-
tion of many foods, and especially animal source foods, in 
excess of what is recommended by doctors, approved of by 
society, or even desired by individual consumers. 

We do this is three stages. Firstly we review the ever-
growing menu of idealistic choices presented to consum-
ers, both in developed and developing countries, and the 
characteristics they share. Secondly we explore consumer 
psychology, the weight of biases, and the unseen drivers of 
consumer choices (and especially those that influence con-
sumption of animal source food). And thirdly we review 
some of options and instruments (and associated metrics) 
that might influence consumer choice in ways which help 
them meet their health goals while supporting ideals that 
are widely valued.

2. THE DIVERSITY OF ETHICAL CONSUMERISM  
OF LIVESTOCK PRODUCTS

Merely contemplating the dramatic differences in factors 
contributing to choices facing hunter gatherer societies 

regarding meat products, and those facing omnivorous 
consumers in the suburbs of Stockholm today shows not 
only how substantially humans’ eating habits have changed, 
but also how they continue to evolve rapidly. The chal-
lenges facing our forbearers prior to the domestication of 
animals were predominately logistical rather than ideologi-
cal: not so much ‘what to eat’ but rather ‘how to catch it’. 
And ideology can quickly become orthodoxy: over the last 
20 years in Europe, for example, many of our ideological 
choices have assumed statutory status under EU legislation. 
Where is this heading? The long-term sustainability of our 
planet forms the base for many aspects of ethical consum-
erism, but in its more extreme forms, it is seen as a form 
of political activism, lobbying to support animal rights, 
environmental conservation and social justice, particularly 
in developing countries (Bryant and Goodman, 2004).

Choices are made under a wide range of preferences, 
which include financial, medical, dietary, whimsical, ethi-
cal, philosophical and ideological. And, as will be discussed 
later, while choices can often be rationalised, consumption 
behaviour may diverge widely from articulated preferences. 
Moreover, the range of preferences also differs by socio-
economic status, education, access to media and infor-
mation, whether rural or urban, whether old or young, 
whether in the developed or developing world, among 
many different conditions and imponderables. But specific 
ethical consumption is seen as a response to perceived det-
rimental social and environmental consequences of global 
trade, particularly for developing countries, based on the 
assumption that individuals can affect the level of demand 
for certain products (see for example Brenton, 2013).

In general terms consumers value meat products by 
their quality. Of course quality has a wide range of inter-
pretations, but perhaps a useful framework for evaluating 
it has been presented by Grunert et al., 2003), although 
importantly this is largely drawn on European studies on 
beef and pork. This is presented in Figure 1. 

Meat products are measured by quality cues, grouped 
into intrinsic and extrinsic (Grunert, 2006). Intrinsic quali-
ties are those pertaining to the meat itself, and in general 
terms can be assessed through direct physical contact, 
measured by appearance, shape, colour, texture, smell, 
etc. The bulk of the qualities we will be discussing here 
are grouped into the extrinsic category, which are generally 
mostly unknown to the consumer at the time of purchase, 
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although with labelling and certification schemes, this is 
rapidly changing. Extrinsic quality cues are all those issues 
on which we can make a judgement on the likely suitabil-
ity on the product to meet our requirements, and can be 
grouped in broad terms into safety, healthiness, and the 
externalities of production and ‘adding value’. Extrinsic 
cues are infinite in number and include a multitude of fac-
tors. These include the type or breed of animal (indigenous 
versus commercial poultry), type of production system, 
feeding system (grass fed versus grain fed1), animal han-
dling system, and location of production unit (both geo-
graphical, meaning local/domestic and international, and 
whether indoors or outside, etc.). Then come the indirect 
consequence of the livestock production system, such as 
environmental impacts (both direct as to how waste is 
disposed) and greenhouse gas contribution, and thus likely 
impact on the climate change process, worker management 
or exploitation, method of transport (including environ-
mental and animal welfare impacts), whether by road or 
by air, and the overall carbon footprint of the emerging 
product. 

A recent collection of studies on consumer prefer-
ences in developing countries provides some similarities 
and contrasts (Jabbar et al., 2010). Generally intrinsic and 
health concerns dominate. Across all animal-source foods, 
freshness, absence of adulteration, fat content (milk) and 
fat cover (meat), and various aspects of appearance were 
found to be the quality attributes of major interest. It is 
often assumed that poor people care more for quantity 
than quality, but these studies show that most consum-
ers (48–97%) in the informal markets of Africa and Asia 

express high concern about food safety. More tellingly, 
this expressed concern is also seen in observed behaviour: 
for example, 20–40% of consumers switch to alternative 
meats in the wake of animal disease epidemics. The will-
ingness-to-pay studies in this collection of case studies, 
indicated that developing country consumers will pay a 
5–15% premium for safety-assured products, and demand 
for food safety increases with economic development, rising 
income, urbanization, increased media coverage and edu-
cation level. 

Developing countries with rapidly growing and indus-
trialising livestock sectors are facing an especially acute 
crisis of confidence in agro-food systems. These are exem-
plified by recent notorious cases in China: the death of six 
infants from milk contaminated by melamine followed 
by the death by execution of two of the officials involved; 
the on-going and evolving avian influenza pandemic; and, 
most recently and still unexplained, the finding of 16,000 
rotting pig carcases in the Shanghai river. Such episodes 
lead to predictable lack of trust in food and massive market 
distortions. For example, the Hong Kong Food and Health 
Bureau introduced infant formula rationing in early 2013 
in response to the huge demand for foreign-made infant 
formula by mainland customers. Whether because of or 
in spite of these scandals, the massive markets for livestock 
products in Asia are not following the predicted super-
marketisation trajectory. In Vietnam, 97% of pork is sold 
in traditional wet markets (Tisdell et al., 2010) and in 
Malaysia, where supermarkets are commonplace, tradi-
tional markets remain the preferred place for buying fresh 
meat (Chamhuri and Batt, 2013). It could be argued that 
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as many poor countries bypassed landlines, going straight 
from no telecommunications to mobile phones, it is possi-
ble livestock product retail may go from traditional to post-
modern without passing through a supermarket stage and 
that the growing numbers of global middle-class consumers 
will converge on a common set of ideals and preferences.

In the world of post-modern consumers, there are 
four main ideological drivers of priority ethical consumer 
choices, which we will discuss in more depth: animal 
welfare concerns; antibiotic and other therapeutic use in 
product development; contribution (or not) to interna-
tional (and local) development; contribution (or perceived 
contribution) to climate change. 

Animal welfare concerns
Animal welfare concerns play a particularly important 
role in ethical consumerism in Western countries, where 
it continues to gain further momentum, and has been 
increasingly adopted as a key certifiable standard. In the 
UK, the RSPCA for example established Freedom Food2, 
a farm assurance and food labelling scheme in 1994 to 
raise standards in animal transport and slaughter, and this 
concept has been taken to an entirely new level by the US 
based Animal Welfare Approved3 wide range of standards, 
which apply to virtually all species and emerging products. 
However, as demonstrated by Shroeder and McEachern 
(2004), behaviour in relation to animal welfare is some-
times conflicting; as citizens, people support the notion 
of animals being entitled to a good life, but as meat con-
sumers they may avoid the cognitive connection with the 
live animal. 

Antibiotic and other therapeutic use in 
product development
This is less of an ethical consumerism driver, rather a per-
sonal and community health driver, but it does contribute 
to both attitudes and practices in product valuation. There 
are widespread, although often not well thought through, 
concerns about ‘chemicals in food’ which contribute to 
preferences for organic foods and for foods which appear 
to come from local, trustworthy sources. (The use of pho-
tographs of local farmers, close to food attractively piled 
in artisanal baskets with straw still attached can help foster 
this image). 

Contribution (or not) to international (or local) 
development
This area of ethical consumerism has raised a substantial 
amount of discussion. These have looked particularly at 
tropical deforestation in developing countries, and at the 
return to workers’ organisations in developing countries 
under the Fairtrade certification scheme4 (see for example 
Bryant and Goodman, 2004 and Bryant et al., 2008). This 
has progressed from ethical consumerism into the concept 
of sustainable consumption (Bryant and Goodman, 2013), 
whereby consumers are acting politically without having 
to engage in other political activities such as protesting 

and boycotting. Importantly, consumers of commodities 
like fair trade coffee or organic tomatoes are located in 
situations distinguished by their enviable ability to govern 
themselves (Goodman et al, 2010), while at the same time 
having their purchases work to ‘save’ others and the planet. 
A relatively new movement, which started in the USA, 
believes that eating within a small food-shed (less than 100 
miles) will both support local economies (seen as threat-
ened by big business) and the environment. Locavores, 
as they are called, typically grow food, buy from farmers 
markets and may eat at ‘underground supper clubs’ or tem-
porary restaurants hosted in people’s homes. However, in 
another study (Edward-Jones, 2010), results did not offer 
any support for claims that local food is superior to non-
local food in terms of its impact on the climate or the health 
of consumers. Indeed several examples were presented that 
demonstrated that local food can on occasions be inferior 
to non-local food.

Contribution (or perceived contribution) 
to climate change
As the world was progressively coming to terms with cli-
mate change and its effects on global warming, the publica-
tion in 2006 by FAO of Livestock’s Long Shadow (Steinfeld 
et al., 2006) took many by surprise with its argument that 
livestock contribute some 18% of greenhouse gases. This 
evidence, and the dramatic way that it was presented by 
some, brought a swathe of new recruits into the anti-live-
stock lobbies. Moreover it added another dimension to 
ethical consumerism. Cederburg et al (2012) in an analysis 
of trends in greenhouse gas (GHG) emissions from the 
production and consumption of livestock-derived products 
in Sweden, used life cycle analysis to calculate emissions for 
the average production of pork, chicken meat, beef, dairy 
and eggs in 1990 and 2005. 

There are several official and unofficial categories of 
organised responses to these drivers, and most have been 
traditionally associated with animal welfare concerns. 
Clearly they start with vegetarianism5, which is itself a 
complex cluster of behaviours driven by many alternative 
motives. While vegetarianism had at one time at the fairly 
straightforward meaning of ‘not eating meat’ a number of 
sub-species have developed including flexitarians (occa-
sionally meat eating); pollotarians (eat chicken but not 
mammals); pescetarians (fish eaters); and no-meat Monday 
eaters (self-explanatory)6.

In the case of environmental concerns, there has been 
an increasing understanding of the need to assess a variety 
of potential environmental impact factors when providing 
evidence to consumers of the “real” impacts, rather than 
the apparent superficial judgements based on distance, for 
example. Food production and consumption has a large 
environmental impact. One such study has been under-
taken by DEFRA in the UK7,8. The increased global trade 
in food is leading to a greater diversity of food chains sup-
plying the UK consumer. The move towards year-round 
supply is also leading to greater production in the UK out-
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of-season. This raised questions regarding the comparative 
life-cycle burdens of different food supply chains across the 
year and the extent to which some types of chains might 
be exporting UK’s environmental burdens to countries 
outside the UK (through imports) or leading to additional 
UK burdens (through domestic out-of-season production). 
The objective of this project was to produce a comparative 
life-cycle inventory (LCI) of the environmental burdens 
and resource use arising from the production of seven key 
food commodities for which the UK-based and imported 
production and supply chains are significantly different: 
apples and lamb (UK and New Zealand); beef and poultry 
(UK and Brazil); potatoes (UK and Israel), strawberries and 
tomatoes (UK and Spain). 

And who shall decide where ideals disagree? Fairtrade 
and locovorism have obvious incompatibilities. Meta-anal-
ysis shows organic farming produces lower yields which 
is not good news for those fighting to conserve the few 
unfarmed areas remaining (Seufert et al., 2012). Vegetar-
ians and especially animal rights supporters may regard 
animal welfare assurance as “happy exploitation” and the 
moral equivalent of supporting “humane rape”9. 

A progressive narrative might suggest that as the world 
grows richer, population numbers start to stabilise, inno-
vation continues to lower the real cost of necessities and 
gives us more disposable income, and the ethical ‘circle 
of concern’ inexorably widens, food choices will become 
ever more principled; the four ideological drivers we have 
outlined above will become much more dominant, par-
ticularly in the west, and will spread progressively to less 
developed countries. 

But before endorsing this conclusion, it may be useful 
to dig a little into the deep drivers of consumption and 
examine the gap between the food choices that would be 
predicated on peoples expressed values and ideals, and the 
consumption that is actually observed and made all too 
visible through health outcomes. It is clear that incon-
sistencies exist: for example, USDA randomly telephoned 
13,313 Americans and 3% of those surveyed were veg-
etarians. However, when these were called a week later 
and asked what they had eaten the day before, 66% of 
them reported eating meat in the last 24 hours (Haddad 
& Tanzman, 2003). Likewise, people in rich countries 
have never expressed more concern over their health and 
nutrition, and yet the epidemic of obesity and associated 
non-communicable diseases continues its inexorable rise.

Obesity is now considered the world’s number one 
health problem and kills three times as many people than 
malnutrition does (Lozano et al., 2012). Around one bil-
lion adults are overweight and a further 600 million are 
obese x 10. Meat consumption (especially red meat and 
processed meat) is often linked with obesity and associ-
ated chronic diseases such as cardiovascular disease and 
diabetes. Yet, as health guidelines typically advise reduc-
tion in overall meat consumption (and especially red meats 
and processed meats), global consumption continues its 
inexorable rise.

While the four ideological drivers would imply declin-
ing meat consumption, the next section looks at four 
deeper drivers of consumption which act in the opposite 
direction.

3. THE DEEP DRIVERS OF CONSUMPTION BEHAVIOUR 

People commonly report that they want food that is tasty, 
cheap, convenient, and healthy (in roughly that order); and, 
as discussed in the first section, increasingly they express 
preferences for foods which also fits their ideological beliefs. 
But what really drives consumption choices and why does 
observed behaviour so often diverge from expressed ideals 
and so often resist rational decision making? Up until 
the 1960s it was commonly believed that consumption 
behaviour was driven by hunger; that satiety was mainly 
regulated by physiological cues and homeostasis, and these 
mechanisms were reasonably effective in aligning consump-
tion to biological needs. In recent decades research has shed 
light on, deep physiological, psychological, socio-cultural 
and economic drivers that thwart the majority of people in 
rich countries desires to obtain their ideal weight11 (imply-
ing, their ideal consumption behaviour). These drivers 
often operate at a sub-conscious level and prompt dark 
side consumption behaviour that is at odds with not only 
our ideals, but also our best health interests and even our 
strongly felt resolutions and intentions. 

This part of the paper builds on the discussion of how 
ideals and values affect our consumption choices. We argue 
that food choices also have other drivers that are much less 
subject to conscious decision-making than is commonly 
appreciated, and that understanding these is part of under-
standing demands for livestock products into the future. 
The drivers of consumption behaviour are conventionally 
divided into internal and external. The remarkable and 
on-going epidemic of obesity suggests that neither physi-
ological nor psychological cues are effective at regulating 
food consumption choices to physical optima. 

Physiology
Preferences for calorie rich food are innate and largely uni-
versal. Physiological processes determine hunger, satiety 
and satiation, and biological learning supports the forma-
tion of food preferences and aversions. But research increas-
ingly suggests that innate food preferences that evolved 
under conditions of scarcity are badly attuned to conditions 
of plenty and foods with taste and nutrient characteristics 
never found in nature. The innovation of agriculture set 
in place changes in the human diet. Recent research finds 
evidence of rapid evolution of traits associates with food 
utilization and possibly food-related behaviour. (An exam-
ple is the ability to digest fresh milk, which after arising 
in small groups, has rapidly spread in Europe and parts 
of Africa, greatly increasing human dependence on dairy 
cows). But much of this evolution was under Malthusian 
conditions and it is argued that humans are as yet imper-
fectly adapted to evolutionary novel food options. These 
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new foods from agriculture and industry contain far more 
fat, sugar and calories than the foods humans evolved with 
and may act as “supernormal stimuli” triggering inordinate 
consumption. (Supernormal stimuli are defined as stimuli 
which elicit responses more strongly than the stimuli for 
which it evolved.) Instincts that arose to draw our attention 
to rare opportunities when food was scarce or agriculture 
emerging now lead us to harmful behaviours and underlie 
the diet-related chronic diseases that afflict 50–60% of 
Westernized populations (Cordain et al., 2005). Many of 
these supernormal food stimuli are livestock-based (fried 
chicken, hamburgers, ice cream) and physiology is not our 
friend when it comes to making the choice to abstain from 
the animal source foods we prefer. 

Psychology
Psychologists study the learned and innate factors that 
trigger over-consumption. It has been long known that 
negative emotions can instigate unhealthy eating, and 
more recently positive emotions have been shown to have 
the same effects (Evers et al., 2013). Food deprivation, 
whether voluntary or involuntary, often leads to overeating 
and food abundance is a powerful predictor of increased 
consumption and weight. People given large servings of 
food eat more than those given smaller servings, even after 
they have been taught about the impact of portion size 
on consumption. Psychological traits, in particular poor 
impulse control, have been strongly linked to weight gain 
(Sutin et al., 2011). Historically, self-control was seen as 
a character trait or a skill which increases with practice. 
Currently, the weight of evidence supports the ‘resource 
model’ in which self-control is a finite resource that, once 
expended, leads to impaired self-control task performance, 
known as ego depletion (Hagger et al., 2010). The many 
options of modernity will predictably exhaust self-control 
and lead to failure to exert desired self-control over con-
sumption behaviour. 

As these results suggest, one of the most important 
insights of psychology is that much behaviour is not the 
result of rational, conscious decision but the result of 
satisficing and intuition. Tversky (2011) and Kahneman 
showed that thinking can be broken into two modes or 
systems. The first is fast, automatic, stereotypic and prone 
to biases. The second is slow, effortful, calculating and 
conscious; but poor at understanding probabilities and 
statistics. Different people have different thinking prefer-
ences but it is likely that most shopping and consumption 
behaviour is mediated via the first system, intuitive-experi-
ential thinking as opposed to analytic-rational, but this is of 
course manipulated by those in the business of selling food. 

An entire discipline has grown around the theory and 
practice of selling things to people, often against their 
better judgement.  Marketing tactics have developed, 
partly by trial and error to exploit psychological traits. 
The industry commonly refers to the four P’s as tools by 
which purchase and consumption can be increased. These 
include: price (including type of pricing such as discounts); 

promotion, or marketing communications; product or 
the characteristics of the food (including quality, portion 
size, and presentation); and, place or the selling or eating 
environment. We can conclude that psychology, and the 
ability of food marketing to utilise psychology are not 
propitious to reducing our demand for innately attractive 
products such as meat.

Socio-cultural
When eating with someone else, people strongly model 
their intake behaviour on their partner, eating as much or 
as little even under conditions of extreme hunger or fullness 
(matching norm). In societies where self-control over food 
take is valued, people may also engage in ‘impression man-
agement’ by eating less (minimal eating norm) (Roth et al., 
2001). Conversely, where eating is considered more pro-
social, people may eat more (South Africa study). Larger 
portion sizes reliably increase intake. Obesity is ‘catching’: 
it appears to spread through social networks, which may be 
driven by network norms or imitating behaviour (Christa-
kis & Fowler, 2007). There is much evidence to suggest 
that we live in an increasingly obesogenic society and that 
this synergises with the aforementioned evolutionary his-
tory of food scarcity favouring socio-cultural (and perhaps 
genetic) drivers of consumption. In many countries of 
Africa, the expression “you look well” on greeting often 
infers “you have gained weight since I last saw you”!

Socio-Economics
While price is a surface and much studied predictor of 
food consumption choices, a more interesting body of 
evidence is growing around the relations between poverty, 
food choices and the health consequences of these choices. 
Historically, over-consumption was often associated with 
wealth, and under-consumption with poverty. But now, 
in rich countries, the highest rates of female obesity (and 
by implication, poor food choices) occur in groups with 
highest poverty rates (the pattern in men is not consistent; 
Levine, 2011). Moreover, as poor countries grow richer, 
they become fatter. With economic growth, obesity in 
China and India increased several fold nearly one in three 
of African urban-dwellers is overweight or obese; again fast-
est rates of weight increase among the poor (Ziraba, 2009).

There have been various attempts to explain the con-
nection between poverty and poor food choices. It has 
been argued that the poor have an incentive to buy food 
which contains most calories per unit price (Drewnoski & 
Specter, 2004), but it is not clear why this incentive would 
persist when people are aware they are consuming too many 
calories for their well-being. Several studies suggest that 
inequalities in obesity are best explained by differences in 
education and this was more important than income or 
health behaviours (Devaux et al., 2011). Recently, stud-
ies have suggested that poverty itself impedes cognitive 
effort and could directly lead to poor people making worse 
choices; of course direction(s) of causality’s arrow is difficult 
to gauge (Mani et al., 2013). Life History theory provides 
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another framework for understanding food consumption 
preferences and poverty. Some studies suggest that harsh-
environment cues may sub-consciously lead people to per-
ceive food is scarce and stimulate the consumption of high 
calorie foods (Lee et al., 2009).

Increased wealth (along with demography and urbani-
sation) is considered to be a proximate driver of the live-
stock revolution, and the evidence shows that as people 
move out of poverty, on the whole they do spend more 
of their increased income on animal source foods. The 
case of China illustrates this well, and a livestock revolu-
tion is occurring in many developing countries (Herrero at 
al., 2013). However, there is some evidence that as socie-
ties get richer, so wealth becomes negatively rather than 
positively associated with increased consumption. There 
is some evidence that animal source food consumption is 
particularly susceptible. 

4 OPTIONS FOR INFLUENCINg FOOD CHOICES

In this section we discuss some of the options and instru-
ments for influencing consumption and helping better 
align people’s health concerns, ideological values and con-
sumption behaviour.

We first discuss the policies and food provision which 
are the dominant tool the public sector uses to influence 
consumption. Next, we highlight some behaviour-based 
instruments which show some promise of succeeding where 
more conventional methods have failed. Moving from 
instruments to measures, we summarise some of the more 
interesting metrics around ideology based consumption. 
Finally we discuss some ‘game changers’ that could radically 
alter the current set of issues and solutions.

Governments around the world are considering how 
policy can address the double burdens of malnutrition and 
the increase in diet related disease. Health-focused food 
policies can be divided into those that influence behaviour 
by increasing supply and those that attempt to influence 
demand. Providing access to free or subsidized food is 
an obvious way of increasing consumption, but there are 
many challenges with widespread distribution of food espe-
cially when dealing with double burden issues. Comparing 
two major programmes that support consumption in two 

very different environments shows different but non-trivial 
challenges.

In a context of relatively good governance and high 
traceability, The SNAP programme is reasonably efficient 
at getting food to people who may not need it. In Amer-
ica, the burden of over-nutrition is much greater than the 
under-nutrition the program was designed to tackle, and 
it is arguable that food provision programs need adjust-
ment in the context of an obesity epidemic. (For example, 
receiving food stamps is associated with an increase in 
obesity by 13.5% in women (Baum, 2011)). In India, the 
problems are those of delivering bulky commodities to 
large numbers through leaky channels. Only around half 
the food gets to its targets, and the costs of administering 
are arguably higher than for simpler measures such as cash 
transfers. Neither programme can show convincing positive 
health impacts. A challenge with most food free provi-
sion or subsidy programmes is the support they garner not 
only from consumers but also farm interests, anti-poverty 
groups, and administrators. Once entrenched they are hard 
to remove and easy to expand. In 2013, the Indian govern-
ment introduced a new law to increase coverage to 800 
million or three quarters of the population.

School feeding is another example of an initiative in 
which governments and development organisations devote 
considerable resources, but with surprisingly little evidence 
on health and educational benefits. From the perspective of 
this papers’ focus on animal source foods, it is interesting 
that one of the more convincing studies showed the benefit 
of animal source foods in Kenya (Neumann et al., 2003). 
In the last few decades, policy attention has focused on 
‘food deserts’ that is, areas where access to affordable and 
nutritious foods is limited (and often access to convenience 
and fast foods increased). However, more recent studies 
suggest that most urban consumers live in ‘food swamps’ 
where most types of food area available; moreover, there is 
little relationship between food sold in neighbourhoods, 
food consumed, and obesity (Hattori et al., 2013). 

Despite the long history of many feeding programmes, 
it is only in recent years that evaluations have focused on 
the nutritional quality, rather than calories. One example 
from the USA, is a programme focusing on poor women. 
In 2009, the programme removed less nutritious foods 

USA India
Child nutrition status One third overweight or obese Nearly half malnourished
Programme Supplemental Nutrition Assistance Program 

(SNAP)
Targeted Public Distribution System

Programme beneficiaries 48 million people 60 million families
Food type All except Wheat, rice, sugar, kerosene
Accessibility Electronic card used in private sector shops Ration card used in government supported shops
Costs Administration is 10% of program cost Government spends 3.65 Rupee for every one rupee 

transferred to poor
Leakage Fraud estimate at 5% of programme cost Only 40–60% of grain reaches target; the rest is 

diverted

(Planning Commission, 2005, CDC, 2013)

Table 1. Comparing food provision programmes in the USA and India.
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and included more healthy items from their provision. 
Convenience stores, where most of the poor use the cred-
its from this programme, responded to this incentive by 
improving the availability of healthy foods. Neighbouring 
also started offering more healthy choices, presumably as a 
result of greater demand for and supply (Andreyeva et al., 
2012). Although health impacts have not been established, 
this natural experiment shows that when incentives are 
provided for the private sector to support health, they will 
find a way. This new focus on nutritional quality rather 
than calorific quantity also offers new potentials for the 
Goldilocks foods12: meat, milk, fish, and eggs. 

Recent years have seen interest in supply side policies 
that ban certain unhealthy foods (for example the New 
York ban on large size soft drinks; but economic theory 
and experience suggest that the ‘prohibition approach’ is 
often not the most sensible. Food-bans are often unpopu-
lar; lead to greater total costs than price-based policies; 
and can be impossible to implement in countries with 
poor governance. However, selective applications of taxa-
tion and subsidies are reasonably effective in shifting food 
consumption away from unhealthy food towards healthier 
alternatives (Cawley 2010). For example, in a controlled 
trial a 35% tax on soft drinks led to a 25% decline in sale, 
and in a natural experiment there was a 11% decrease 
in consumption for each 10% increase in tax. However, 
only a small number of studies have looked at effects on 
obesity and these do not always find significant associa-
tions. Moreover, fat taxes impose significant welfare costs 
on those who consume in moderation and are regressive 
affecting the poor more than the rich and; conversely, the 
health benefits are likely to be progressive.

Given the limited success of ‘provide, insist and 
monitor’ approaches to stemming the obesity and under-
nutrition epidemic, interest has arisen in strategies based 
in behaviour. Social marketing takes learning from com-
mercial marketing and applies to the health and social 
sectors. A review found that while social marketing was 
reasonably effective in changing some non-food related 
harmful behaviours (smoking, alcohol) and in changing 
expressed knowledge, preferences and increased consump-
tion of healthy food, there was little evidence of decreased 
consumption of unhealthy food or improvements in health 
outcomes such as body weight (Stead et al., 2006).

A related but more recent and more subtle approach to 
influencing nutrition behaviour is “Choice Architecture”. 
This assumes that people will make better choices if they 
are given a well-designed set of options that offset the biases 
of intuitive thinking and our en-cultured (and possibly 
inherited) predilections to overconsumption. Designing 
and framing these options is called “Choice Architecture” 
and “nudges” are aspects of choice architecture that change 
people’s behaviour in a predictable way without forbid-
ding options or significantly changing incentives (Thaler 
and Sunstein, 2008). For example, providing a simple 
colour label and increasing the accessibility of healthier 
food choices in a cafeteria resulted in marked increases 

in sales (Chandon & Wansink, 2012). This is in contrast 
to providing information on calories which requires high 
literary and numeracy to interpret and often has much 
less effect on behaviour. As for public and social market-
ing interventions, there is still relatively little evidence on 
substantial impacts on health outcomes. 

Past experience is one of the better guides to future 
prediction, the last couple of centuries have been times of 
unprecedented change, driven by the ascent of science. In 
recent years, an intriguing literature has grown on the role of 
the gut micro-biome on influencing nutritional states which 
are mediated at least partly through consumption choices 
(Tilg and Kaser, 2011). Mice receiving gut transplants from 
obese mice gain more weight than mice receiving trans-
plants from lean mice. Gut micro-biomes seem to play an 
important role in determining whether a twin, exposed to a 
similar diet and environment, as their co-twin becomes mal-
nourished or not. It is possible, if not entirely plausible, that 
the $200 billion diet industry and the $350 million spend-
ing on nutrition in poor countries (Morris et al., 2008) 
may disappear as understanding of the micro-biome leads 
to solutions for both over-consumption and malnutrition. 
Returning to our focus on animal source food, many of 
the trends (whether economic, ideological or deep drivers) 
predict increased consumption of animal source food this 
many not mean increased number of animals. It is already 
possible to manufacture meat in test-tubes (albeit at pro-
hibitive cost and with un-appetizing products) but if this 
technology continues to develop it could herald the end of 
the livestock industry as we know it and the disappearance 
of many ideological and even psychological drivers as ‘meat’ 
can be manufactured from plant or yeast protein.

Measuring to manage
Life cycle analysis (LCA) has emerged as a tool to measure 
the environmental impact of a product or commodity from 
cradle to grave (see review by Roy et al., 2009). An LCA 
attempts to trace the consumption of resources back to the 
raw materials used in the production of a commodity, to 
calculate the emissions of materials into the environment, 
and to assign the different burdens equitably over stages 
of production. The product must be well described and 
specified, (e.g. one kg fresh beef of a specific cut in a super-
market). Raw materials may enter a production system, 
but almost all are processed in some way (e.g. tractor diesel 
must include the overheads of crude oil extraction, refining 
and distribution). Emissions are calculated from individual 
processes and activities (e.g. burning fuel or ammonia vola-
tilisation from manure) and may be quantified per animal-
year, per ha or per MJ energy used. 

The LCA follows total resource use and environmen-
tal emissions along the pathway of a commodity: 
Farm – transport – processing – transport – retail 
– transport – consumer – waste treatment
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LCA is an invaluable tool for measuring the environ-
mental impact of a product or process, across a range of 
indicators, at a particular point in time. In the case of food, 
it provides insights into the relative contributions of particu-
lar stages or processes in the food supply chain, and has ena-
bled people to compare the overall greenhouse gas (GHG) 
intensity of different products and processes. LCA has even 
been used to compare the nutritional ‘value for emissions’ of 
different meals. It has been used for a wide variety of food-
stuffs, and in the livestock commodity field LCAs have been 
undertaken for Danish pigs, beef (Subak, 1998), Australian 
beef, New Zealand lamb (DEFRA, 200813), Spanish lamb 
(Benues et al., 2011), among other products. 

The principles and framework of LCA have been devel-
oped and adopted by the International Standards Organisa-
tion (ISO), which form part of the environmental manage-
ment standards (ISO 1997; 2006). LCAs are carried out 
in four interdependent stages, namely: a) goal and scope 
definition, 2) inventory analysis, 3) impact assessment and 
4) interpretation. LCA is a tool within a larger process, 
comprising improving the efficiency of livestock produc-
tion, informing consumer choices, and contributing to the 
livestock and natural resource management policy debate. 
The LCA has predominantly considered the contributions 
made to greenhouse gas emissions, and the carbon foot-
print left by a product. But there are of course other indica-
tors that need to be considered for a full understanding of 
the impact made by a particular commodity. Clearly issues 
such as water use, biodiversity impacts, eutrophication 
are important to a full understanding of environmental 
impacts of production, processing and marketing processes. 
Currently the data demands of an LCA are large, and the 
broadening of the scope of LCAs provides further logisti-
cal and financial challenges. A one-indicator approach – 
whether it is GHG emissions, carbon sequestration, water 
or any other single indicator – is not a solid long-term 
solution to understanding and measuring all the impacts 
of environmental effects of material production in the food 
industry. To get to the complete picture, a multi-indicator 
approach to product LCA is desirable, but some consider 
that these data are not available, measurable or comparable 
within today’s LCA methodologies14. 

5. CONCLUSION

Much of the literature on livestock production is supply 
side driven. In this paper, we consider some of the fac-
tors that influence demand. We first outlined the complex 
and interesting ideologies that are increasingly salient in 
food choices, at least in wealthy countries. We next delved 
into some of the underlying and stubborn consumption 
drivers that constrain people’s ability to make the choices 
they prefer. Finally we discuss some options for influenc-
ing food choice. While policy and public provision have 
been the mainstay of influencing food consumption, we 
argue the track record is remarkably poor. Social marketing 
which relies on techniques drawn from the private sector 

has been more successful but also has challenges in wide 
application. On the other-hand, food choices do respond 
predictably to triggers and incentives, and understanding 
these may have more effect in shifting food choices in 
desired directions than evidence or ideology. Prediction 
is difficult, especially about the future, and technological 
breakthroughs (whether test-tube meat or microbiome 
transplants) or societal breakdowns may obviate the need 
to influence consumer choice.
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Bortglömda zoonoser – Cysticerkos i Moçambique

Johan Lindh
Smittskyddsinstitutet

Bakgrund
Cysticerkos är en eftersatt zoonos – en sjukdom som 
kan överföras från djur till människor men som drar lite 
uppmärksamhet till sig. Sjukdomen har låg prevalens i 
västvärlden men kan ge allvarliga sociala och ekonomiska 
konsekvenser i utvecklingsländerna. Cysticerkos hos män-
niska orsakas av bandmasken, Taenia soliums, larvstadie 
genom direkt intag av ägg eller konsumtion av livsmedel 
eller vatten vilka är förorenade med ägg. Äggen utvecklas 
till det första larvstadiet som i människa i huvudsak vandrar 
och stannar i människan nervceller. 

Cysticerkos är vanligtvis en sjukdom i de fattiga i 
utvecklingsländerna, i samband med brist på lämplig 
sanitet, sophantering system och en svinproduktion med 
bristfällig eller obefintlig fläskkött inspektion.

Människan fungerar som den slutgiltiga värden, där 
infektion i tarmen kallas Taeniasis. Grisar är mellanvärd, 
och de smittas genom intag av mänsklig avföring i miljöer 
med dålig sanitet. I grisen utvecklas maskens larvstadium 
vilka migrerar huvudsakligen till grisens muskelceller. Män-
niskor smittas när de intager infekterat fläskkött vilken 
inte blivit upphettad tillräckligt. Masken utvecklar då det 
vuxna stadiet i människans tunntarm och härifrån utsönd-
rar maskfragment innehållande ägg till miljön (1).

T. solium cystor i hjärnan leder till neurocysticercosis 
(NCC), som har identifierats som orsaken till 30–50% 
av epilepsi fallen i utvecklingsländer. I Afrika, har före-
komsten av epilepsi uppskattats vara dubbelt så hög som 
i de utvecklade länderna och WHO uppskattar att 2–3 
miljoner människor i Afrika söder om Sahara har NCC-
relaterad epilepsi.

Förbättring av de sanitära förhållandena för människor 
och djur tillsammans med kunskap om parasitens livscykel 
och en förbättrad diagnostik för parasiten skulle ha en 
positiv effekt på spridningen av sjukdomen. 

Bakgrund Mozambique
Moçambique ligger på den östra kusten av södra Afrika. 
Landet är indelat i 11 provinser och har en total befolk-
ning på cirka 21,7 miljoner människor. Landet är rankat 
som nummer 172 av 182 länder i FN:s Human Develop-
ment Index med ca 70% av befolkningen på landsbygden. 
Endast 36% av befolkningen i landet har tillgång till rent 
dricksvatten, och mindre än 45% har tillgång till sanitära 

anläggningar. Det finns 24 läkare per 100.000 personer. 
Primärvården på landsbygden fås genom vårdcentraler som 
normalt täcker en yta på 8 km2, men kan omfatta mer än 
50 km2. Vissa centra har grundläggande medicinska labora-
torietjänster, som t.ex. fekal undersökning av parasit infek-
tion. Sekundär vården levereras av distriktens sjukhus, dit 
mer komplicerade fall hänvisas. Deras upptagningsområde 
innefattar 50,000–900,000 människor och de tillhandahål-
ler grundläggande laboratorietjänster och enkel radiologi. 
Det finns tre provinssjukhus vilka ger tertiär vård, och 
där det finns mer avancerad utrustning; Nampula (Nord), 
Beira (Central) och Maputo (Syd, 1).

Resultat/Diagnostik
Lite är känt om effekterna och omfattningen av Cysticerkos 
och NCC i Moçambique och andra delar av världen, och 
denna situation beror på en brist på såväl epidemiologiska 
undersökningar och diagnostiska metoder som är enkla att 
använda, billiga, specifika och känsliga. Serologiska studier 
på människa i Moçambique har visat att 15–21% av friska 
vuxna är positiva för antikroppar mot larvstadiet och att 
seroprevalensen är så hög som 51% bland neuropsykia-
triska patienter (1).

För närvarande är diagnos en komplex process base-
rat på kliniska neuroimaging metoder och epidemiolo-
giska data. Den ”gyllene standard”-tekniken är magnetisk 
resonanstomografi (MRT), som tyvärr är alltför dyrt att 
använda den allmänna befolkningen och är inte tillgänglig 
i de flesta sjukhus i endemiska länder. Den mest specifika 
test som är tillgängligt är en enzymkopplad immunoelec-
trotransfer blot (EITB) analys baserad på sju Cysticercus 
glykoproteiner renade med lentil-lektin affinitetskroma-
tografi. Denna EITB-teknik har rapporterats att erbjuda 
nära 100% specificitet och sensitivitet varierar från cirka 
70% till 90%, även om en studie visade en känslighet på 
endast 28%. Nyligen har vi utvecklat en enkel metod för 
att rena diagnostiska antigener under icke-reducerande 
betingelser genom preparativ tvådimensionell elektrofores 
från cystvätska tillgänglig för både ELISA och immunob-
lotanalys, och vi har visat att sensitivitet och specificitet av 
denna teknik för differential serodiagnos av NCC-patienter 
i Nicaragua. Rekombinanta antigener av de identifierade 
proteinerna har testats och visats vara värdefulla för diagnos 
av sjukdomen i Nicaragua (2). 



186 veterinärkongressen 2013

Seminariet kommer att presentera resultat från denna 
studie i Moçambique och ge en sammanställning av före-
komst av parasiten i Moçambique. 
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Abstract
Introduction Livestock is essential to improving food secu-
rity although diseases such as bovine brucellosis threaten 
efficient and safe food production. During years of conflict 
there was increased movement of both people and livestock 
in Uganda. Increased post-conflict urbanization has resul-
ted in an increase in the number of livestock introduced 
to urban and peri-urban areas. The zoonotic bacterium 
Brucella abortus is of special concern in Uganda as people 
may be infected through consumption of unpasteurized 
milk and milk products and through contact with infected 
animals. This study aims to improve food safety and secu-
rity in the peri-urban regions of Gulu and Soroti, Uganda 
by examining the presence of B. abortus in milk delivered 
to small dairies, boiling points and sold by street vendors. 
Brucella abortus is a gram-negative, zoonotic bacterium 
that can result in abortions in cattle, a decrease in milk 
production, and illness in humans, which leads to food 
insecurity, economic losses, and an increase in DALYs 
(disability-adjusted life years.) 

The objectives of this cross-sectional study are to deter-
mine the prevalence of antibodies to B. abortus in milk 
delivered to milk collection centers and boiling points, 
as well as in milk sold by informal street vendors using 
I-ELISA. The second goal is to capture descriptive infor-
mation concerning the milk chain in peri-urban Gulu and 
Soroti, Uganda, by utilizing a Knowledge, Attitude, and 
Practices (KAP) questionnaire in the context of milk sel-
lers and deliverers. Knowledge of B. abortus and its risks, 
common uses of milk, and the distance milk travels from 
homestead to collection center or street vendor are some 
examples of questions included in the questionnaire. 

Methods Milk samples (N=330) were collected from milk 
deliverers at milk collection centers in Gulu, boiling points 
in Soroti, and from informal milk sellers in both regions. 
Milk sample prevalence of antibodies to B. abortus was 
determined by Elisa (I-Elisa, SVAnova) at Makerere Uni-
versity, Kampala, Uganda. Questionnaires (N=273) were 
administered to illicit information on risk factors and milk 
deliverer knowledge and practices concerning B. abortus in 
milk. Information was also collected in order to produce 
a map of the milk value chain at the level of collection 

centers and informal milk sellers for both Gulu and Soroti. 
Real-time PCR analysis of all milk samples is ongoing.

Results In Gulu, 11.7% of 142 bulk milk sample were 
sero-positive for B. abortus antibodies; in Soroti 35.3% 
of 188 milk samples were sero-positive. The regions 
differed in how cattle were housed, Gulu intensive and 
Soroti grazed (P<0.001). The Gulu region showed a higher 
number of female milk deliverers (P<0.001) than Soroti. 
Soroti region had more deliverers who answered that they 
drink fresh milk directly (P<0.001). It is known that at least 
one non-governmental organization (NGO) has focused 
on women smallholders of dairy cattle in Gulu and their 
influence is thought to be shown in our results in gender 
of milk deliverers. The fact that more Soroti deliverers 
report drinking fresh milk is an indication of less public 
health communication and less NGO presence. 142 milk 
samples with 142 questionnaires, plus 31 supplementary 
questionnaires were collected in peri-urban Gulu, Uganda 
and 188 milk samples with 140 questionnaires were col-
lected in peri-urban Soroti, Uganda. 

Preliminary real-time PCR results have been completed 
for 168 of 330 milk samples as of September 2013. Preli-
minary results indicate an initial prevalence of B. abortus 
of 14.3%. This study is ongoing and data analyses, as well 
as real-time PCR results, are not yet complete as of Sep-
tember 2013.

Future plans Results and suggestions will be shared with 
regional stakeholders in cooperation with local District 
Veterinary Officer (DVO) offices and Makerere Univer-
sity. Excess milk samples have been stored for future use. 
In this way, this project can provide future benefit to the 
communities from which samples were collected.

Our recommendation is to provide human and animal 
health professionals, milk deliverers, vendors, and the public 
with accessible and practical information on the existence 
and risk factors for brucellosis in Gulu and Soroti regions 
as B. abortus does exist in milk in Gulu and Soroti regions.

Keywords: Brucella, Brucellosis, milk, food security, zoonose, 

peri-urban, Gulu, Soroti, Uganda
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Introduction
Brucella is a zoonose of global importance due to its highly 
infectious nature and its effects on food security and animal 
and human health. The WHO states, per the 1996 World 
Food Summit, that food security is “when all people at 
all times have access to sufficient, safe, nutritious food to 
maintain a healthy and active life” [1] (WHO). Livestock 
is essential to improving food security in the developing 
world, and Brucella poses a real threat to ‘eradicating 
extreme poverty and hunger,’ UN Millennium Develop-
ment Goal 1 [2] (FAO). Brucellosis has been eliminated 
or controlled in some parts of the developed world but is a 
current threat in much of the developing world. Brucella’s 
presence can serve as a source of re-introduction of infec-
tion globally in addition to affecting people’s ability to 
remain food secure. 

Brucella abortus is a gram negative bacterium that is the 
most common cause of brucellosis in cattle worldwide [3] 
(Iowa State Univeristy).. Brucella abortus causes reproduc-
tive symptoms in cattle, including: abortions, placentitis, 
orchitis and epididymitis [4]. Decreased milk yield and 
poor-doer calves are additional possible sequela of Brucella 
infection. Brucella melitensis may also be present in cattle 
kept in proximity to sheep and goats. However, B. meliten-
sis is most common in small ruminants. Humans can be 
infected with Brucella through contact with fetal content, 
uncooked meat, and unpasteurized milk. Human brucel-
losis often manifests itself with non-specific, influenza-type 
symptoms that may be mistaken for other diseases, like 
malaria. Therefore, brucellosis can be misdiagnosed by 
medical staff and continue untreated. It has been demon-
strated that in the absence of a human vaccine for brucel-
losis, controlling the disease in livestock is the most effec-
tive way to prevent human infection [5] (Godfroid et al). 
Human brucellosis results in increased DALYs (disability 
adjusted life years), a measurement of morbidity’s effect on 
society, an increase in food need, and a decrease in income. 
Morbidity of cattle means that less animal-source protein is 
available to people in the form of meat and milk, threaten-
ing food security. In the developing world, where access to 
healthy, safe food in appropriate quantities is not a given, 
Brucella infection can contribute to individuals and entire 
communities becoming food insecure. 

In Uganda, the majority of the population lives in rural 
areas and approximately 85% of people base their liveli-
hood upon agriculture. Uganda’s population growth is one 
of the world’s highest at 3.4% per year, and approximately 
50% of the population is under the age of 15 years [6] 
(WHO). The conflict in northern Uganda has recently 
come to an end, but its prolonged nature has contributed 
to the region being Uganda’s poorest. In 2006, the WHO 
stated that 61% of the population in northern Uganda was 
living in poverty [7] (WHO). 

In the peri-urban areas of Gulu and Soroti in north-
ern Uganda, conditions exist for the zoonotic transfer of 
diseases from cattle and other livestock to humans. This 
is due to inhabitants’ close interaction with their cattle. 

Cattle provide: labor for draft work, food security in the 
form of milk and meat, economic security, and serve a 
role in cultural traditions. It is expected that demand for 
cattle and their products will increase in coming years due 
to a growing population, and that such production will 
occur in increasingly close contact with humans. Brucella 
abortus is of special concern in Uganda where people pur-
chase unpasteurized milk and milk products, such as the 
soft dairy dishes, eshabwe and ghee. A lack of informa-
tion of Brucella’s potential to spread from livestock to 
humans through milk is of concern in peri-urban regions 
of northern Uganda. However, as there has been very little 
research on brucellosis in Gulu and Soroti, nor in Uganda 
in general, there is limited knowledge of the prevalence of 
the disease. The combination of brucellosis’ consequences 
regarding food security, human and animal health, and 
a lack of information compounds Brucella’s potential to 
cause damage in Uganda. 

Aim
This study aims to improve food security in the peri-urban 
regions of Gulu and Soroti in northern Uganda. Specifi-
cally, we will determine the prevalence of antibodies to 
Brucella abortus in cattle milk and confirm the existence 
of bacteria in the milk value chain at the level of local 
milk collection centers boiling points, and informal street 
vendors. Results and risk reduction information to limit 
brucellosis infection and to improve production will be 
shared with regional stakeholders.

Metrics: Disability-Adjusted Life Year (DALY)
Quantifying the Burden of Disease from mortality 
and morbidity
DALY 
“One DALY can be thought of as one lost year of “healthy” 
life. The sum of these DALYs across the population, or the 
burden of disease, can be thought of as a measurement of 
the gap between current health status and an ideal health 
situation where the entire population lives to an advanced 
age, free of disease and disability (WHO 2013 ) [8].”

Materials and methods
Study site and study population
The data was collected from the post-conflict regions of 
Gulu and Soroti in northern Uganda. Gulu and Soroti 
regions were selected in part due to their history of rais-
ing cattle and due to movement of large numbers of their 
populations during rural-urban migration following civil 
strife, including clashes between government and rebel 
groups, such as the Lord’s Resistance Army. This movement 
created a need for urban and peri-urban (UPU) farming 
and an increased population of livestock in UPU areas. 
Currently considered post-conflict areas, people are return-
ing to their historic home places.

Gulu and Soroti regions are both post-conflict areas, 
however, they have some discernible characteristics. Gulu 
region is said to have a larger nongovernmental organiza-
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tion (NGO) presence and individuals have received train-
ing and individual cows from NGO groups, such as Heifer 
International. Therefore, it is not unusual to find female 
owners of cattle with a single milking animal maintained 
in an intensive system. Animals are milked once or twice 
daily. Some of these farmers are arranged into cooperatives 
and collective dairies where they regularly deliver their milk 
and where customers queue to purchase milk. 

Soroti region is thought not to have received an equal 
amount of NGO attention and farmers there tend to be 
male and own a herd of milking animals kept in an exten-
sive or communal grazing system. Animals are milked once 
at mid day and milk is first gathered at boiling points far 
from the Soroti city center. This milk is collected in large 
metal pots, boiled and then sent into the city for distribu-
tion and sale. 

Both Gulu and Soroti have groups of informal milk 
vendors who typically sell milk at the end of the day from 
large metal or plastic jerry cans at the side of the roads. This 
milk may come directly from the farm or boiling points or 
left-over from the dairies at close of business. 

Collection of data
Gulu region was visited two times for sample collection 
and questionnaire, once in October 2011 and once in 
February 2012. A supplementary questionnaire was given 
in September 2012 during a third visit. A total of 142 milk 
samples were collected with 142 paired initial question-
naires followed by 31 supplementary questionnaires. Three 
dairies were identified in Gulu region with the assistance 
of a local Ugandan veterinarian: Gulu Women’s Dairy, 
Progressive Dairy (later changed name to Milk Matters), 
and Patiko-Bardega Dairy. Courtesy visits were paid to the 
District Veterinary Officer and to each dairy location where 
the study was discussed with dairy staff and management. 
In all three cases, the researchers were welcomed to return 
to collect samples. 15ml 120x17mm, PP, Sarstedt tubes 
and 1.8ml CryoPure tubes were used for sample collec-
tion. One tube of each size was filled per sample. A GPS 
reading was taken for each dairy location and each sample 
coded upon collection. 7–15ml of milk was collected from 
each arriving milk deliverer to the dairy. Concurrently, 
a questionnaire was given to each deliverer, most often 
translated from English to Acholi by the questioner. Milk 
samples were marked with the code and stored on ice in a 
cool box. At the end of each collection day, milk samples 
were transferred to a freezer for safe keeping. Cold chain 
and electricity were a major concern. 

Soroti region was visited two times for sample collec-
tion and questionnaire, once in November 2012 and once 
in March 2012. A total of 188 milk samples were collected 
with 140 paired questionnaires. A courtesy visit was ini-
tially paid to the DVO in order to discuss the project and 
to arrange transport and interpretation with professional 
assistance. Boiling points at the outskirts of Soroti town 
were identified and visits made by private vehicle at late 
morning to mid-day. 15ml 120x17mm, PP, Sarstedt tubes 

Soroti region Uganda, Young milk seller.  Photo by: Kim Rock

Soroti region: Drinking fresh milk.  Photo by: Kim Rock
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and 1.8ml CryoPure tubes were used for sample collection. 
A GPS reading was taken for each boiling point location 
and each sample coded upon collection. 7–15ml of milk 
was collected from each arriving milk deliverer prior to 
their milk being added to the large, communal boiling pots. 
Concurrently, a questionnaire was given to each deliverer, 
some of whom declined due to time constraints or left 
immediately after delivery. The questionnaire was trans-
lated from English to the local language by the questioner. 
Milk samples were marked with the code and stored on 
ice in a cool box. At the end of each collection day, milk 
samples were transferred to a freezer for safe keeping. Cold 
chain and electricity were a major concern.

Frozen milk samples on ice in cool boxes were trans-
ported by public bus or private vehicle by the lead researcher 
to minus 20 C freezers at Makerere University’s Institute of 
Environment and Natural Resources (MUIENR) labora-
tory or the College of Veterinary Animal Resources and 
Biosecurity (COVAB) in Kampala, Uganda. The set of 
1.8ml CryoPure tubes were kept separately at MUIENR 
as a back-up set of samples or for possible use in future 
research.

Heat treated milk samples were later shipped via DHS 
delivery on ice to Sweden and SLU’s Department of Bio-
medicine and Veterinary Public Health for real-time PCR 
diagnostics.

Study design
The study was cross-sectional in design with the goal of 
estimating the prevalence of Brucella abortus antibodies 
and bacteria in pooled milk samples in post-conflict, peri-
urban Gulu and Soroti, Uganda. A previous study in urban 
Kampala showed 12.6% contamination with B. abortus in 
informally marked milk samples [9] (Makita 2010). Infor-
mal conversations with Ugandan veterinarians suggested 
that peri-urban regions might have a higher prevalence of 
B. abortus antibodies. However, no published accounts of 
this suspicion were identified. 

All possible milk samples were taken upon deliverers’ 
arrival to dairies and boiling points on the days that the 
research team visited. All possible milk samples were col-
lected from evening street vendors of milk identifying by 
driving the streets of town and identifying selling points. 
Participating vendors helped us identify other vendors to 
target using ‘snowballing’ technique.

A questionnaire including information on: time since 
milking, distance traveled, type of herd, as well as a KAP 
section concerning knowledge of Brucella, the bacteria’s 
zoonotic potential, and risk factors for brucellosis was 
paired to each collected milk sample.

Serological tests
SVANOVIR Brucella-Ab I-ELISA kits were purchased 
from Boehringer Ingelheim Svanova (Uppsala, Sweden.) 
The kits were transported from Sweden to Uganda with 
ice packs by air as checked luggage with the researcher. 
Upon arrival, they were stored in the locked refrigerators at 

COVABs lab on the campus of Makerere University. Kits 
were walked from COVAB to MUIENR by the researcher 
the morning of testing and transferred to MUIENRs refrig-
erator and freezer. After completion of the day’s testing, 
kits were walked back to COVAB for secure storage. Milk 
samples were kept in MUIENR labs minus 40 C freezer at 
all times. Milk samples were thawed to room temperature 
at MUIENR lab and I-ELISA was preformed according 
to the manufacturer’s kit protocol for milk samples. All 
samples and controls were run in duplicate (2 wells per each 
sample.) Ascent Software for iEMS Reader MF was used 
to read the I-ELISA plates and calculate sample Optical 
Density (OD) values. OD values were used in the following 
formula in order to find the Percent Positivity Values (PP.) 

Test validity was determined per kit directions as fol-
lows: The OD values of the two positive control wells 
were calculated. If these OD values differed less than 25% 
from the mean OD value for the two duplicates, the test 
was considered valid. Also, the OD of the positive control 
should be >1.0 and the PP of the negative control <10. 
Sample OD values were then compared to the cut off levels 
given in the SVAnova test kit and labeled to be negative or 
positive for Brucella abortus antibodies [10]. 

Statistical analysis
Microsoft Office Excel 2007 was utilized to calculate and 
organize I-ELISA results for statistical analysis using SAS 
9.3 (32.) 
Univariate analysis is ongoing.

Results
I-ELISA 
I-ELISA kits from Svanova were utilized to calculate the 
prevalence of B. abortus antibodies in the milk samples. 
There were 120 total I-ELISA negative samples and 15 
total positive samples in Gulu in addition to 101 total 
negative samples and 50 total positive samples in Soroti. 
The total percent prevalence of antibodies to B. abortus 
was calculated to be 11.7% in the Gulu milk samples and 
35.3% in the Soroti milk samples. 

Real-time PCR 
(Brucella abortus genome test) All milk samples were sub-
mitted to real-time PCR testing in order to identify and 
quantify B. abortus and B. melitensis at the species level. 
Real-time PCR produces results in a short amount of time 
(approximately 2-3 hours.) A commercial kit will be used 
for DNA extraction and real-time PCR run at the labora-
tory on the Swedish University of Agricultural Sciences 

Sample material PP Interpretation
Individual or Tank milk <10 Negative

≥10 Positive
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(SLU) campus. The DNA extraction protocol was devel-
oped by the OIE reference laboratory for Brucella, Animal 
Health and Veterinary Laboratories (AHVLA), Brucella 
research division at Weybridge, England. The rt PCR assay 
was a real-time multiplex PCR assay targeting the bcsp 31 
gene developed by Probert et al [11] (Boehringer Ingelheim 
Vetmedica Svanova).

As of September 2013, 168 milk samples of 330 total 
sample have been analyzed by rt PCR. Of these 168 sam-
ples, 24 samples have been positive for Brucella abortus. 
Twelve of the positive samples originated from Gulu and 
12 samples from Soroti. It is worth noting that the milk 
samples were stored in organized boxes according to their 
I ELISA status. The first boxes of samples run included a 
box labeled iELISA positives. Therefore, the 168 samples 
collected were not necessarily a random selection and it 
would not be surprising that after running all samples that 
the preliminary prevalence of 14.3% may decrease.

Questionnaires directed at milk deliverers
142 milk samples with 142 paired questionnaires were 
collected in peri-urban Gulu, Uganda, in addition to 31 
supplementary questionnaires. 188 milk samples with 140 
questionnaires were collected in peri-urban Soroti, Uganda. 
These questionnaires were entered into Excel and coded for 
import into SAS 9.3 for further statistical analysis. 
Some examples of findings include:
•	 14.8%	of	milk	deliverers	in	Gulu	report	taking	fresh	

milk (unboiled.) 
•	 35.8%	of	milk	deliverers	in	Soroti	report	taking	fresh	

milk.
•	 68%	of	milk	deliverers	and	sellers	in	both	Gulu	and	

Soroti answer, no, that they have not heard of Brucella 
or brucellosis.

•	 29%	of	milk	deliverers	and	sellers	in	both	Gulu	and	
Soroti report that they take fresh milk.

•	 99%	of	milk	deliverers	and	sellers	in	Gulu	report	that	
they usually visit one homestead daily while collecting 
milk.

•	 48%	of	milk	deliverers	and	sellers	in	Soroti	report	that	
they usually visit one homestead daily while collecting 
milk. 

•	 52%	of	milk	deliverers	and	sellers	in	Soroti	report	
visiting more than one homestead daily.

Discussion
It is of great interest to the authors that Gulu and Soroti 
regions, while seemingly so similar on paper, are indeed 
functioning within individual milk value chain patterns. 
These differences will be outlined in a future descriptive 
article and should assist those planning possible future 
public health interventions.

Recommendations as a result of this study are in pro-
gress but initial ideas include providing milk collection 
centers, boiling points, and street vendors with feedback 
concerning the levels of B. abortus in milk, as well as includ-
ing measurable pasteurization techniques that can be easily 

and affordably integrated into each region’s unique value 
chain. Public health information concerning the existence 
of brucellosis in humans and B. abortus’ zoonotic potential 
should be shared between human and animal health pro-
fessionals, as well as the study participants and the public. 
Diagnostic tests for brucellosis should be considered by 
individuals presenting with Brucella typical symptoms, 
especially those with close contact to livestock and/or a 
history of consuming unpasteurized milk products. The 
public should be educated upon the dangers of consuming 
unpasteurized milk and milk products. Mixing of livestock 
should be discouraged as it can lead to increased transmis-
sion of disease between cattle, other livestock and hence, 
humans.

Possible future work and ideas include:
•	 Communication of new scientific knowledge to 

reduce human and animal infection.
•	 Collaboration with Ugandan partners and researchers 

to encourage sustainability.
•	 exploration of other species’ roles in infection (sheep 

& goats.)
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Summary
Toxoplasma gondii is a, for humans potentially lethal, 
zoonotic parasite, with the ability to infect most warm-
blooded animals, including humans. The public health 
importance of T. gondii is due to the large disease burden 
caused by congenital infections and infections in immu-
nocompromised persons. Infection occurs by ingesting 
oocysts, excreted into the environment with the faeces 
of newly infected cats (the definitive host of the parasite) 
or by consuming meat from previously infected animals, 
harbouring tissue cysts. In Sweden, only a few studies of 
the T. gondii prevalence in different wildlife species have 
been performed. The prevalence in roe deer and moose 
has been estimated to 34% and 20% respectively. Even 
though the wild boar population in Sweden is rapidly 
expanding, making wild boar meat available to a larger 
group of consumers, the prevalence of T. gondii in Swed-
ish wild boars has never been studied. We performed a 
spatio-temporal investigation of the seroprevalence in wild 
boars in Sweden. An ELISA was set up and evaluated for 
this purpose. Out of 1327 serum samples, 50% were posi-
tive. Thirty-four per cent of young wild boars and 55% 
of adults were positive. The total seroprevalence ranged, 
with a declining trend, from 72% in 2005 to 38% in 2011 
and the highest seroprevalence was measured in South 
Sweden, 65%. The seroprevalence in other regions varied 
from 29% in Stockholm county to 46% in East Middle 
Sweden. Assuming that many seropositive pigs also harbour 
viable tissue cysts, people consuming wild boar meat in 
Sweden have increased risk of Toxoplasma infection if the 
meat is ingested inadequately cooked.

Inledning
Toxoplasma gondii är en encellig zoonotisk parasit som 
är vanligt förekommande över hela världen. Parasiten 
kan infektera alla varmblodiga djur, inklusive människa. 
Det är främst gravida kvinnor och personer med nedsatt 
immunförsvar som drabbas allvarligt av T. gondii infektion 
(Dubey 2010). En infektion under graviditet kan ge per-
manenta fosterskador, framför allt i centrala nervsystemet 
och i ögonen, eller orsaka missfall. Det är gravida kvin-
nor som infekteras för första gången som löper störst risk. 
Risk för överföring är störst i slutet av graviditeten men 
fostret påverkas svårast vid infektion i första trimestern. I 
Nederländerna anses kongenital toxoplasmos orsaka lika 

mycket ohälsa (mätt som funktionsjusterade levnadsår 
(DALY)) som Campylobacter och Salmonella (Kortbeek et 
al. 2009) och i USA anses Toxoplasma-infektion vara en av 
de viktigaste zoonoserna (räknat på samhällskostnad och 
kvalitetsjusterade levnadsår) (Hoffmann 2012). I Sverige 
är uppskattningsvis en femtedel av den vuxna befolkningen 
infekterad med T. gondii och i en undersökning av gravida 
kvinnor estimerades prevalensen i Stockholm och Skåne 
till 14% respektive 26% (Petersson et al. 2000). 

T. gondii har en komplicerad livscykel där katter fungerar 
som huvudvärd och som efter en primärinfektion spri-
der miljoner oocystor med avföringen till miljön (Dubey 
2010). Dessa kan genom oralt upptag smitta mellanvärdar 
som människor och andra varmblodiga djur exempelvis 
via förorenat foder, livsmedel eller vatten. Efter intag av 
infektiösa oocystor omvandlas parasiten till s.k. tachyzoiter, 
vilka sprids med blod och lymfa till olika vävnader i krop-
pen (framför allt till muskulatur och centrala nervsystemet) 
där vävnadscystor innehållande infektiösa s.k. bradyzoiter 
utvecklas. Smitta kan sedan spridas mellan olika djurslag 
via förtäring av infekterat otillräckligt tillagat kött, exem-
pelvis från gnagare till gris och från gris till människa. I en 
stor studie i USA, där de femtio mest betydande patogen-
livsmedel-kombinationerna för den årliga sjukdomsbördan 
i landet rangordnades, placerades T. gondii i griskött som 
nummer två (Batz et al. 2012).

En kostnadseffektiv och säker kontrollstrategi för att för-
hindra smitta av T. gondii till människor via livsmedel blir 
mer och mer efterfrågad inom EU. EFSA framhåller i en 
rapport att toxoplasmos, trots att sjukdomen är så vanligt 
förkommande, är en underdiagnostiserad och underrap-
porterad infektion (EFSA 2007). I rapporten efterfrågas 
även bättre övervakning, vilken bör fokusera på kött och 
köttprodukter från får, get, gris och vilt samt en ökad rap-
portering från medlemsländerna. 

Enstaka seroprevalensstudier av T. gondii har gjorts på 
livsmedelsproducerande djur i Sverige. Prevalensen hos gris 
uppmättes senast till 3,3% hos slaktsvin och 17,3% hos 
vuxna svin (Lundén 2002). 1984 mättes seroprevalensen 
hos grisar från södra Sverige till 37%, medan den i norra 
respektive mellersta Sverige mättes till 9% respektive 2,5% 
(Uggla & Hjort). Hos nötkreatur var seroprevalensen, i 
samma studie, 35% i söder och 10% i norr och hos får 
69% i söder och 60% i norr. 
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Ett samband mellan geografi och prevalens, med en högre 
prevalens i söder än i norr, har visats i fler svenska studier. 
Likaså har samband mellan ålder och prevalens framkom-
mit i många studier, med en högre seroprevalens hos äldre 
djur. Malmsten et al. (2011) visade exempelvis att älgar 
från södra och mellersta Sverige hade högre seroprevalens 
än älgar från norra Sverige. Inget sådant samband kunde 
dock ses för rådjur i samma studie. År 2006 publicerade 
Ryser-Degiorgis et al. (2006) prevalensen inom den svenska 
lodjurspopulationen (Lynx lynx). Prevalensen var lägre hos 
djur från norra delen av landet (68%) än från södra (91%). 
I samma studie sågs även en lägre seroprevalens hos djur 
under ett år (55%) än hos djur över 1 år (82%). 
Kött från vildsvin konsumeras allt mer i Sverige eftersom 
vildsvinspopulationen växer och jakten intensifieras i allt 
större delar av landet. Enligt beräkningar från Svenska Jäga-
reförbundet har vildsvinspopulationen fördubblats varje år 
de senaste åren och populationen beräknas nu vara mellan 
100 000 och 150 000 djur, medan den 2005 uppskattades 
till 40 000 individer (Svenska Jägareförbundet). Prevalen-
sen av T. gondii hos vildsvin har undersökts i bland annat 
Finland (Jokelainen 2012) och Holland (Opsteegh 2011) 
med resultaten 33% respektive 24%. Förekomsten har 
dock aldrig undersökts i Sverige. 

Material och Metoder
Prover
Inom ramen för ett övervakningsprogram för epizooti-
sjukdomar hos vildsvin har sedan år 2000 serumprover 
från fällda vildsvin skickats in av jägare till Statens Vete-
rinärmedicinska Anstalt (SVA) (SVA 2011). Proverna är 
registrerade tillsammans med information om år, län och 
ålder. Till denna studie användes prover från 2005 och från 
2008 till 2011. I den mån tillräckligt antal prover fanns 
tillgängliga, samlades 250 prover per år, slumpmässigt från 
databasen. Totalt analyserades 1327 serumprover från 15 
län. För att undersöka geografiska mönster i spridningen 
av T. gondii grupperades proverna i regioner. Information 
om ålder fanns tillgängligt för prover från 2010 och 2011 
(n = 480). Åldern uppskattades av jägarna och är baserad 
på fenotyp. För studiens analyser grupperades individerna 
i två ålderskategorier, < 12 månader och > 12 månader. 

Serologi
T. gondii-infekterade djur kan identifieras indirekt, genom 
påvisande av antikroppar mot parasiten i serum (Dubey 
2010). Det finns flera olika serologiska metoder men de 
vanligaste är direktagglutinationstest (DAT) och enzyme 
linked immunosorbent assay (ELISA). I den här studien 
användes en egenutvecklad ELISA, som sattes upp och 
utvärderades för ändamålet. 

Resultat
Av 1327 analyserade vildsvinssera var 657 positiva (50%, 
CI 47-52). Hos djur < 12 månader var 94 av 275 positiva 
(34%; CI = 29-40) och hos djur > 12 månader var samma 
siffra 113 of 205 (55%; CI = 48-62). Den beräknade års-

prevalensen varierade mellan 72% 2005 (CI = 65-78), 
50% 2008 (CI = 45-55) och 38% 2011 (CI = 32-44). Den 
högsta prevalensen uppmättes i södra Sverige (65%; CI = 
51-77), vilken skiljde sig signifikant från övriga regioner 
(p < 0,05).

Diskussion
Detta är den första studien i Sverige som beskriver seropre-
valensen av T. gondii hos vildsvin och resultaten indikerar 
att otillräckligt upphettat vildsvinskött är en potentiell 
smittkälla för human toxoplasmos i Sverige. Den svenska 
vildsvinspopulationen ökar snabbt, både i antal indivi-
der och i geografisk utbredning. Av denna anledning blir 
vildsvin ett allt vanligare jaktbyte, vilket också leder till 
att vildsvinskött distribueras till fler och fler konsumenter. 
Den grupp som jagat och hanterat vildsvin under en längre 
tid är troligtvis medveten om de potentiella risker som är 
förknippade med att äta otillagat vildsvinskött, men den 
nya konsumentgrupp som nu nås via lokala och större 
livsmedelsbutiker är det troligtvis inte i samma utsträck-
ning. Sambandet mellan seroprevalens och förekomst av 
infektiösa vävnadscystor är tidigare visat på gris (Dubey 
2010) och även om det är rimligt att tro att detta samband 
även gäller för vildsvin är detta ännu inte fastställt. Detta är 
viktigt för att kunna bedöma vildsvinskött som riskfaktor 
för livsmedelsburen toxoplasmos. 

I studien styrktes hypotesen om en åldersberoende pre-
valens. Så är dock inte fallet i en del andra studier (Dubey 
2010) och i en studie av Opsteegh et al. (2011) ökade 
prevalensen upp till 10 månaders ålder, men låg sedan på 
en relativt konstant nivå. Som förklaring till denna obser-
vation har framförts att äldre individer möjligtvis gör sig 
av med infektionen. 

Vildsvin tros smittas av T. gondii på två sätt. Den san-
nolikt största andelen infektioner uppkommer genom 
att de bökar i mark som är kontaminerad med oocystor 
(Dubey 2010, Opsteegh 2011) och den andra delen genom 
att äta infekterade smågnagare och fåglar. Den beräknade 
seroprevalensen per år indikerar en minskning mellan åren 
2005 och 2011, vilket skulle kunna bero på en minskad 
markkontamination. Det ska dock påpekas att information 
från åren 2006, 2007 och 2012 saknas och att bilden skulle 
kunna se annorlunda ut om dessa inkluderats. En studie 
av seroprevalensen hos får i Sverige, visade att prevalen-
sen i en och samma besättning varierade mellan 10% och 
45% vid provtagning två gånger per år i sex år (Lundén 
et al. 1994). Detta indikerar att förekomsten av oocystor 
i marken troligtvis påverkas av faktorer såsom katt-täthet, 
markfuktighet, vinterklimat etc. Resultaten från gällande 
studie visar också en skillnad i prevalens mellan regioner. 
En högre prevalens sågs i södra delen av landet (Skåne) 
jämfört med övriga regioner. Eftersom provmaterialet i 
denna studie utgörs av ett bekvämlighetsurval bör dessa 
resultat tolkas med försiktighet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en stor andel av vildsvi-
nen i den här studien hade antikroppar mot T. gondii, vilket 
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ligger i linje med fynden i andra länder. Seroprevalensen 
var högre hos djur över ett års ålder än hos yngre djur och 
den högsta seroprevalens uppmättes i den södra delen av 
landet. Med den expanderande vildsvinspopulationen i 
åtanke, samt den ökande distributionen av vildsvinskött 
till konsumenter är det viktigt att uppmärksamma vildsvin-
skött som en potentiell källa för toxoplasmos hos människa.
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Merparten av människans infektioner orsakas 
av smittämnen (bakterier, virus, svampar och 
parasiter) som även infekterar djur. Trots detta 

har vetenskapen historiskt varit uppdelad i olika fält bero-
ende på om smittämnet återfinns hos människa (medicin), 
tamdjur (veterinärmedicin) eller vilda djur och deras miljö 
(biologi och ekologi). En viktig uppgift för framtiden är 
att knyta samman dessa discipliner under konceptet One 
Health, vilket handlar om hur smittämnen och antimikrobi-
ell resistens sprids mellan djur och människor och hur detta 
påverkas av miljöbetingade och ekologiska förutsättningar. 
Representanter för UU, SVA, SLU och LnU har bildat fors-
karnätverket One Health Sweden med övergripande syfte 
att förbättra hälsan för både människor och djur. Vi bidrar 
till detta genom att stimulera gränsöverskridande forskning 
samt sprida kunskap om One Health:

öka forskningen inom One Health-området
Vårt mål är att skapa interdisciplinära forskningsmiljöer 
och stimulera samarbeten med anknytning till One Health 
inom infektionsbiologiområdet.

Sprida forskningsresultat med betydelse för One Health
Vårt mål är att göra det möjligt för forskare från hela världen 
att publicera resultat inom One Health-området och göra 
dessa tillgängliga för så många som möjligt. Vi erbjuder en 
tidskrift inom området ”Infection Ecology and Epidemio-
logy” i open access-format.

Höja kunskapsnivån i samhället om One Health
Vårt mål är att minska riskerna för uppkomst av nya 
pandemier, spridning av zoonotiska infektioner och läke-
medelsresistens, genom att öka medvetenheten om hur 
interaktionen mellan människor, djur, natur och hur vi 
lever påverkar smittämnens utbredning och spridning.
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Biologisk brottslighet och forensisk mikrobiologi

Mats Forsman
FOI

Alla har nog hört talas om hur polisen gör analyser 
av en kulas räffling för att kunna binda en pistol 
till ett visst brott, eller jämför fingeravtryck från ett 

vapen mot de från en misstänkt för att binda en förövare 
till brottet. Men vad händer om det, som vid bioterrorism 
eller annan biologisk brottslighet, är en bakterie eller ett 
virus som är vapnet? 

Att använda mikroorganismer eller biologiska toxiner som 
vapen är inte någon ny företeelse, men biologisk brottslig-
het har under senare år fått en större uppmärksamhet. En 
orsak till det är inte minst händelsen med antraxbreven i 
USA hösten 2001, där fem personer avled och många fler 
utsattes för smittan. Man diskuterar också risken för att 
företag skulle kunna utsättas för varumärkessabotage, där 
en förövare skulle kunna tänkas tillsätta smittsamma mik-
roorganismer i livsmedel i syfte att på hemmamarknaden 
misskreditera företaget för att man till exempel är missnöjd 
med hur det sköter sig i utvecklingsländer.

Det finns också biologisk brottslighet som inte är bio-
terrorism, och som förekommer oftare. I Louisiana mot 
Schmidt-fallet, till exempel, användes HIV-infekterat blod 
som vapen vid ett mordförsök, medan en laboratorietek-
niker i Texas bjöd sina kollegor på muffins innehållande 
Shigella dysenteriae, en bakterie som ger svåra tarmskador. 
Ytterliggare exempel på lagbrott som involverar mikroorga-
nismer eller toxiner, är grov oaktsamhet eller försummelse 
vid livsmedelhantering där personer smittas eller kommer 
till skada och där det kan bli aktuellt med skadeståndskrav. 

Den ökande rädslan för bioterrorism har, framförallt i 
USA, lett till utvecklingen av en ny vetenskaplig disciplin 
s.k. forensisk mikrobiologi (microbial forensics). Forensisk 
mikrobiologi syftar till att binda en förövare till ett biolo-
giskt brott genom att bevisa att det är just den mikroor-
ganism eller det toxin som förövaren haft tillgång till som 
har använts i brottsligt syfte. För att jämföra bakterier eller 
virus med varandra används DNA-analys. Mellan olika 
linjer av en viss mikroorganism finns små skillnader i den 
genetiska koden. Genom att ta reda på dessa skillnader 
kan man jämföra just den organismen man är intresserad 
av med andra närbesläktade linjer och dra slutsatser om 
likhet och testa trovärdigheten av olika hypoteser om hur 
händelseförloppet kan ha sett ut. 

Men, liksom i fallet med kulan och revolvern är det 
inte bara den dödande projektilen, det vill säga kulan eller 
mikroorganismen själv, som kan avslöja viktiga ledtrådar. 
Genom att noggrant analysera ett mikrobiologiskt prov kan 
man hitta spår av ämnen som använts för att framställa, sta-
bilisera och sprida mikroorganismerna eller toxinet. Sådana 

ledtrådar kan peka mot en viss förövare eller jämföras med 
prov från en misstänkt framställningslokal.

För att bevis från den forensiska mikrobiologiska ana-
lysen ska vara användbara i en rättegång är det viktigt att 
hela förfarandet med provtagning, transport, förvaring, 
provupparbetning, analys och slutsats utförs på sådant 
sätt att bevisvärdet inte förstörs eller kan ifrågasättas. 
Det innebär att man redan vid provtagningen måste vara 
medveten om att det kan röra sig om ett brott, och att 
det finns rutiner och resurser för en korrekt hantering av 
provet och för dokumentation av provtagningen och hela 
hanteringskedjan. Dessutom är det av yttersta vikt att det 
finns jämförelsematerial i form av referensorganismer och 
referensdata, ungefär som det finns databaser med mänsk-
liga fingeravtryck.

Jämfört med normalt kriminalteknisk arbete på en 
brottsplats finns ytterliggare några faktorer att ta hänsyn 
till vid en forensisk mikrobiologisk undersökning. Först 
och främst måste säkerheten för personalen garanteras 
eftersom brottplatsen kan vara smittsam eller giftig. Det 
krävs därför att provtagarna har adekvat utbildning och 
träning, samt personlig skyddsutrustning som skyddar mot 
de mikroorganismer eller toxiner som kan vara aktuella. 
Eftersom de mikrobiologiska analyserna sker parallellt med 
det vanliga forensiska arbetet som utförs på brottsplatsen 
kan också annan personal än provtagarna behöva arbeta i 
skyddsutrustning. För det andra varken syns eller luktar 
biologiska ämnen, vilket gör att det kan vara mycket svårt 
att avgöra exakt var provet ska tas. En utarbetad grundläg-
gande provtagningsstrategi som är anpassad till frågeställ-
ningen underlättar bedömningen, men det krävs också att 
de personer som tar provet har kunskap och erfarenhet 
från området. För det tredje är tiden viktig, inte bara för 
att snabbt ta reda på vad människor i omgivningen kan ha 
utsatts för så att de kan få rätt behandling, utan också för 
att ett mikrobiologiskt ämne på kort tid, om det hanteras 
fel, kan förändras så att det inte går att analysera. Återigen 
är kompetens och utarbetade rutiner för provtagning och 
hantering av proverna av största vikt. Erfarenheter har visat 
att flera olika kompetenser behövs för att provtagningen 
och det fortsatta utredningsarbetet skall fungera och att 
de eller den ansvarige brottsutövaren skall kunna fällas.
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Primates in research focusing on environmental 
enrichment using macaques and chimpanzees

Steven J. Schapiro
The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center

Summary
environmental enrichment for captive nonhuman pri-
mates living in research environments is designed to 
minimize the amount of ‘empty’ time experienced by 
the animals and to provide them with opportunities to 
perform species-appropriate behaviors. This is done pri-
marily through attempts to functionally simulate impor-
tant aspects of the natural environment in captivity. both 
social and non-social forms of enrichment can be pro-
vided and can give the animals opportunities to control 
aspects of what happens to them, to make meaningful 
choices, and to improve their welfare. environmental 
enrichment is one component of a comprehensive behav-
ioral management program that should not only enhance 
the primates’ welfare, but should also improve the reli-
ability of data collected from nonhuman primates and 
the validity of primates as animal models. 

Nonhuman primates (NHP) are used in a vari-
ety of research projects, ranging from non-
invasive behavioral investigations to biomedical 

investigations. Nonhuman primates are studied in their 
natural environments (primarily non-invasively) as well 
as in captive environments. This presentation will focus 
on nonhuman primates in captive environments, settings 
in which environmental enrichment is a critical compo-
nent of management plans designed to maximize the wel-
fare of the animals (Bloomsmith 2012; Schapiro et al in 
press). Environmental enrichment is one of three primary 
components of any behavioral management plan aimed 
at maximizing welfare (Coleman et al 2012). In general, 
behavioral management plans are comprised of socializa-
tion strategies, environmental enrichment, and positive 
reinforcement training programs. While we can distinguish 
linguistically among these three types of approaches, from 
a practical perspective, socialization, enrichment, and train-
ing are highly integrated components of comprehensive 
management programs. For example, housing nonhuman 
primates socially, with compatible partners, is enriching, as 
is training NHP to voluntarily participate in husbandry, 
veterinary, and research procedures.

In general, environmental enrichment strategies for 
NHP are designed to provide the animals with opportuni-
ties to express species-typical behaviors and to minimize 
the amount of ‘empty’ time that they experience. Unfor-

tunately, captive primates with ‘empty’ time tend to fill 
that time with inappropriate (aesthetically unappealing, 
abnormal, inactive, destructive) behaviors, rather than 
species-appropriate activities. An effective environmen-
tal enrichment program will include specific enrichment 
strategies that are designed to yield specific behavioral 
changes (improvements). More precisely, environmental 
enrichment is designed to provide captive primates with 
opportunities to 1) control some aspects of what happens 
to them and 2) make meaningful choices. Such opportuni-
ties exist for NHP in their natural habitat and it is highly 
desirable to provide similar opportunities in the captive 
environment. 

In addition to improving the welfare of captive pri-
mates, environmental enrichment as a component of a 
behavioral management program, also enhances the defini-
tion of NHP subjects as research models. Effective environ-
mental enrichment helps to decrease variability in the way 
subjects are treated, decreasing the potential for behavior-
related confounds to influence research data (Schapiro et 
al 2012). With decreased interindividual variability, the 
number of subjects required for experiments with sufficient 
statistical power may be reduced, addressing Reduction, 
one of the 3Rs (Russell and Burch 1959).  

Environmental enrichment is typically divided into 
two major categories (social and non-social) with a number 
of subcategories within the non-social category (physical, 
foraging, sensory, and occupational) and a successful envi-
ronmental enrichment program should contain all of these 
different components (Coleman et al 2012). To clarify 
then, many environmental enrichment opportunities are 
designed to functionally simulate important aspects of the 
natural environment.

Social enrichment is by far the most valuable form of 
environmental enrichment available for NHP (Schapiro 
et al 1996). Housing NHP with compatible conspecific(s) 
typically results not only in increases in time spent in 
species-typical behaviors, but also in decreases in time 
spent in abnormal activities. Living with a compatible 
partner(s) allows primates to control many aspects of their 
daily activities and to make a variety of meaningful choices 
(including social decisions, such as whether, and how, to 
interact with other individuals in the group). Macaques 
in research settings may be housed in social groups rang-
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ing in size from pairs to ‘naturalistic’ groups of over 150 
animals. Chimpanzees, on the other hand, according to 
forthcoming regulations, must be housed in social groups 
of at least seven animals. Very large groups of chimpanzees 
require very large spaces, which at the moment, are difficult 
for most facilities to provide. For macaques and many 
closely related species, female-female bonds form the core 
of the social group (matrilineal organization, see Figure 1), 
while for chimpanzees, male-male bonds are of the great-
est social importance. For these reasons, macaque groups 
almost always include multiple female group members, 
whereas multiple adult males in a group are employed less 
frequently. On the other hand, given the importance of 
male-male social interactions in chimpanzee society, captive 
chimpanzee social groups should contain more than one 
adult male (see Figure 2). 

Foraging enrichment is probably the most effective form 
of non-social enrichment for captive NHP (Coleman et 
al 2012). Foraging enrichment involves the provision of 
opportunities for the animals to engage in species-typical 
foraging and feeding behaviors (see Figures 3 and 4). This 
can include searching in the substrate on the ground for 
cereal/seeds/nuts or similar small food items, using tools 
to obtain hard-to-reach food items (primarily for chim-
panzees), solving food puzzles, or processing food items 

to obtain the preferred/edible portions (corn on the cob, 
melons, kiwis, coconuts). All of these opportunities mimic 
those that the animals encounter under natural conditions, 
again representing functional simulations of the natural 
environment in captivity. Many NHP species spend up to 
70% of their waking hours searching for, processing, and 
eating a wide variety of different food items. Simply placing 
the daily ration of biscuits/pellets/chow in captive NHP 
enclosures is convenient for caregivers, but it denies the 
animals the chance to ‘work’ for their food, leaving them 
with a large quantity of ‘empty’ time. Unfortunately, as 
mentioned previously, the primates typically fill this empty 
time with inappropriate, rather than beneficial behaviors. 
The provision of foraging enrichment opportunities usually 
results in increases in time spent in species-typical behavior 
(especially foraging-related behaviors), but is less likely than 
social enrichment to result in decreased levels of abnormal 
behavior (Schapiro et al 1996).

Physical enrichment is another type of non-social environ-
mental enrichment that can be beneficial for captive NHP. 
Physical enrichment typically refers to the provision of 
structures and objects that stimulate species-typical activi-
ties, more specifically, structures/objects that the animals 
can climb on, sit on, play with, and/or use as visual barriers 
(Coleman et al. 2012). Structures that allow the animals 

Figure 2: A multimale-multifemale group of chimpanzees.

Figure 1: Rhesus monkey mothers and infants.

Figure 4: Chimpanzees foraging for frozen food.

Figure 3: Rhesus using a foraging device.
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to climb higher than people or block direct visual contact 
with conspecifics (particularly for macaques) are especially 
useful. Playgrounds, shelters, perches, swings, balls, and 
manipulable toys are just a few examples of different physi-
cal enrichment items. While foraging enrichment oppor-
tunities are likely to be valuable for all captive primates 
(except, perhaps for obese animals), physical enrichment 
is most valuable when ‘customized’ to the species, to the 
enclosure, and potentially, even to the age and sex of the 
NHP. Young primates are typically far more active than 
old primates, and are more likely to need, and benefit 
from, additional opportunities for physical exercise. Like 
foraging enrichment, physical enrichment can result in 
increased levels of species-typical behavior, but rarely results 
in decreased levels of abnormal behavior.

Sensory enrichment involves the presentation of sounds, 
smells, textures, and/or visual images to the animals. This 
may include music, perfumes, blankets, videos, and/
or similar stimuli (Coleman et al 2012). While forag-
ing enrichment is intended to increase foraging-related 
activity and physical enrichment is intended to increase 
locomotion, play, and related activities, it is not clear what 
species-typical behaviors sensory enrichment is intended 
to increase. While presentation of video images is usually 
the most effective form of sensory enrichment (Ogura 
and Matsuzawa 2012), effectiveness is typically meas-
ured by the animals ‘watching’ the stimuli. Watching is a 
very passive activity and captive NHP probably spend too 
much time inactive already, making the value of an enrich-
ment strategy that increases inactivity (passive watching) 
questionable. Sensory enrichment opportunities would 
be more beneficial for animals if the presentation of the 
sound/smell/sight could be controlled by the animal (turn-
ing the radio or video on/off, spraying the scent into the 
air), although this has not been comprehensively studied. 
Sensory enrichment typically results in few changes in 
species-typical behavior or abnormal behavior, and there-
fore, although fairly easy and inexpensive to implement, 
should only be a minor part of an effective enrichment 
program (Coleman et al 2012).

Occupational enrichment is the final type of non-social 
enrichment to be discussed. Nonhuman primates are intel-
ligent animals that live in complex social and ecological 
settings. They have evolved sophisticated cognitive systems 
to solve the problems that they are likely to encounter in 
the wild. Captive environments that promote good welfare 
must provide similar challenges, encouraging the animals 
to use their cognitive abilities. Occupational enrichment 
can include providing opportunities that are as simple 
as swimming pools (for species that like to swim) or as 
complex as computer-assisted tasks, experimenter-directed 
interactions, or positive reinforcement training sessions. 
While food items are occasionally involved in occupational 
enrichment, the attainment of food is not the focus of this 
type of enrichment. 

Many non-invasive experimental procedures provide NHP 
with considerable occupational enrichment (Brosnan et al 
2011; Dean et al 2012; Hopkins et al in press). Studies of 
behavioral economics (Brosnan et al 2011), cultural trans-
mission (Dean et al 2012), and/or lateralization (Hopkins 
et al in press) include tasks that provide the animals with 
opportunities to behave as they would in the wild. Simi-
larly, these types of studies allow the animals to make the 
types of critical social decisions (to share or not to share) 
that they would regularly make in the wild, but rarely 
have an adequate chance to make under normal captive 
conditions. The animals voluntarily perform many, many 
experimental trials (Fagot and Bonté 2010), emphasizing 
the enriching nature of the procedures/interactions.

Positive reinforcement training (PRT) programs allow the 
animals to voluntarily participate in important husbandry, 
veterinary, and research procedures (Magden et al 2013 
and see Figures 5 and 6), thereby letting the animals prob-
lem solve and make meaningful choices. Participation in 
PRT is entirely voluntary and no punishment is used. If 
utilized effectively, occupational enrichment can result in 
both increases in species-typical behavior and decreases in 
abnormal behavior (Baker et al 2009; Schapiro et al 2003). 
To conclude, environmental enrichment for captive nonhu-

Figure 6: Chimpanzee trained for tooth brushing.

Figure 5: Rhesus monkey trained to open its mouth.
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man primates living in research environments is designed 
to minimize the amount of ‘empty’ time experienced by 
the animals and to provide them with opportunities to per-
form species-appropriate behaviors (Coleman et al 2012). 
This is done primarily through attempts to functionally 
simulate important aspects of the natural environment in 
captivity. Both social and non-social forms of enrichment 
can be provided and can give the animals opportunities to 
control aspects of what happens to them, to make mean-
ingful choices, and to improve their welfare (Schapiro et 
al in press). Environmental enrichment is one component 
of a comprehensive behavioral management program that 
should not only enhance the primates’ welfare, but should 
also improve the reliability of data collected from non-
human primates and the validity of primates as animal 
models. 

references:

Baker, K.C. et al. Positive reinforcement training moderates only high 
levels of abnormal behavior in singly housed rhesus macaques. 
Journal of Applied Animal Welfare Science 12:236-252, 2009. 

Bloomsmith, M.A. Special issue: the welfare of laboratory primates 
preface. Applied Animal Behaviour Science 137:103-105, 2012.

Brosnan, S.F., Parrish, A., Beran, M.J., Flemming, T., Heimbauer, 
L., Talbot, C., Lambeth, S.P., Schapiro, S.J., and Wilson, B.J. 
Responses to the Assurance game in monkeys, apes, and humans 
using equivalent procedures. Proceedings of the National Academy 
of Sciences 108:3442-3447, 2011.

Coleman, K., Bloomsmith, M.A., Crockett, C., Weed, J.L., and 
Schapiro, S.J. Behavioral management, enrichment and psy-
chological well-being of laboratory nonhuman primates. In C. 
Abee, K. Mansfield, S. Tardif, and Tim Morris (eds.) Nonhuman 
Primates in Biomedical Research 2nd Edition, New York: Elsevier, 
pp. 149-176, 2012.

Dean LG, Kendal RL, Schapiro SJ, Thierry B, Laland KN. Identi-
fication of the cognitive factors underlying human cumulative 
culture. Science 335:1114-1118, 2012.

Fagot, J., and Bonté, E. Automated testing of cognitive performance 
in monkeys: Use of a battery of computerized test systems by 
a troop of semi-free-ranging baboons (Papio papio). Behavior 
Research Methods 42:507-516.

Hopkins, W.D., Gardner, M., Mingle, M., Reamer, L. and Schapiro, 
S.J. Within- and between-task consistency in hand use as a means 
of characterizing individual hand preferences in captive chimpan-
zees (Pan troglodytes). Journal of Comparative Psychology in press.

Magden, E.R., Haller, R., Thiele, E., Buchl, S.J., Lambeth, S.P., and 
Schapiro, S.J. Acupuncture as an effective adjunct therapy for 
osteoarthritis in chimpanzees (Pan troglodytes). Journal of the Ame-
rican Association for Laboratory Animal Science 52:475-480, 2013.

Ogura, T., and Matsuzawa, T. Video preference assessment and beha-
vioral management of single-caged Japanese macaques (Macaca 
fuscata) by movie presentation. Journal of Applied Animal Welfare 
Science 15:101-112, 2012.

Russell, W.M.S., and Burch, R. L. The principles of humane experi-
mental technique. London: UFAW, 1959.

Schapiro, S.J., Bloomsmith, M.A., Suarez, S.A., and Porter, L.A. 
Effects of social and inanimate enrichment on the behavior 
of yearling rhesus monkeys. American Journal of Primatology 
40:247-260, 1996.

Schapiro, S.J., Bloomsmith, M.A., and Laule G. Positive reinforce-
ment training as a technique to alter nonhuman primate beha-
vior: Quantitative assessments of effectiveness. Journal of Applied 
Animal Welfare Science 6:175-187, 2003.

Schapiro, S.J., Coleman, K., Akinyi, M., Koenig, P., Hau, J., and 
Domaingue, M.C. Nonhuman primate welfare in the research 
environment. In K.L. Bayne and P.V. Turner (eds.) Laboratory 
Animal Welfare, New York, ACLAM, in press.

Schapiro, S.J., Lambeth, S.P., Jacobsen, K.R., Williams, L.E., Nehete, 
B.N., and Nehete, P.N. Physiological and welfare consequences 
of transport, relocation, and acclimatization of chimpanzees 
(Pan troglodytes). Applied Animal Behaviour Science 137:183-
193, 2012.



veterinärkongressen 2013 203

Refinement in studies using Macaques 
and Chimpanzees

Steven J. Schapiro
The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center

Summary
over the past 10 years in particular, numerous refine-
ments have been implemented to improve the behavioral 
management of captive macaques and chimpanzees in 
research. The systematic use of positive reinforcement 
training techniques to provide nHP with opportunities 
to voluntarily participate in husbandry, veterinary, and 
research procedures has been particularly successful. addi-
tional attempts to provide the animals with opportuni-
ties to make meaningful choices and to control aspects 
of their daily existence have also been incorporated into 
many behavioral management programs with consider-
able success. although advances continue to be made that 
enhance the welfare of primates in research settings, this 
is an ever-improving process that will never be completed. 
We are constantly attempting to take captive care ’to the 
next level’, so that our animals will have the best environ-
ments possible.

Nonhuman primates are important models for 
a variety of different kinds of research. Unlike 
many laboratory strains of rodents, nonhuman 

primates (NHP) are not inbred and there is a fair amount 
of interindividual variability, both in their genotypes and 
phenotypes, as well as in their responses to husbandry, vet-
erinary, and research manipulations. This variability across 
individuals can make exprerimental data difficult to inter-
pret. Refinements that help to minimize interindividual 
variability should be valuable, enhancing the definition 
of nonhuman primates as animal models and potentially 
reducing the number of subjects required for investiga-
tions. Additionally, many refinements to the techniques 
used to manage NHP in captivity, especially behavioral 
management techniques, result in enhanced welfare for the 
animals (Schapiro et al in press), a goal that we are always 
striving to achieve.

This paper will focus on a number of recent refinements 
to the behavioral management of macaques and chim-
panzees involved in research. Although NHP behavioral 
management itself may be viewed by some as a refine-
ment to normal care standards, this paper will emphasize 
recent refinements in primate behavioral management. 
At this point, socialization strategies and environmental 
enrichment plans are quite common at primate research 
facilities, and even positive reinforcement training (PRT) 

procedures are relatively frequent components of behav-
ioral management programs (Baker et al 2007). We will 
report on strategies that advance behavioral management 
beyond standard socialization, enrichment, and training 
procedures. More specifically, we will report on techniques 
that allow captive NHP to participate in their own care/
treatment, especially their medical care. We will emphasize 
techniques that allow animals to make meaningful choices, 
to take control of their environment and treatment, and to 
open new channels of communication with their human 
caregivers. This may be especially important for chim-
panzees, given the current attention being paid to issues 
related to the participation of chimpanzees in research. In 
addition, a large proportion of research chimpanzees are 
fairly old, and are experiencing many of the same complica-
tions associated with aging (obesity, diabetes, arthritis) that 
are experienced by humans. Geriatric NHP pose special 
problems for appropriate management. 

Many (but not all) of the refinements to be discussed have 
some basis in positive reinforcement training techniques. 
Very briefly, positive reinforcement training is a type of 
operant conditioning that involves the establishment of 
a stimulus-response-reinforcement contingency, in which 
a command (stimulus) is given to an animal; the subject 
then performs the target behavior appropriately (response); 
and the animal receives a desirable reward (reinforcemnt) 
immediately after they complete the requested behavior. 
For example, a macaque is asked to ’sit’, it sits, and then 
receives a piece of fruit. If the macaque does not sit when 
asked, it does not receive the fruit. It should be obvious 
that a chain of complex behaviors (for example, placing 
an extremity in a PVC sleeve and holding for a voluntary 
venous blood sample) does not simply occur the first time 
that it is asked for, but has to be shaped, using reinforce-
ment of successive approximations of the target behaviors. 
Although punishment may be effectively employed during 
operant conditioning, punishment is NEVER utilized as 
part of applied PRT with captive nonhuman primates. 
There are many more intricacies to the use of PRT to 
aid in the management of captive NHP and the reader is 
referred to Laule and Whittaker (2007), and Perlman and 
colleagues (2012) for more information.
When initially training NHP, food is almost always used 
as the reinforcer, as most NHP are motivated by receiv-
ing food ’treats’. However, there may be circumstances in 
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which participation in the training session may become 
reinforcing, in the absence of a food reinforcer. This is an 
extremely desirable outcome and is among the strongest 
examples of refinements in the care of NHP.

We will begin our discussion of refinements in PRT by 
examining techniques that can be used to obtain unre-
strained blood samples, providing the primates with 
opportunities to control some aspects of the blood col-
lection procedure. NHP blood samples are important as 
clinical measures for assessing animal health, however if 
an animal is sick, it may be inadvisable (dangerous) to 
anesthetize it to acquire a blood sample. Measurements of 
parameters from blood samples are also frequently used 
as data in research projects. Blood samples are typically 
collected using the same techniques, regardless of whether 
they are to be used for clinical assessment or for research 
analyses. Our (probably unattainable) goal is to train all 
of our animals to voluntarily provide samples. However, a 
more achievable goal is to develop a pool of trained animals 
that could serve as subjects in investigations that require 
regular blood samples. 

We have demonstrated that the technique used to obtain 
venous blood samples from chimpanzees can affect the 
parameters measured in those samples (Lambeth et al 
2006). These data strongly suggest that the use of samples 
provided voluntarily through PRT is preferable to the use 
of anesthetized samples. We (and others) have successfully 
adapted these techniques for use with macaques as well 
(Coleman et al 2008 and see Figure 1). We have recently 
used these techniques in a diabetes study in rhesus mon-
keys, which required both frequent venous blood samples 
from, and frequent subcutaneous injections to, multiple 
subjects. Training subjects to accept voluntary venipunc-
ture was chosen as a preferred alternative (refinement) to 
repeatedly placing the subjects in a primate chair during 
the course of the study. 

While voluntary venous blood samples are a significant 
refinement over anesthetized samples, we have continued 
to refine our techniques and can now easily obtain vol-
untary capillary blood samples from many of the animals 
(Reamer et al 2011). Capillary samples require the animals 
to simply present a finger or toe for the collection of very 
small quantities of blood (see Figures 2 and 3). A lancet 
is used to prick a finger or toe and 80–200 µl of blood is 
collected, depending on the analysis to be performed. Dia-
betes is an issue in our chimpanzee colony and the ability 
to rapidly get a capillary sample for use in the glucometer is 
an important refinement to our management of this subset 
of animals. Similarly, capillary samples can be collected for 
analysis using an i-STAT® machine, rapidly providing us 
with a number of clinical or research parameters at the cage 
side. One important point to consider is that the published 
clinical norms for chimpanzees were obtained from anes-
thetized subjects, so the results that we are acquiring, from 

Figure 5: Chimpanzee ’sitting’ and ’staying’ for acupuncture 
treatment.

Figure 1: Rhesus monkey voluntarily presenting a leg as 
preliminary training for venipuncture.

Figure 2: Chimpanzee volun-
tarily presenting a finger for a 
capillary blood sample.

Figure 3: Blood collection from a 
chimpanzee finger.

Figure 4: Chimpanzee trained for the nebulizer.
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unanesthetized subjects, should be valuable for establishing 
a ’purer’ set of clinical norms.

There is one chimpanzee in our colony with a chronic lung 
problem who benefits from treatment with a nebulizer (see 
Figure 4). This animal has been trained, again using PRT 
techniques, to voluntarily extend his muzzle into the nebu-
lizer mask and inhale, the only practical way to administer 
this type of treatment (anesthetizing the animal for treat-
ment would not be realistic). This animal can be treated 
for 20-minute sessions several times a day, and although 
his lung problem has not been cured, his lung condition 
is greatly improved. Interestingly, his social partner, an 
animal without any lung problems, is also ’trained’ to use 
the nebulizer, although she passively learned the behavior 
by watching the original animal and was never actively 
trained. Similar patterns of observational learning have 
been noted for other trained behaviors as well (urinating 
on command, Perlman et al 2010).

As mentioned previously, a large proportion of the popula-
tion of research chimpanzees is fairly old (> 30 years of age) 
and many of these animals are exhibiting symptoms charac-
teristic of arthritis. Standard treatments for these symptoms 
exist and are regularly administered to affected animals. 
There are, however, a number of additional treatments that 
we are providing to provide further relief from symptoms 
for these animals. These ’newer’ treatments make use of 
two extremely simple behaviors trained by PRT techniques: 
sit and stay. Virtually all of our animals will sit and stay 
when they are requested to, and are reinforced for doing 
so. Once an animal voluntarily sits and stays (typically at 
the front of the enclosure), a number of treatments may 
be administered.

We have trained a few animals that have arthritis (Magden 
et al 2013), and are in the process of training additional 
arthritic animals, to sit and stay for acupuncture treatments 
intended to relieve their symptoms. Acupuncture needles 
(attached to dental floss and held by the veterinarian to 
prevent loss of the needles to the animals, see Figure 5) are 
inserted into specific points along the proper meridians 
and left in place for approximately 10 minutes (Magden 
et al 2013). At the beginning of this process, animals are 
reinforced with food treats for remaining stationary, with 
the needles in, during the treatment. As the treatment 
process progresses, however, animals no longer require food 
to participate in the acupuncture, suggesting that the chim-
panzees find the treatments, and the relief of symptoms, as 
sufficient reinforcement to return for subsequent sessions. 
This is an example of the animals participating in their own 
care, and we take this is as strong evidence for the animals 
exhibiting control over their circumstances.

We also use a therapeutic laser to treat arthritic animals, 
either in conjunction with acupuncture or on its own. 
The required trained behaviors (sit and stay) are the same 

for laser treatments as they are for acupuncture, and the 
general treatment modality and pattern of results are also 
quite similar. The primary advantage of laser treatment over 
acupuncture is that laser treatment sessions are usually less 
than 3 minutes in duration, rather than the 10 minutes 
typically required for acupuncture. We currently have more 
animals that will sit and stay for 3 minutes than we have 
that will sit and stay for 10 minutes.

Changing approaches for now, but still focusing on arthri-
tis treatments, we have developed a ’choice procedure’ 
in which subjects are permitted to choose which of two 
medications they prefer for treatment of their arthritis 
symptoms. Chimpanzees in the wild self-medicate, con-
suming particular types of leaves when suffering from gas-
trointestinal distress (Huffman 2001). They only consume 
these leaves when they have an upset stomach. This tells 
us that chimpanzees 1) can recognize when they do not 
feel well, 2) recognize specific objects in their environ-
ment that can address their illness, 3) eat specific items 
to address the problem, 4) form associations between the 
consumption of items and relief of their symptoms, and 
5) know when they feel better. Taking advantage of these 
abilities, we have provided chimpanzees with two different 
arthritis medications in two different colors of similarly 
flavored Gatorade-type drink. In a multiphase experiment, 
subjects are provided with Medication A in one color of 
drink during one phase, and during a subsequent phase, 
the subjects receive Medication B in a different color of 
drink. Finally, a choice phase occurs, in which both colors 
of drink (medications) are shown to the animals and they 
have to choose only one of the drinks. Subjects that show a 
preference for one medication over the other are essentially 
’telling’ us which of the two medications they think works 
best. While there may be many reasons for them prefer-
ring one medication over the other, the most important 
aspects of this procedure are that 1) the animals are being 
allowed to participate in their own care and 2) we have 
established a new method for communicating with the 
animals. We are planning to expand this choice paradigm 
from arthritis medications to allow us to assess a variety of 
other treatments and doses.

The final refinement to be discussed focuses on the use of 
video games to provide the animals with opportunities to 
control their own environment. NHP have been shown 
to be able to use computerized apparatus in a variety of 
different ways (Judge et al 2011). However, the interface 
between the NHP and the computer, referred to as the 
controller, typically has to be quite sturdy, in order to stand 
up to the rigors of NHP treatment/abuse (especially for 
chimpanzees). Protecting the controller often makes it 
awkward to handle for either participant NHP and/or 
monitoring humans. A system that allows the animals 
themselves to act as the controller would be a significant 
advantage over heavily protected interfaces. The Kinect 
controller, associated with the Xbox system, uses video 
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images of the ’player’ to control the ’game’, and is therefore 
ideal for use with NHP. We are developing a control panel, 
which does not have to be protected (because the animal 
can only see, but not touch it) that allows chimpanzees to 
control the light levels, temperatures, and sounds available 
to them in parts of their enclosure. By moving their hands 
into the appropriate ’fields’ read by the Kinect controller, 
chimpanzees can turn fans on/off, turn lights on/off, or 
turn the sound system on/off. This is another example 
of a behavioral management strategy that is designed to 
provide NHP with opportunities to control their captive 
environments. The potential of the Kinect controller for 
studies of environmental control and investigations of 
NHP perception and cognition is extensive. 

Over the past 10 years in particular, numerous refinements 
have been implemented to improve the behavioral manage-
ment of captive macaques and chimpanzees in research. 
The systematic use of positive reinforcement training tech-
niques to provide NHP with opportunities to voluntarily 
participate in husbandry, veterinary, and research proce-
dures has been particularly successful. Additional attempts 
to provide the animals with opportunities to make mean-
ingful choices and to control aspects of their daily existence 
have also been incorporated into many behavioral man-
agement programs with considerable success. Although 
advances continue to be made that enhance the welfare 
of primates in research settings, this is an ever-improving 
process that will never be completed. We are constantly 
attempting to take captive care ’to the next level’, so that 
our animals will have the best environments possible.

references:

Baker, K.C., Weed, J.L., Crockett, C.M., and Bloomsmith, M. A. 
Survey of environmental enhancement programs for laboratory 
primates. American Journal of Primatology 69:377-394, 2007.

Coleman, K., Pranger, L., Maier, A., Lambeth, S.P., Perlman, J.E., 
Thiele, E., & Schapiro, S.J. Training rhesus macaques for veni-
puncture using positive reinforcement techniques: a comparison 
with chimpanzees. Journal of the American Association for Labo-
ratory Animal Science 47:37-41, 2008.

Huffman, M.A. Self-medicative behavior in the African great apes – 
an evolutionary perspective into the origins of human traditional 
medicine. Bioscience 51:651-661, 2001.

Judge, P.G., Evans, D.W., Schroepfer, K.K., and Gross, A.C. Per-
severation on a reversal-learning task correlates with rates of 
self-directed behaviors in nonhuman primates. Behavioural Brain 
Research 222:57-65, 2011.

Lambeth, S.P., Hau, J., Perlman, J.E., Martino, M., and Schapiro, S.J. 
Positive reinforcement training affects hematologic and serum 
chemistry values in captive chimpanzees (Pan troglodytes). Ame-
rican Journal of Primatology 68: 245-256, 2006.

Laule, G., and Whittaker, M. Enhancing nonhuman primate care 
and welfare through the use of positive reinforcement training. 
Journal of Applied Animal Welfare Science 10: 31-38, 2007.

Magden, E.R., Haller, R., Thiele, E., Buchl, S.J., Lambeth, S.P., and 
Schapiro, S.J. Acupuncture as an effective adjunct therapy for 
osteoarthritis in chimpanzees (Pan troglodytes). Journal of the Ame-
rican Association for Laboratory Animal Science 52:475-480, 2013.

Perlman, J.E., Bloomsmith, M.A., Whittaker, M.A., McMillan, J.L., 
Minier, D.E., and McCowan, B. Implementing positive reinfor-
cement animal training programs at primate laboratories. Applied 
Animal Behaviour Science 137:114-126, 2012.

Perlman, J.E., Horner V., Bloomsmith, M.A., Lambeth, S.P., and 
Schapiro, S.J. Positive reinforcement training, welfare, and 
chimpanzee social learning. In: The Chimpanzee Mind. Ed(s) E 
Lonsdorf, S Ross, T Matsuzawa. U of Chicago Press: Chicago, 
320-331, 2010.

Reamer, L.A., Malling, R.L., Thiele, E.J., Freeman, H.D., Schapiro, 
S.J., and Lambeth, S.P. Obtaining voluntary blood glucose 
samples for managing type II diabetes in a captive colony of 
chimpanzees (Pan troglodytes). American Journal of Primatology 
73 Suppl 1:85, 2011.

Schapiro, S.J., Coleman, K., Akinyi, M., Koenig, P., Hau, J., and 
Domaingue, M.C. Nonhuman primate welfare in the research 
environment. In K.L. Bayne and P.V. Turner (eds.) Laboratory 
Animal Welfare, New York, ACLAM, in press.



veterinärkongressen 2013 207

Förberedelse av djur, instrument och utrustning

Anneli Rydén
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala

Utbildad personal
Legitimerad Djursjukskötare 180 p är en grundläggande 
högskoleutbildning som är legitimationsgrundande för 
djursjukskötare och leder till kandidatexamen i huvud-
ämnet djuromvårdnad. Studenterna läser kurser i ana-
tomi, fysiologi, vårdhygien, sjukdomslära, farmakologi, 
klinisk näringslära, etologi, rehabilitering, anestesiologi 
samt kommunikation och rådgivning. Djurhållning och 
djurhantering studeras teoretiskt men studenterna övar 
även praktiskt på skolans KTC (Kliniskt Tränings Cen-
trum) och arbetar praktiskt-kliniskt på veterinärkliniker. I 
utbildningen ingår 10 veckors utbildning i djuromvårdnad 
vid anestesi och 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning. 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete i huvudäm-
net djuromvårdnad. Under hela utbildningen läggs stor 
vikt vid vetenskaplig förankring, verklighetsanknytning 
och social kompetens hos studenterna.

Förberedelse
Klinisk undersökning
Vid ankomst till laboratoriet, ska djuren genomgå en 
klinisk undersökning, vägas, eventuellt rengöras och vid 
behov behandlas för eventuella sjukdomar. En komplett-
ring med hematologiska och kliniskt kemiska analyser är 
att föredra.

acklimatisering
Grisen ska få möjlighet att acklimatisera sig minst 7 men 
helst 14 dagar före försökets början. Detta för att metabo-
liska och hormonella förändringar, orsakade av stress under 
transporten, ska kunna återgå till normal nivå. Under den 
perioden får även djurskötare och forskare möjlighet att 
studera beteende och eventuella avvikelser eller sjukdomar 
hos vissa individer, eller grupper. För att veta om grisen 
är i fysiologisk balans innan studiens början, ska grisen 
vägas och vatten och foderkonsumtion ska noteras, även 
om djuret ska avlivas direkt efter eventuell anestesi. Att 
veta hur djuret mår innan och att undvika stress, medför 
mindre risk för komplikationer under den pre-, intra- och 
postoperativa perioden.

Checklistor 
Checklistor och manualer för olika processer kan vara 
effektiva verktyg för en säkrare omvårdnad. Inom human-
vården har WHO utarbetat en checklista, Surgical Safety 

Checklist, som översatts till svenska. Införandet av check-
listor för operationer har enligt en svensk studie visat sig 
reducera antalet komplikationer och dödsfall hos patien-
terna, samtidigt som den extra tidsåtgången är cirka åtta 
minuter i genomsnitt per kontroll (Haynes et al. 2009). 
Checklistorna omfattar ett antal kritiska moment som ska 
kontrolleras och bockas av vid tre olika tillfällen under 
operationsförloppet: Innan patienten får narkos eller annan 
bedövning, Innan ingreppet påbörjas och innan operatio-
nen avslutas och patienten väcks. Checklistan kan med 
fördel omarbetas och användas inom djuromvårdnaden 
för såväl kliniskt djursjukvård som vid genomförande av 
studier.

Utrustning
Narkos- och övervakningsutrustning finns i en mängd olika 
modeller av olika kvalité. För att få arbeta med aneste-
sigaser, krävs särskild utbildning och arbetsmiljöverkets 
föreskrifter AFS 2001:7 skall följas inom alla verksamheter 
där anestesigaser används. För säkerhet för djuret, använ-
dare och för tillförlitligheten av resultaten, ska utrustning 
och instrument skötas korrekt, kalibreras och servas enligt 
förutbestämt protokoll.

Perioperativ omvårdnad
monitorering
En narkos kräver närvaro av en person (bed-side) av en 
anestesiologiskt skolad person, till hjälp har personen 
övervakningsutrustning. ACVA har rekommendationer 
för vilken grad av övervakning som ska utföras vid sedering 
och anestesi av djur (ACVA Monitoring Guidelines, http://
www.acva.org)

Temperatur
Ett problem inom anestesin är att alla patienter som sederas 
eller sövs, riskerar att drabbas av hypotermi. Den största 
temperaturförlusten sker under anestesins första timme. 
Därefter sjunker kroppstemperaturen långsammare för att 
efter tre till fem timmar stabiliseras. Även en lätt hypotermi 
utgör en signifikant risk för patientens hälsa. Tillståndet 
leder till en adrenerg stimulering med sympatikuspåslag 
som tackycardi, vasokonstriktion och tackypné. Om tem-
peraturen sjunker ytterligare, avtar kroppsfunktioner och 
patienten övergår till ett tillstånd, med bradycardi, bra-
dypné, och risk för asystoli. 
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I en retrospektiv studie från 2012 undersökte Redondo 
et al., förekomsten av postoperativ hypotermi hos 1525 
hundar. Resultatet visade att 51,5% av hundarna visade 
lätt hypotermi, 29,3% bedömdes till måttlig medan 2,8% 
visade kraftig hypotermi.

Urinproduktion
Urinproduktionen hos en gris uppgår till cirka 5–40 ml/
kg/dygn beroende på ålder och konsumtion av vätska. 
Hos människa bör inte volymen i urinblåsan överstiga 
400 ml vilket innebär att urinblåsan behöver tömmas cirka 
var 4–5 timme. Om urinblåsan är full och patienten inte 
klarar av att tömma den själv måste patienten få hjälp. 
Det blir då aktuellt med kateterisering av blåsan. Under 
anestesi, kan urinproduktionen variera kraftigt beroende 
på läkemedlets farmakodynamiska egenskaper, interaktion 
och verkningsmekanism samt pågående vätskeförlust och 
aktuell vätsketillförsel.
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Species specific consideration during 
anesthesia using pigs in research
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Samtidigt som grisens betydelse ökar inom den bio-
medicinska forskningen saknas fortfarande mycket 
kunskap om narkosmetoder och perioperativ smärt-

lindring för detta djurslag. Utvecklingen av avancerade nar-
kosprotokoll för långvarig anestesi för gris baseras till stor 
del på erfarenhet från humananestesin. Det är bl.a. vanligt 
att muskelrelaxerande läke medel inkluderas i protokollet. 
Detta kan ha djurskyddsmässiga aspekter eftersom djuret 
blir oförmöget att röra sig vid ytligt narkosdjup eller när 
den känner smärta. 

Grisens betydelse inom den biomedicinska forskningen 
ökar och grisen är idag det mest använda ”stordjuret”. 
Antalet hundar som används minskar medan vi ser den 
motsatta trenden för djurslaget gris. I Sverige nyttjas ca 
3 000 grisar per år i biomedicinsk forskning vilket är 
många gånger fler än antalet hundar. Inom veterinär-
medicinsk forskning används grisen för att öka kunskapen 
om djurslaget per se, men den har även stor betydelse som 
modelldjur inom humanmedicinsk forskning då människa 
och gris har många anatomiska och fysiologiska likheter 
(Tumbleson and Schook 1996). Kirurgiska ingrepp för 
livsuppehållande funktioner tränas på ett flertal sjukhus 
på djurslaget gris. 

Adekvat smärtlindring i samband med kirurgi är en hörn-
sten för att reducera intra- och postoperativ stress i sam-
band med kirurgi. Inom den kliniska veterinärmedicinen 
är de flesta kirurgiska ingrepp kortvariga och endast nar-
kosmetoder som är tillåtna enligt EUs MRL direktiv (EEG 
2377/90) får användas. Från veterinärmedicinen är det väl 
känt att stora speciesskillnader föreligger vid till exempel 
sedering och narkos med ett och samma farmaka. Mortali-
teten vid narkos av djur är betydligt högre än på människa, 
vilket bl.a. beror på att fysiologiska och farmakologiska 
effekter av läkemedel som används är lika väl kända. 

För att erhålla bästa möjliga anestesi, analgesi och djur-
skydd är det synnerligen angeläget att såväl anestesimetoder 
som smärtlindring utprovas speciellt för varje djurslag. 
De anestesimetoder som används för narkos av gris vid 
långvariga kirurgiska ingrepp baseras på protokoll som 
hämtats från humanmedicinen och skiljer därför mellan 
olika platser och forskargrupper. Många anestesimetoder 
som används vid forskning på gris baseras på äldre nar-
kosmedel som saknar analgestisk effekt (t.ex. pentobar-

bital, thiopental). Att de fortfarande används beror på att 
de fysiologiska effekterna är väl dokumenterade och det 
finns forskningsdata utprovade för den aktuella narkos-
formen. Samtidigt är det både tids- och resurskrävande att 
utveckla och utvärdera fysiologiska effekter och stabilitet 
för moderna anestesimetoder. Det idag svårt att ge tydliga 
rekommendationer om lämplig anestesi och analgesi för 
gris vid olika forskningssituationer som vilar på en veten-
skaplig basis. 

Muskelrelaxerande läkemedel används ofta vid kirurgiska 
ingrepp på människa. En god muskelavslappning under 
anestesi underlättar för operatören att utföra kirurgiska 
ingrepp. Inom veterinärmedicinen används muskelre-
laxantia enbart vid oftalmologiska och vissa ortopediska 
ingrepp. Det föreligger risk att muskel avslappnande pre-
parat döljer djurets reaktioner vid smärta. Kirurgi kan 
följaktligen komma att utföras på individer som känner 
smärta men är oförmögna att röra sig. Vid våra sjukhus 
används ibland ett narkosprotokoll inkluderande muskel-
relaxantia på gris som är identiskt med det som används 
för människa. Vi kan inte bortse från risken att samma 
narkos kan vara otillräcklig för gris och djuret kan känna 
smärta utan att visa smärtreflexer som t.ex. avvärjnings-
rörelser.

I tidigare studier har vår forskargrupp visat att en kombina-
tion av zolazepam, tiletamin och en alpha2-agonist ger en 
snabb och lugn induktion av narkosen och medger intu-
bering (Henriksson et al., 1995) och narkosen kan sedan 
underhållas med inhalationsanestesi eller totalintravenös 
anestesi (Hall and Clark 1991, Swindle 1994, Moon and 
Smith 1996, Thurmon et al. 1996, Smith et al. 1997, 
Malavasi 2003 ). Eftersom induktion med zolazepam, tile-
tamin och en alpha2-agonist medför cirkulatoriska effekter 
är det nödvändigt att studera och följa de fysiologiska för-
ändringarna närmare. 

Smärta hos gris kan visa sig som förändringar i rörelser, 
kroppshållning, beteende och aktivitetsgrad (Sanford et 
al. 1986; Short 1999; Harvey-Clark et al. 2000; Dobro-
mylskyj et al. 2001). Det vanligaste sättet att mäta smärta 
och om en behandling medför smärtlindring är analys av 
kroppsegna smärt- och stressmarkörer. Det har visat sig 
värdefullt att följa grisens beteende de första dygnen i det 
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postoperativa förloppet genom videoupptagning av grisen 
i ostörd miljö (Malavasi 2003). Modern smärtbehandling 
inkluderar pre-, intra- och postoperativ behandling med en 
eller flera läkemedel med analgetisk effekt. Opioider (mor-
finliknande läkemedel) eller icke steroida anti-inflamma-
toriska läkemedel (NSAIDs) används som smärtlindrande 
läkemedel på gris. De flesta smärtlindrande läkemedel i 
morfinfamiljen har kortvarig effekt och behandlingen 
måste därför upprepas. NSAID producerar långvarigare 
analgesi men har relativt mycket biverkningar, vilket kan 
vara olämpligt i forsknings sammanhang. Intramuskulär 
behandling är den vanligaste injektionstekniken på gris 
men medför stress hos djuret. Därför vore det fördelaktigt 
om tillförsel av analgetika via plåster, som oral lösning eller 
epidural kateter kunde användas oftare (Moon and Smith 
1996, Dobromylskyj et al. 2001).

God smärtlindring kan hos många djurslag erhållas med 
en epidural injektion av alpha2-agonisten medetomidine 
(Vesal et al. 1996, Lin et al. 1998). I en utförd studie 
kunde vi dock konstatera att grisar svarade på smärtstimuli 
redan en timme efter epidural injektion av detta läkemedel 
(Jacobsson et al., 2001). Liknande resultat har även rap-
porterats av Ko et al. (1992).

Malavasi rapporterade i sin Master avhandling 2003, ”Pre- 
and postoperative opioid analgesia in pigs subjected to 
abdominal surgery”, att pre-operativ epidural morfin och 
post-operativ behandling med transdermal fentanyl hos 
växande grisar resulterade i en tidig återgång till normal 
fysisk aktivitet (se Fig.1) efter anestesi och bukkirurgi. Den 
fysiska aktiviteten under de första 12 timmarna postopera-
tivt när den epidural bedövningen med morfin verkade var 
oförändrad jämfört med preoperativa mätningar. Däremot 
avtog den fysiska aktiviteten när grisarna behandlades med 
enbart fentanyl (transdermalt plåster). Den minskade akti-
viteten under dag 1 och 2 postoperativt kan bero på opio-
idrelaterad sedering orsakad av fentanyl och/eller att den 
smärtlindrande effekten inte var tillräcklig under denna 
tidsperiod.

Figure 1.  Percentage (mean ± S.D.) of active behaviours observed 
in pigs preoperatively; and between pigs given morphine plus 
fentanyl with pigs given placebo, during first 12h after surgery, 1 
day and 2 day postoperatively. Expected presence (+), slight pre-
sence (-/+), or absence (-) of morphine and fentanyl throughout 
the experiment. (a) no significant differences between groups. (b) 
significant difference between groups.

Grisarna som behandlades med pre-och postoperativ 
smärtlindring ökade snabbare i vikt under de första dagarna 
postoperativt (se Fig.2). 

En studie som utvärderar beteende hos gris före och 
under behandling med transdermalt fentanylplåster 
genomfördes. Eftersom den smärtlindrande effekten av 
epidural morfin i samband med bukkirurgi verkar lovande 
för djurslaget gris och ger stora fördelar i form av ett djur 
som kan röra sig obehindrat och inte heller ger upphov till 
någon opioidinducerad sedering är det vår avsikt att pröva 
upprepad epidural behandling med morfin som tillförs 
via en epiduralkateter som läggs in under allmän anestesi 
i samband med kirurgin.

Sammanfattningsvis kan konstateras att mer kunskap är 
nödvändig för att möta de krav på en välfungerande smärt-
lindring och narkos som bör ställas då grisar används som 
försöksdjur.

Summary
Pigs have established an important role as a large-animal 
model for medical research but there is a lack of knowledge 
and information about anaesthesia and analgesia for this 
species. The anaesthetic protocols used for research in the 
pig have usually been developed from human medicine, 
often include muscle relaxant drug and the analgesia pro-
vided is also questionable. 
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Species specific consideration during 
anesthesia using sheep and goats in research

Carsten grøndahl
Chefdyrlæge, ph.d./Chief Veterinarian, DVM, Ph.D.
Zoologisk Have København/Copenhagen Zoo

Important to note that these animals almost always 
come from non-destination breeders and therefore 
are part of the normal agricultural stock. The risk of 

zoonosis and other underlying diseases and/or parasites are 
very important and it is strongly recommended to qua-
rantine these animals and test for diseases – also normally 
benign infections or infestations that could confound the 
project or give rise to arguments from referees. The tests 
that should be considered are: Q-fever (coxiella), brucella, 
tuberculosis, Orf (contagious ectyma virus), ringworm 
(Trichophyton), toxin producing E. Coli, pathogenic sal-
monella, campylobacter among others.

Do a physical exam at the animals’ arrival to your facil-
ity and house them separately for preferably two weeks. Do 
haematology and clinical chemistry at arrival and again at 
the end of quarantine.

Once the animals are stable and free from confounding 
diseases the anaesthesia can be planned. Ruminants are not 
as easy as pigs, dogs or cats to manage during anaesthesia 
– due to anatomical and physiological differences – the 
rumen and the ease of regurgitation presents challenges 
in assuring adequate oxygenation and tissue perfusion. If 
bloating occurs it can increase the intraabdominal pressure 
and push the diagfram forward to an extent that ventila-
tion is severely compromised. Most regimes have a 12–24 
up to 48 hours food withholding period. Minimizing the 
anaesthesia time is important, as is the position of the 
animal – sternal recumbency is preferable and lateral and 
dorsal positions should be minimized. If bloating occurs 
a stomach tube is often enough to alleviate the build-up 
gases. If not possible ruminal gas can also be evacuated per-
cutaneous using a large bore needle or catheter (16-14 G). 

All ruminants have impaired ventilation because of the 
large heavy rumen and small thoracic space. All sedations 
and anaesthesias should have supplemental oxygen – in 
sedated animals using a small nasal catheter with the tip 
placed just above the larynges – in anaesthetized animals 
preferably using an endotracheal tube. This protects also 
the airway from regurgitated rumen content and saliva, 
and the tube should be connected to an demand valve or 
self-filling bag with oxygen enriched air mixture.

Regurgitation is often seen during the intubation pro-
cess – and then often because the animal is to light – give 
adequate anaesthesia and/or give local analgesia to facilitate 
intubation without setting of the regurgitation reflex. 

If ruminants are to be anaesthetized for longer and posi-
tioned in lateral recumbency it is strongly advised to have 
total control of the airways using a cuffed endotracheal 
tube. Always place the mouth lower than the larynges to 
allow saliva and silent regurgitation to drain and if there 
are signs of regurgitation flush the oral cavity with large 
amounts of clean water before extubation.

If large amounts of saliva are a problem or the animal 
are in risk of encounter vagal stimulus atropine or glyco-
pyrolate can be administered – it will reduce the amount 
of saliva but makes it more viscous – and it will also reduce 
gut motility.

Use gentle restraint – familiarize and train the animals 
to accept the procedures – sheep adapt very well to sling 
restraint but be sure that they can see the rest of the flock 
– sheep and to some extent goats will stress when taken 
from their flock and isolated. 

Pre anaesthetic evaluation is important because of the 
reduced respiratory capacity in ruminants – and start levels 
of the acutely measured blood parameters are often useful.

Venous access are often challenging for the inexperi-
enced – if clipping the fur is permitted it will significantly 
help locating the jugular vein, in the sedated goat or sheep 
both from and hind legs have useable veins (cephalic and 
saphenous) and the ear veins of both sheep and goats can 
be canulated. Use a gaze roll and place the ear around it 
and tape the catheter in place. Use local blocks whenever 
an indwelling catheter is to be placed it facilitates the pro-
cedure and reduces the stress on the animal. If catheter 
placement is necessary in the unsedated or only lightly 
sedated animal – position sheep on their rumps and restrain 
goats in lateral recumbency during the catheter placement. 
The cephalic vein and the saphenous veins are very similar 
to what is seen in dogs and catheter placement is similar – 
the hind limp showing more movement and closeness to 
faecal contamination.

Arterial access is most commonly done in the auri-
cal artery located rostral to the central ear vein. Direct 
blood pressure is preferable when cardiac complications are 
expected or where extensive surgery is performed.

Use local analgesia where possible – dilute the com-
mercial formulas with saline to keep the total amount low 
to prevent toxicity. Keep lidocaine doses under 5 mg/kg 
and bupivacaine under 1.5 mg/kg and ensure that the 
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local analgesics are not injected IV. Several local nerve 
blocs are reported in litterature, as is spinal analgesia in 
sheep and goats.

The pharmacodynamics and pharmacokinetics in small 
ruminants are different from the dogs and cats – and some 
of the most popular drugs in the dog and cat sedation 
and anaesthesia regimes are not as useful in the sheep and 
goats. I will only very reluctantly use phenothiazines like 
acepromazin – I find that reflux from the rumen is often 
seen. Several breeds of goats are VERY sensitive to xylazin 
and require 1cc/1000 kg (1ml/ton bwt) so if used focus 
on accurate dosing is essential. Benzodiazepines that have 
almost no detrimental effects on respiration and cardiovas-
cular performance in dogs and cats will cause a markedly 
reduction of arterial oxygen pressure PaO2 – and even 
more pronounced is the drop in PaO2 caused by sedative 
doses of xylazin. Be careful with the use of especially high 
doses of alpha-2agonists. This will give rise to significantly 
altered pulmonary perfusion and hypoxia in the standing 
sedated animal.

IM	induction	is	possible	with	medetomidine+	keta-
mine – supplemented with butorphanol or methadone.

IV	induction	is	possible	with	diazepam+ketamine	or	
with propofol or Alfaxan.

After intubation sevofluran or isofluran in oxygen or air/
oxygen is preferable – give minimum 50% oxygen and do 
not use nitrous oxide – the air in the rumen will become 
distended with the N2O.

Postoperative care and analgesia is very important – 
give NSAIDs as soon as the experiment allows – if using 
cox-2-preferentials (e.g. meloxicam or carprofen) admin-
istration before surgery is possible, always give low dose 
of ketamine if not included in the inductions protocol (to 
prevent postoperative pain) give local blocs – with long 
acting bupivacaine if procedure allows, combine opioid 
with the nasid – when using methadone or butorphanol 
the duration of effect are short probably only a couple 
of hours – when using buprenorphine has shown effect 
up to 3½ hours but if no slow release formulation is at 
hand – SC infusion pumps or other CRI administration of 
opioids should be considered. Spinal opioids seems to not 
be efficacious in sheep, in contrast to cattle where epidural 
morphine is excellent for up to 24 hours, some studies show 
effect of epidural morphine in goats.

Monitoring pain behaviour is challenging in the sheep 
and goat. They are flock animals low in the food chain 
and will show surprisingly little pain behaviour. Absence 
of evidence is not evidence of absence.
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Species specific consideration during 
anesthesia using dogs and cats in research

Carsten grøndahl
Chefdyrlæge, ph.d./Chief Veterinarian, DVM, Ph.D.
Zoologisk Have København/Copenhagen Zoo

Dogs and cats have historically been used exten-
sively for research, but in the present climate 
there have to be very good arguments for using 

animals with a high “cute-index” and public awareness. 
Very few projects cannot be used using rodents, pigs or 
small ruminants instead avoiding the wrath of many pet-
owners. 

If cats and dogs are to be used – intensive welfare 
programmes are to be implemented and enrichment and 
training is essential to fulfil the physiologic and mental 
needs of the research animals. This is true for all animals 
used in research but the challenges in ensuring an accept-
able quality of life is very high in carnivores and primates.

All cats and dogs are supplied from destinations breed-
ers and come with health certificates and medical history 
– still quarantine and testing for parasites and pathogenic 
gut bacteria is prudent.

The familiarity of most veterinarians with sedation, anal-
gesia and anaesthesia of the dogs and cats makes handling 
and catheter placement easier, but also restricts the pos-
sibilities for planning anaesthesia. In research the critical 
parameter may be cardiovascular performance during 8 
hours of anaesthesia – here Alfaxan infusion may be a pos-
sibility or in acute studies alfacloralose – drugs not familiar 
to the average veterinarian.

Using intensive training regimes it is possible to have 
a very corporative animal in a lot of situations and if short 
term anaesthesia is needed – inhalant anaesthetic induc-
tion is possible – sevofluran is the drug of choice and 50% 
oxygen combined with 50% N2O will reduce the induc-
tion time – I use step wise gas induction – a snug fitting 
facemask and a couple of minutes preoxygenation to famil-
iarise the animal with the situation is preferable – thereafter 
I will increase the inspired concentration with ½% for 
every 4–6 breaths until 8% sevofluran is reached. Induc-
tion is often accomplished in less than 2–3 minutes. If the 
animal is struggling a light premedication of midazolam 
+	butorphanol	is	very	safe	and	gives	amnesia	–	adminis-
tered IM or IV. Intubations are possible but the recovery 
is very fast, so swift intubation is needed. Cats need local 
spray to reduce the intense spasm sometimes seen during 
intubations attempts.

When using Tiletamine-zolazapam mixtures it should 
be remembered that cats metabolize the tiletamine part 

faster and wake up with a benzodiazepam buzz – they are a 
bit atactic and act droopy. Dogs metabolize the zolazepam 
part faster and wake up a bit stiff with a ketamine like 
experience – a bit of alpha-2-agonist and opioid is excellent 
in calming the dogs. 

Some setups use high doses of potent opioids for dogs, 
fentanyl, sufentanyl, remifentanyl or etorphine – most 
of these drugs will require assisted ventilation to ensure 
adequate ventilation. When giving opioid antidotes the 
need for analgesia should be assessed – buprenorphine will 
act as an antidote and still give some analgesia – naltrexone 
and naloxone give none.

Dogs have a large variety in elimination half-life of 
e.g. meloxicam – when using meloxicam long-term drug 
free days should be incorporated. Use as safe as possible 
NSAIDs in cats – ask the pharmaceutical companies for 
safety studies and elimination half-lifes when planning 
post-operative pain management.
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Specific considerations during anesthesia of 
rabbits in research

Patricia Hedenqvist, DipECLAM, PhD
Department of Clinical Sciences,
Swedish University of Agriculture, Uppsala

Introduction
The rabbit is the third most commonly used laboratory 
animal species in the EU, and one of the species that is 
increasing in numbers (1). In 2008 approximately 333,000 
rabbits were used for scientific research. One of the most 
frequent areas of use is in creation of surgical models (2). 
Orthopaedic surgery is the most common of surgeries per-
formed (57%). 

Anaesthetic risk
Studies show that rabbits are high risk anaesthesia patients 
(Table 1). The mortality risk due to anaesthesia alone is 
14 times higher in healthy rabbits than in healthy (ASA 
1–2) dogs. Possible risk factors include a high stress 
level, extended breath-holding when exposed to volatile 
anaesthetics, difficult endotracheal intubation, common 
occurrence of hypotension during anaesthesia (4), a large 
abdominal cavity in relation to the thorax, and obesity. 
Since a major part of anaesthesia related deaths occur in 
the hours after anaesthesia, poor postoperative care and 
supervision may play a role. 

Preparations and premedication
It is recommended to acclimatize rabbits for two weeks in 
the experimental unit after acquisition (5). A way of accus-
toming rabbits to handling is to weight them during 5–7 
days before anaesthesia. Monitoring of body weight is also 
useful for evaluating postoperative recovery. A full clinical 
examination must be performed before anaesthesia and it 
may be necessary to examine heamatological parameters 
(white blood cell counts and differentiation, haemoglobin, 
haematocrtit, kidney and liver enzymes). 

It is advisable to remove the rabbit’s food one hour 
before induction of anaesthesia, to avoid feed being present 
in the mouth at the time of intubation. Sedative drugs 
are preferably administered in the home cage or box. At 
the time of sedation, a local anaesthetic cream (EMLA®, 
AstraZeneca) may be applied on the ear vessels if indwelling 

catheters are to be placed. Catheters are useful for repeated 
blood sampling (blood gas monitoring) and monitoring 
of blood pressure and administration of fluids, anaesthet-
ics and emergency drugs. Care must be taken when plac-
ing catheters in vessels in small rabbits, due to the risk of 
damage, which can lead to necrosis of the ear (6). When 
placing catheters in the ear vessels it is very useful to wrap 
the rabbit tightly in a towel to avoid injury by struggling. 
The anticholinergic drug of choice in rabbits is glycopyr-
rolate (Robinul®) 0.1 mg/kg IV or SC. Indications for 
administration is excessive bronchial or saliva secretion or 
marked bradycardia (HR<100/min). The former may be 
present in rabbits suffering from respiratory disease and 
the latter occurs with the use of opioids.

Induction and intubation
Induction of anaesthesia with volatile agents induces violent 
escape behavior and extended breath-holding, leading to 
hypoxia, hypercarbia and bradycardia (7, 8). Escape behav-
ior can be avoided by prior sedation, whereas breath-holding 
cannot. Therefore, induction of anaesthesia is best achieved 
by injection. Following induction and intubation, anaes-
thesia may be maintained with a volatile agent. Oxygen 
should be provided by face mask or the endotracheal tube 
at a concentration of at least 30% during all anaesthesia. 

Rabbits have a narrow and long oral cavity, making 
visualization of the larynx for endotracheal intubation dif-
ficult. For this reason, intubation techniques without direct 
visualization such as blind orotracheal or nasotracheal intu-
bation and the use of laryngeal masks have been described 
(9, 10, 11, 12). These techniques will be discussed. 

Injection anaesthesia
One of the most commonly used injection combinations 
for anaesthesia in rabbits is ketamine-medetomidine. The 
combination can be administered SC, which causes less 
reaction than IM administration. It produces hypotension, 
hypoxia and hypercarbia (8, 13), thus, provision of oxygen 
and intravenous fluids (10 mg/ml/h of Ringer acetate) is 
recommended. By intubation of the airways and mechani-
cal ventilation, normal blood carbon dioxide levels can 
be maintained. The righting reflex returns within 5 min 
after atipamezole administration but sedation often lasts 
for over an hour (9). 

Dog Cat Rabbit Guinea pig

Mortality risk (%) 
ASA 1-5 0.17 0.24 1.39 3.80

Table 1: Mortality risk due to anaesthesia (or sedation) alone in 
four species. From Brodbelt et al 2008 (3). 
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Inhalation anesthesia
For long duration anesthesia, inhalation anaesthesia with 
isoflurane or sevoflurane may be used. Sevoflurane inhala-
tion may be used to produce surgical anaesthesia, after IV 
induction with propofol. Recovery is rapid (8 min) and 
smooth, without lasting sedation (9). Other benefits are; 
good conditions for intubation and a mean arterial blood 
pressure > 70 mm Hg. Spontaneous ventilation is well 
maintained and mechanical ventilation is not required.

Intravenous infusion anaesthesia
In the case inhalation anaesthesia cannot be used, intrave-
nous infusion of sufentanil-midazolam can provide surgical 
anaesthesia after sedation with medetomidine (14). Induc-
tion is rapid (5 min) and muscle relaxation and analgesia 
pronounced. Respiratory depression is prominent, requir-
ing endotracheal intubation and mechanical ventilation. 
After completion of the procedure, buprenorphine can 
be administered to reverse the effects of sufentanil and 
at the same time provide analgesia. In comparisons with 
isoflurane (15) or sevoflurane (unpublished data) inhala-
tion for maintenance of anaesthesia, arterial blood pressure 
is higher during IV infusion with sufentanil-midazolam.

Monitoring
As a minimum, body temperature, respiratory rate and 
heart rate and color of mucous membranes should be 
monitored during anaesthesia. With long and complicated 
procedures the requirements increase, and include moni-
toring of blood oxygen saturation, end-tidal CO2, arterial 
blood pressure and arterial blood gases. After anaesthesia, 
the rabbits need to be kept warm (approximately 26 °C in 
the recovery area) and monitored until fully awake. Body 
temperature, heart rate and oxygen saturation should be 
monitored regularly and if needed (SpO2,-sat < 95%), 
oxygen provided in the recovery cage via a tube in front 
of the nose. 

Analgesia
Although the use of analgesia in conjunction with surgery 
in rabbits has increase in a ten year period (15), only 50 % 
of rabbit surgical studies between 2005 and 2007 report the 
use of post-surgical pain treatment. The use of NSAID in 
orthopaedic studies is low, due to fear of interaction with 
the research protocol, a fear that may be unsubstantiated.
In recent years, evaluation of facial expression in rabbits 
has been described as a means of scoring pain (16). Signs 
of pain include squinting and ears pointing backwards 

(Fig 1-2). One benefit with facial pain scoring may be its 
usefulness in conjunction with opioid analgesic treatment. 
Studies in mice show that opioids have no effect on facial 
grimacing in naive animals and dose-dependently reduce 
pain face scores in mice (17). 

Postoperative recovery
Rabbits need to start eating soon after surgery in order not 
to suffer from gastrointestinal disorders or hepatic lipidosis. 
For this reason, effective analgesic treatment is important 
and offering appetizers like pieces of carrot or apple will 
help the animal to resume eating. If no food has been con-
sumed in 24h after surgery, forced feeding with a mash of 
crushed feed pellets and water will be necessary twice a day. 
This can be very stressful to some individuals and it may 
be useful to wrap the rabbit in a towel to avoid injuries. 
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Facial expressions in 
Himalayan rabbits before 
(Fig 1.) and after (Fig 2.) 
ovariohysterectomy. Photos 
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Introduktion
”Acquired equine polyneuropathy” är en potentiellt 
dödlig perifer nervsjukdom med okänd etiologi som ger 
svaghet i bakbenen och överkotning. Sedan 1990-talet 
förekommer utbrott bland nordiska hästar, främst under 
vinter-vårperioden (1-3).

Material och metoder
Tretton drabbade gårdar i Norge och Sverige med totalt 
157 hästar besöktes under åren 2007–2009. Hästarna 
undersöktes neurologiskt. Fakta om hästdemografi, skötsel, 
profylaktiska rutiner och fallens utgång insamlades. Risk-
faktorer hos fall och kontroller i besättningarna jämfördes. 

Resultat
Polyneuropati noterades hos 42 hästar (4). Lindrig till grav 
överkotning utan centralnervösa symptom observerades 
hos 34 fall. Åtta akut paretiska hästar som avlivats inklu-
derades också. Symtomen debuterade i december till april. 
Nya fall i samma besättning uppkom inom 0–100 dagar 
efter indexfallet. Prevalensen för polyneuropati var 27%. 
Dödligheten hos fall var 29%. Symptomen pågick i medel 
4,4 månader (1–17 mån) hos överlevande. Alla överlevande 
återkom till träning. Hästar över 12 år blev inte lika ofta 
sjuka, men unga hästar som insjuknade hade högre över-
levnad. Friska och sjuka hästar utfodrades med inplastat 
vallfoder (hösilage). Skötselfaktorer skilde inte. 

Diskussion och konklusion
En likartad klinisk bild av olika svårighetsgrad återfanns 
hos polyneuropatifallen. En foderrelaterad toxisk påverkan 
kan inte uteslutas som möjlig orsak. Överlevande hästar 
krävde månader av konvalescens, men kunde återvända 
till tidigare arbete.
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Immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos 
hästar med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

Karin M. Olofsson
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 
VH-fakulteten, SLU

Ekvin eosinofil gastroenterit (EEG), ekvin gra-
nulomatös enterit (EGE) och lymfoplasmacytär 
enterocolit (LPE) är tre distinkta patoanatomiska 

varianter av kronisk idiopatisk inflammatorisk enteropati 
hos häst, även kallat equine inflammatory bowel disease 
(eqIBD). Immunopatologin i tarmen vid eqIBD är dåligt 
undersökt. Vid human IBD ses en ökad infiltration av 
T-celler, dominerade av antingen T-hjälparceller (Th)1 
och Th17-celler, eller av Th2-celler. Ökat genuttryck av 
Th17-relaterade cytokiner och Toll-like receptor (TLR)4 
har setts i samband med inflammationen vid human IBD. 
Inget är känt om dessa cytokiner och TLR4-uttryck vid 
eqIBD. 

Vårt syfte var att studera lymfocytinfiltrationen hos 
friska hästar och hästar affekterade med antingen EEG 
eller EGE. Vi studerade även uttrycket av Th17-associerade 
cytokiner i rektumbiopsier från friska hästar samt från 
hästar med klinisk misstanke om eqIBD. 

Material och metoder
För studien av cellinfiltration användes jejunum från 10 
hästar med diagnosen EEG eller EGE, samt 5 friska slakt-
hästar. Samtliga hästar utvärderades histologiskt och vävnad 
från samtliga hästar märktes sedan in med antikroppar 
mot CD3(T-celler) samt CD7αcy (B-celler) med indirekt 
immunohistokemisk teknik. Blindade snitt analyserades 
för kvantitativ mängd infärgning i ett bildanalysprogram 
(NIS-Elements [Nikon]). Datan analyserades med one-way 
ANOVA, följt av Tukey’s test.

Rektumbiopsier från 11 friska hästar och 12 hästar med 
misstänkt eqIBD användes för att studera genuttrycket av 
Th17-associerade cytokiner samt TLR4. Samtliga 11 hästar 
hade normal rektumslemhinna histologiskt, 6 av de sjuka 
hästarna hade kronisk ospecifik proktit och resterande 6 
hästar hade kronisk aktiv ospecifik proktit. Genuttrycket av 
hästspecifik IL-12p40, IL-17, IL-23p19 och TLR4 analy-
serades med hjälp av realtids-PCR. Data analyserades med 
Kruskal-Wallis, följt av Dunn’s test.

Resultat och diskussion 
Hos hästar diagnosticerade med antingen EEG eller EGE 
sågs en högre T-cell:B-cell-kvot än hos friska hästar i basala 
delarna av lamina propria. Resultatet indikerar att T-celler 
dominerar det lymfocytära infiltratet i tarmslemhinnan hos 
både hästar med EEG och hästar med EGE.

I rektumbiopsierna från hästar med kronisk aktiv proktit 
sågs ett signifikant högre uttryck av IL-12p40 och IL-17A 
jämfört med hästar med kronisk proktit. Dessa skillnader 
indikerar att både Th1 och Th17 kan vara involverade i 
aktiv eqIBD. 
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ROS content and stallion sperm quality vary 
within the breeding season

JM Morrell1, C Winblad1, A Georgakis1, P Humblot1, A Johannisson2

1Division of Reproduction, 2Department of Anatomy, Physiology & Biochemistry; 
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

There are anecdotal reports that fertility declines towards 
the end of the equine breeding season. 

Objective: to determine whether sperm quality changes 
within the breeding season. 

Methods: Standard cooled semen doses (34) were obtained 
n spring (April/May) and autumn (August).  After over-
night transport to SLU, aliquots were evaluated for motil-
ity, chromatin integrity, morphology, membrane integrity 
and production of reactive oxygen species (ROS). 

Results: Mean values of morphology, viability, chromatin 
integrity and content of hydrogen peroxide were not dif-
ferent in spring and autumn. In contrast, sperm motility 
(80±9% and 89±6%, P<0.05) and superoxide content were 
significantly different (living, not superoxide producing 
45±13% and 60±6%; P<0.01; living, superoxide produc-
ing 22±16% and 9±6%, P<0.05). The variation between 
stallions and ejaculates was significant for all parameters 
(P<0.01-0.001). 

Conclusion: mean superoxide production by stallion sper-
matozoa was higher at the start of the breeding season than 
at the end of the breeding season whereas sperm motility 
was higher towards the end of the season than at the start. 
Since both sperm motility and ROS levels have been linked 
with fertility, there may be genuine differences in sperm 
quality within the breeding season.

Acknowledgements: funded by the Swedish Foundation 
for Equine Research, Stockholm, Sweden.
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Longering

Marie Rhodin
Sveriges lantbruksuniversitet

Hur påverkas symmetrin i den friska och halta hästens 
rörelsemönster av longering? Är det svårare att bedöma 
hältor på volt än på rakt spår?

Longering har blivit ett allt vanligare och viktigare 
moment i samband med hältutredning av ridhäs-
tar. Vid longering påverkas symmetrin i hästens 

rörelsemönster hos ohalta hästar s.k. ”voltasymmetrier” 
vilket har visats i ett antal studier (Clayton and Sha 2006, 
Starke et al 2011, Pfau et al. 2012). Om klinikern använder 
samma kriterier (asymmetri i huvud- och bäckenrörelse) 
vid hältbedömning på rakt samt böjt spår finns det en risk 
att ohalta hästar bedöms som halta när de longeras. Tittar 
man på korsets rörelse så sjunker det ned mer när det yttre 
bakbenet belastas vilket gör att man kan tolka ”voltasym-
metrin” som en inner bakbenshälta (Rhodin et al. 2013a).

När en häst avlastar ett ben pga. smärta kan den få en kom-
pensatorisk hälta på ett annat ben (Weishaupt et al., 2004, 
2006, Kelmer et al., 2005). Den kompensatoriska hältan är 
ej smärtutlöst och försvinner när den ursprungliga hältan 
exempelvis bedövas bort. Vid en primär frambenshälta fås 
en eventuell kompensatorisk hälta ofta på det diagonala 
bakbenet (ex. vänster fram och höger bak). Vid en primär 
bakbenshälta ses däremot en eventuell kompensatorisk 
hälta på samma sidas framben (ex. vänster bak och vänster 
fram). Detta kan innebära att veterinären i vissa fall väljer 
fel ben att utreda. 

Även dessa kompensatoriska mekanismer förekommer 
när hästar longeras (Rhodin et al. 2013b) och den kom-
pensatoriska frambensasymmetrin är betydligt större än 
den kompensatoriska bakbensasymmetrin. I en studie med 
inducerat halta hästar sågs att asymmetrin i hästens rörel-
semönster är resultatet av den primära hältan, voltasym-
metrin samt kompensatoriska hältmekanismer vilket gör 
bedömningen av hältor på volt mycket komplext (Rhodin 
et al. 2013b).

I samband med hältdiagnostik bedöms hästens rörel-
semönster oftast subjektivt av en veterinär. Keegan et al. 
(2010) visade att vid lindriga frambenshältor på rakt spår 
var överensstämmelsen mellan erfarna veterinärers bedöm-
ningar ca 66% om hästen var halt eller ej och för lindriga 
bakbenshältor var resultatet ca 58%. Vetskapen om att 
hästen har bedövats påverkar bedömningen vilket Arkell 
et al. (2006) visade i en studie och i den verkliga hält-
utredningssituationen borde denna påverkan vara ännu 

större när både djurägare och veterinären kan ha en önskan 
att hästen ska vara mindre halt efter en bedövning eller 
behandling. 

I en webbaserad undersökning där 86 veterinärer bedömde 
60 filmer på halta och ohalta hästar som longerades var 
överensstämmelsen under 60%. Hältan var inducerad på 
några av hästarna och där var överensstämmelsen 74% för 
en måttlig frambenshälta men endast 37% när bakbenet 
inducerades. Orsaken till detta var att veterinärerna valde 
den kompensatoriska hältan fram i större utsträckning 
för bakbenshältan samt att voltasymmetrin förmodligen 
maskerade hältan när den var som innerben. I studien 
upprepades 10 filmer och överensstämmelsen var bättre 
inom varje veterinär men ingen veterinär bedömde alla 10 
filmerna lika vid de två tillfällena (dvs. valde om hästen 
var ohalt eller vilket ben som var mest halt) (Hammarberg 
2011, Lindahl 2011).

Forskningen är finansierad av Stiftelsen Hästforskning 
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globalisation and global warming: emerging 
disease threats to the European horse industry 
from international trade and climate change

Josh Slater
Royal Veterinary College, London
jslater@rvc.ac.uk

Summary
The equine industry relies on the international, national 
and local movements of horses for competition, trade and 
breeding but these movements create significant infection 
risk. Climate change is resulting in warmer, wetter winters 
and northward migration of insect vectors for equine dis-
eases. Taken together, international movement and climate 
change have resulted in the emergence of several equine 
infectious diseases in recent years, with examples includ-
ing Equine Infectious Anaemia and West Nile Virus. The 
outbreaks of EIA in Ireland (2006), UK (2010–2012) 
together with the continued occurrence of this disease in 
several other European countries have demonstrated the 
clear importance of horse movements and the movement of 
biological products in disease spread. West Nile Virus has 
spread northwards from Africa to establish endemic infec-
tion in a zone across central Europe including Romania, 
Hungary, Austria and Italy. Unlike the dramatic spread 
of Lineage 1 virus to the USA in 2009, it is a Clade 2 
virus (previously only recorded in the ‘Old World’) that 
has spread in a clear example of changing virus ecology 
and adaptation to new hosts and vectors. Finally, African 
Horse Sickness was brought into sharp relief as a potential 
emerging disease following the incursion and spread of 
Blue Tongue virus across Europe in 2006–08. As a result 
detailed preparations have been made in many European 
countries should an incursion occur with contingency plan-
ning and adoption of national legislation to implement the 
AHS European Directive 92/35/EC). The message is clear: 
movement and climate change have altered equine disease 
dynamics and equine practitioners across Europe need to 
be vigilant and prepared for a variety of emerging diseases. 

Introduction
The equine industry relies on the international, national 
and local movements of horses for competition, trade and 
breeding [1]. However, horse movements create infection 
risk and there are abundant examples from all continents of 
the infectious and contagious disease risks associated with 
the movements of horses and equine biological products 
such as plasma [2-6]. There has been a four-fold increase 
in the number of international equestrian competitions, 
and hence sport horse transportation, over last the 10 
years. All European member states have well developed 
breeding industries with extensive national and interna-

tional movement of breeding stock, including Northern-
Southern hemisphere transport. There is also extensive 
trans-border movement of horses destined for slaughter 
for human consumption (>100,000 horses in 2011-12), 
mainly, but not exclusively, from Eastern Europe to South-
ern Italy. Trans-border movement of horses creates both 
disease transmission and welfare risks and it is important 
to understand that these risks are present across the whole 
perceived equine welfare spectrum from the slaughter horse 
right through to the elite sport horse. The risk from infec-
tious and contagious diseases is therefore always present 
and constantly changing. The European equine veterinary 
professional needs to be prepared for outbreaks of endemic 
diseases as well as incursions of exotic diseases which could 
occur unexpectedly from international horse transport. 
Climate change is also influencing disease epidemiology 
and there is solid evidence that warmer, wetter winters 
are changing the ecology and geographical distribution 
of insect vectors as well as wildlife hosts. Although scien-
tific opinion remains divided on the causes and extent of 
global warming, there is consensus that climate change 
is occurring and that the northern hemisphere will get 
warmer over the coming century, possibly by as much as 
5-6oC. As a result, winters will get warmer and wetter, 
patterns of bird migration will change and the geographic 
ranges of insect vectors for a variety of equine infectious 
diseases will extend further northwards [7]. There have 
been numerous examples of changes to the geographi-
cal distribution of equine diseases over the last five years 
including incursions of Equine Infectious Anaemia into 
Ireland via contaminated plasma and into the UK via 
infected horses from Romania, the on-going occurrence 
of Equine Viral Arteritis cases across Europe and, perhaps 
most dramatically, the Equine Influenza Virus outbreak in 
Australia in 2007. Piroplasmosis, Glanders and Dourine 
are further examples of diseases which could be introduced 
via international horse movements. Accidental import of 
infected vectors combined with changes to bird migratory 
patterns and differences in the range of vectors raises the 
risk of West Nile Virus and other encephalitides and Afri-
can Horse Sickness. This article will discuss two emerging 
diseases (EIA and WNV) and one disease with potential 
to become an emerging disease (AHS). Equine Infectious 
Anaemia is a disease that has spread directly as a result of 
international trade and the movement of horses whereas 
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West Nile Virus is a disease whose distribution has changed 
because of climate change. African Horse Sickness or has 
potential to become an emerging disease as a result of both 
international trade and climate change. 

Equine Infectious Anaemia
Equine Infectious Anaemia (EIA) is distributed globally 
and several European countries are endemically infected, 
notably Romania and also Italy, mainly as a result of the 
transport of slaughter horses from Romania. There were 
1172 recorded outbreaks of EIA in Romania in the first 
half of 2012 (data not available for July-December 2012). 
Other European and neighbouring countries with EIA 
outbreaks in 2-12 included Italy (41), Croatia (4), France 
(2), Germany (12), Russia (46), Slovenia (1) and UK (2). 

Impact of international trade on EIA
EIA is one of the best examples of the threat of globalisa-
tion and the widespread movement of horses and equine 
biological products (plasma, semen and embryos) across 
national and continental borders on equine health. The 
experiences of Ireland in 2006 and the UK in 2010–12 
provide graphic examples of the disease risks presented by 
such movements. The Ireland outbreak was associated with 
shipping of infected plasma from Italy and provided an 
opportunity to study the epidemiology of EIA in a naïve 
horse population. The UK outbreaks in 2010 and 2012 
were associated with horses which had been imported from 
Romania via third countries and were traced to a single 
shipment of horses originating in Romania, transported 
through the Netherlands and arriving in the UK in 2010. 
Ireland was free from EIA until the disease was confirmed 
on June 15th 2006. A total of 38 cases (35 confirmed and 
3 unconfirmed) were identified over the next 6 months, 
including a foal that had been exported to Northern Ireland 
in September 2006. Altogether 1521 horses were subjected 
to movement restrictions and testing with full movement 
restrictions placed on 53 premises. Tracing and targeted 
surveillance identified a further 8,593 horses in Ireland 
and 76 horses that had been shipped to other countries 
including the Czech Republic, France, Germany, Italy and 
the UK: figures that illustrate the scale of equine move-
ments, even when movement restrictions had been put in 
place. The overall cost of the eradication programme to the 
Irish Government was approx Euro 1m. The outbreak was 
particularly significant because there was evidence of trans-

mission by a variety of different methods and the ‘classic’ 
mode of transmission via biting flies did not appear to be 
common: transmission appeared to be mainly direct from 
horse to horse via close contact or nosocomially. 

Source of infection and transmission
The source of infection is believed to have been infected 
hyper-immune equine plasma that had been shipped ille-
gally from Italy to a veterinary practice in Ireland and used 
to treat 4 foals in March 2006. In the 18 months before 
EIA was detected in Ireland there had been 8 confirmed 
EIA outbreaks in Ireland, including one outbreak in Tus-
cany at a plasma production farm from where the infected 
plasma is believed to have been shipped. Sporadic out-
breaks of EIA have been occurring in Italy for many years 
and are thought to be linked to importation of slaughter 
horses from countries with endemic EIA disease, espe-
cially Romania. The initial outbreak cluster (21 cases on 
8 farms) developed from the use of infected plasma by the 
importing practice. 14 of these cases occurred by iatrogenic 
transmission via contaminated syringes, needles and other 
veterinary equipment, 4 probably occurred as a result of 
close contact transmission and just 3 cases are believed to 
have occurred via vector transmission. In May, 3 infected 
horses from farms in the initial cluster were transported 
to a veterinary hospital in a neighbouring county which 
resulted in a second outbreak cluster in horses stabled at 
the hospital and in farms to which horses from the hospital 
were transported after the start of the outbreak. Altogether, 
17 cases occurred in the second cluster of which at least 13 
became infected whilst resident at the hospital. The main 
vectors for EIA are typically biting flies (horse flies, stable 
flies and deer flies). Although environmental conditions 
towards the end of the second cluster (Autumn 2006) were 
favourable for flies, as noted above and below, epidemio-
logical investigations concluded that the pattern of spread 
suggested that vector transmission was not a major factor 
in either outbreak cluster. The mechanism of transmission 
of EIA in the hospital is not clear and epidemiological 
investigations concluded that the likelihood of iatrogenic or 
vector borne transmission was low and that infection may 
have transmitted by close contact from one of the primary 
cases imported into the hospital (admitted with suspected 
liver disease) which is likely to have shed large quantities 
of highly infectious aerosol, secretions and discharges into 
the hospital environment before euthanasia. 

Clinical signs
The severity of clinical signs of EIA in most outbreaks is 
variable. Many horses develop mild or subclinical disease 
and owners may not realize the horse has become infected. 
A minority develops either acute or chronic (recurring) 
clinical disease with fever, anaemia, oedema, emaciation 
and death. All infected horses, irrespective of the severity of 
clinical disease, become carriers and are infectious to other 
horses for life. In the Irish outbreak the main clinical signs 
were fever (90% of cases) > depression > weakness > weight 
loss > haemorrhagic diarrhoea or haemorrhagic nasal dis-

Figure 1. global distribution of EIA 2012 (source World Animal 
Health Information Database).
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charge (10% of cases). The haemorrhagic diarrhoea and 
nasal discharges are believed to a possible mechanism of 
aerosol transmission between horses, particularly in the 
referral hospital (second outbreak cluster). 

Serological surveillance
Altogether 92,000 EIA tests (30,000 AGID/Coggins tests 
and 62,000 ELISA tests) were conducted as part of the 
surveillance and eradication programme. Of the 35 con-
firmed cases in the two outbreak clusters, most (29/35) 
were positive with the Coggins test and the others were 
confirmed serologically using either a modified AGID 
test, ELISA or Western (immuno) blot, or virologially 
by RT-PCR. Of note, although OIE technical manual 
guidance is that seroconversion usually takes up to 14 
days, and may take up to 60 days, data from this outbreak 
suggested that the median time to conversion was 37 days 
and some horses took significantly longer than 60 days 
to seroconvert. 

West Nile Virus
West Nile Virus (WNV) is an arthropod (mosquito)-borne 
zoonotic virus of birds which causes encephalitis and men-
ingitis. The vectors are mainly Culex genus mosquitoes. 
The virus is well adapted to Old World bird species but 
causes disease in New World bird species, especially Cor-
vids (crow family) where mass die-offs have been recorded. 
Humans, horses and other mammals appear to be dead-end 
hosts with no evidence of transmission potential, presum-
ably due to the low level of viraemia which develops in 
non-avian species. Horses appear to be particularly sensitive 
to WNV and act as useful sentinels of infection. 

The virus is spread by migrating birds and it is not clear 
whether the appearance of WNV in Austria and Hungary 
is the result of altered migratory patterns of birds, changes 
in vector distribution of changes in virus distribution in the 
countries from which migration originated. The sudden 
and unexplained appearance of WNV on the Eastern sea 
board of the USA in 1999, followed by a nationwide epi-
demic and establishment of endemic infection, serves as a 
sharp reminder of the potential for international movement 
of people and international trade to spread disease across 
continents. Before its appearance in the USA in 1999, 
WNV had been historically confined to Africa where the 
virus is widely distributed (the virus was first isolated in 

Uganda in the 1930’s). However the virus has occurred in 
Europe, the Middle East, India, West and Central Asia with 
recent outbreaks in Morocco (1996), Romania (1996), Italy 
(1998), Russia (1999) and the South of France (2000). In 
the UK, there is serological evidence of WNV infection 
of migrating birds, but no evidence of mortality in birds 
and there have been no recorded incidents of human or 
equine disease. The epidemiology of WNV appears to be 
different in different parts of the world. For example, in 
the USA and Romania, WNV is found in horses and birds; 
whereas in France in 2000 the disease affected horses but 
not humans or birds. Parts of Europe including Romania, 
Hungary, Eastern Austria and Northern Italy as well as 
Southern France are now endemically infected with Lin-
eage 2 virus strains, historically confined to Africa. During 
2010, outbreaks of WNV were confirmed in Bulgaria, 
Egypt, Greece, Hungary, Israel, Italy, Portugal, Romania, 
Russia, Spain, and Turkey. 

Clinical signs
Clinical signs are variable and relates to loss of function 
related to encephalitis and meningitis. Affected horses show 
depression and anorexia but pyrexia is an inconsistent clini-
cal sign. Neurological signs include:
•	 ataxia
•	 paresis	progressing	to	paralysis	
•	 muscle	fasciculation
•	 circling	and	other	central	signs	including	head	pressing,	

aimless wandering, blindness, tooth grinding; dysphagia
•	 advanced	cases	may	develop	coma	progressing	to	death

Control
Historically, only Lineage 1 virus strains have been 
recorded outside Africa and before 2004 the virus strains 
which had spread to the Middle East, Mediterranean 
Europe and North America were all from Lineage 1. 
However, the recently-established endemic infection in 
Romania, Hungary, Austria and Northern Italy are all 
associated with Lineage 2 viruses, the first time these 
viruses have been detected outside Africa. This incursion 
has presumably been due to introduction of new viruses by 
migratory birds crossing this part of Europe from Africa. 
The establishment of endemic infection, however, has 
required adaptation to new indigenous bird hosts and to 
new Culex sp vectors. There is an EMEA-authorised vac-
cine against Lineage 1 viruses available in Europe which 
is predicted to provide cross-protection against Lineage 2 
viruses and so should be effective control measure against 
the Lineage 1 viruses which have been circulating in the 
Mediterranean basin for the last 30–40 years as well as the 
Lineage 2 viruses which have recently appeared in Eastern 
Europe and Italy. 

African Horse Sickness
African Horse Sickness (AHS) is an infectious disease of 
Equidae which causes high morbidity in domestic horses 
and mules and is transmitted by infected Culicoides 
midges. The disease is endemic in sub-Saharan Africa and 

Figure 2. global distribution of WNV in 2012 (source World 
Animal Health Information Database).
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South Africa but has spread as far north as Morocco in the 
past. It has also occurred in the Middle East (1959–1963), 
Spain (1987–1990) and Portugal (1989). The outbreaks 
in Spain and Portugal were due to importation of infected 
zebra into a zoo, with subsequent vector spread to the 
indigenous equine population. In 2009–10, the disease 
was confined to Africa. 

Although the virus causes high mortality in horses and 
mules, the disease is less severe in donkeys. Zebra usually 
do not show clinical signs of disease but are important 
infection reservoirs for Culicoides vectors because they 
are viraemic for extended periods. The spread of AHS is 
more efficient in environmental conditions that favour 
Culicoides activity: warm, wet weather facilitates both 
the midge and virus replication within the midge. Windy 
conditions are very effective at dispersing the vectors over 
enormous distances. To establish endemic infection the 
virus must overwinter and it is not clear whether that 
would occur if disease reached Europe. The experience 
with Blue Tongue suggests that the virus probably would 
be capable of overwintering in Europe. AHS causes three 
different clinical scenarios – all rapidly fatal. In the respira-
tory form there is acute dyspnoea, tachypnoea and copi-
ous frothy nasal discharge; the cardiac form causes acute 
heart failure; and a mixed form which is a combination of 
respiratory and cardiac forms. A European vaccine bank 
(to deal with possible incursion), using monovalent live 
attenuated virus vaccines has been authorized but within 
the equine industry there are safety concerns about these 
types of vaccines and new generation sub-unit vaccines 
are being explored as alternatives. The impact of an AHS 
incursion in Europe would be significant. In addition to 
the financial and welfare costs of mortality associated with 
infection, European Directive 92/35 provides requires a 
protection zone of least 100 kilometres radius around and 
infected premises, together with a surveillance zone of at 
least an additional 50 kilometres, measures that would 
cripple the equine industry due to suspension of racing and 
competition. The unexplained arrival of Blue Tongue in 
the Netherlands and its subsequent spread across Northern 
Europe and the UK has put AHS firmly on the map for 
national regulatory bodies and serves a reminder that glo-
balization does indeed have significant impacts on equine 
health and welfare. 

Clinical signs
Clinical signs are most severe in horses. Milder disease 
occurs in mules and donkeys. Zebra are the reservoir host 
and infection is generally mild or asymptomatic in this 
species. In horses there are several presentations:

acute respiratory form: pyrexia, dyspnoea, cough, frothy 
blood-tinged nasal discharge, dyspnoea; mortality 100%. 

subacute or cardiac form: pyrexia, head, neck and 
trunk oedema; mortality 50%.

mixed form (cardiac and pulmonary) mild-moderate 
pulmonary signs, oedema; mortality 70%.

subclinical form: transient fever and depression; death 
rare.

nervous form (rare).
Expert opinion is that the first incursion of AHS into 

the naïve European horse population would result in sig-
nificant mortality (>90%) in the initial spreading wave of 
disease [8]. 

Control
African Horse Sickness is controlled by compulsory slaugh-
ter of clinical cases (92/35/EC). As with Blue Tongue, 
prevention of disease spread would be achieved by vaccina-
tion although the use of the modified live vaccine used in 
Africa remains controversial and although a subunit vac-
cine containing a canarypox virus vector has been success-
fully trialed, vaccine seed banks have yet to be established 
because there is no commercial incentive or government 
funding (either at European or national) level to do so.
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Regler och författningar i samband med 
transport och tävling med häst

David Slottner
Jordbruksverket, Jönköping

Tävling och transport av hästar hänger ofta ihop 
eftersom tävlingsplatsen sällan är hästens hem-
mamiljö. Det finns ett flertal regelverk som rör 

träning, tävling och transport och det kan vara svårt att få 
en överblick över vilka regler som faktiskt ska gälla i olika 
situationer. Här är en kort sammanfattning av vilka regler 
som finns på området.

Tävling och träning
Vid tävling och träning gäller Statens jordbruksverks före-
skrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning och 
tävling med djur (L17). Vad som är viktigt att tänka på är 
att det i många fall är samma regler som gäller både vid 
tävling och vid träning för tävling. Detta gäller bland annat 
kraven på att hästen ska vara i tävlingsmässigt skick och 
karenstider för olika mediciner eller andra behandlingar. 

Transport
Om en transport av djur sker i ekonomisk verksamhet 
gäller Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 decem-
ber 2004 om skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om ändring av direkti-
ven 64/432/EEG och 3/119/EG och förordning (EG) nr 
1255/97 (transportförordningen). Om transporten inte 
sker i ekonomisk verksamhet gäller Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport 
av levande djur (L5). En av de stora skillnaderna mellan 
regelverken är att det vid transport av hästar i ekonomisk 
verksamhet krävs kompetensbevis och tillstånd för att vara 
transportör. Vid transporten ska det också finnas med 
transporthandlingar. 

Det finns inte någon fast definition av vad som är 
ekonomisk verksamhet, men i grunden gäller att om det 
handlar om en renodlad hobbyverksamhet är det inte eko-
nomisk verksamhet och då behövs inte kompetensbevis 
och L5 gäller. Tydliga exempel på vad som är ekonomisk 
verksamhet är professionella tränare inom trav och galopp 
samt den som tar betalt för att transportera andras djur. 
Det finns naturligtvis många som faller någonstans mellan 
dessa ytterligheter, men där måste man göra bedömningar 
från fall till fall. 

Transportförordningen är gemensam inom hela EU. För 
transporter i ekonomisk verksamhet gäller alltså samma 
regler i samtliga länder. För andra transporter gäller däre-
mot varje lands nationella regler. För den som ska trans-

portera en häst utomlands och inte transporterar inom 
ekonomisk verksamhet är det därför viktigt att ta reda på 
vilka regler som gäller i de länder man ska resa i.

In- och utförsel av hästar
När hästar transporteras mellan olika länder inom EU ska 
de ha hästpass och ett hälsointyg som utfärdats av officiell 
veterinär inom 48 timmar innan resan påbörjas. Hälso-
intyget ska utfärdas på avsändningsorten och kan sedan 
förlängas om giltigheten går ut under resans gång. Det 
innebär stora problem om en häst blir stoppad i samband 
med en gränspassage under resan om hälsointyget saknas 
eftersom det inte kan utfärdas i efterhand. 

Det finns undantag på krav på hälsointyg för hästar som 
reser mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland om de 
ska delta i tävlingar inom trav, galopp, dressyr, hoppning, 
fälttävlan, körning, distansritt, ridtävling med islandshästar 
samt tävling i westernritt. Dessa hästar behöver bara hästpass 
och startlista eller motsvarande på väg till tävlingen samt 
ett intyg på att de deltagit i tävlingen när de åker tillbaka.

Hästpass
De fullständiga bestämmelserna om hästpass finns i Kom-
missionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 
2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 
90/427/EEG avseende metoder för identifiering av häst-
djur.

Hästpasset ska alltid finnas hos hästen, med några 
undantag. Dessa undantag är när hästen förflyttas till fots 
och hästpasset kan visas upp inom tre timmar och akuta 
transporter som rör hästen. Föl som inte är avvanda eller 
har uppfyllt den ålder då de ska ha hästpass och som trans-
porteras tillsammans med moder eller fostersto, får också 
transporteras utan hästpass. När hästen är uppstallad eller 
på bete ska hästpasset kunna visas upp utan dröjsmål. 

Hästpasset är hästens identitetshandling och identitets-
uppgifterna, t.ex. märkning av hästen, får inte kompletteras 
utan att avelsorganisationen har kontaktats, eftersom detta 
är en uppdatering eller ändring av identitetsuppgifterna. 
Anledningen till det är att minska risken att en häst byter 
identitet. Hästpasset har också en funktion för att minska 
risken för smittspridning. I hästpasset finns det möjlighet 
att upphäva passets giltighet för förflyttning i samband 
med utbrott av vissa sjukdomar. Det är inte sjukdomar vi 
har i Sverige än, men det kan ändå vara bra att känna till.
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Ett annat syfte med hästpassen är livsmedelssäkerhet. 
De enda behandlingar som behöver föras in i hästpasset är 
när substanser från sexmånaderslistan används. De substan-
ser som har sex månaders karens finns i Kommissionens 
förordning (EG) nr 1950/2006 av den 13 december 2006 
om upprättande av en förteckning över substanser som 
är väsentliga för behandling av hästdjur samt substanser 
som medför ytterligare kliniska fördelar, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om 
upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska 
läkemedel.

En häst får inte behandlas med läkemedel som inte får 
användas till livsmedelsproducerande djur utan att veteri-
nären kontrollerat att den är undantagen ur livsmedelsked-
jan. Hästen kan när som helst tas ur livsmedelskedjan av 
behandlande veterinär eller av djurägare/djurhållare genom 
en underskrift på rätt plats i hästpasset. 
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Veterinär vid fälttävlan, hoppning, 
dressyr och körtävling

Anette graf (f.d. Edling) 
Veterinär, Hälsinglands Hästklinik AB

Allmänt
Allt eftersom hästsporten växer i Sverige ökar också antalet 
tävlingshästar och tävlingstillfällen. I stort sett varje helg 
arrangeras tävlingar runt om i landet främst i de klassiska 
disciplinerna hoppning, dressyr och fälttävlan, men även 
andra former av hästsporter, som till exempel distansritt 
och western-ridning, har tillkommit.

Beroende på svårighetsgrad och tävlingsdisciplin måste 
hästarna genomgå en veterinärbesiktning innan start. Över 
en viss nivå samt vid terrängmomentet i fälttävlan och 
maraton i körning måste veterinär dessutom närvara under 
hela tävlingsmomentet enligt JBVs föreskrifter.

De flesta tävlingsryttare är positiva till att deras hästar 
kontrolleras innan start, men upplever att en besiktning 
ter sig mycket olika beroende på tävlingsveterinären. Allt 
i från att en häst undersöks minutiöst noggrant, ”som om 
det var en försäljningsbesiktning” till att ”veterinären tit-
tade knappt på min häst”, är de kommentarer jag fått vid 
en mindre rundfrågning bland aktiva ryttare. Smittskyddet 
ifrågasattes också då veterinärer har noterats palpera flera 
hästar utan att använda handskar eller rengjort händerna 
emellan. Andra undrar varför veterinär inte anses behövas 
på lokala tävlingar där deltagarna oftare är mer oerfarna 
eller varför dressyrhästen inte behöver kontrolleras innan 
start förrän från och med svår-klass. Är inte djurskyddet 
lika viktigt för alla hästar, undrar de?

Mina egna erfarenheter som tävlingsveterinär började 
på klassiskt sätt. Ny på jobbet, ny i området och förfråg-
ningarna om att ”ställa upp” som tävlingsveterinär haglade 
in. Välvilligt tackar man ja. Instruktioner om hur man gör 
fås av en äldre kollega samt de skriftliga instruktionerna 
från SJV. För det mesta händer det ju ingenting allvarligt 
och det är ett trevligt sätt att knyta kundkontakter, men 
om oturen är framme är man då förberedd?

Innan man tackar ja till att vara tävlingsveterinär bör 
man sätta sig in i den aktuella tävlingsgrenen. På Svenska 
Ridsportförbundets hemsida, www3.ridsport.se, finns 
tävlingsgrenarna beskrivna under fliken ”så går det till”. 
Därefter bör man ta reda på vilken nivå tävlingen hålls, 
om närvaro krävs hela dagen och om dopingprov skall tas.

Tänk igenom ”värsta scenariot”-situation och gör en 
självkritisk bedömning om rätt kompetens finns. Är täv-
lingsplatsen nära belägen ett djursjukhus eller ligger det 
avsides och svårtillgängligt? Dessa faktorer kan avgöra 
vilka skador som förväntas åtgärdas på plats eller som kan 
remitteras.

Vid ankomst till tävlingsplatsen är det av betydelse att 
ta kontakt med tävlingsledare, överdomare och övrig sjuk-
vårdspersonal. Minst en funktionär behövs för att assistera 
vid besiktningen, fler funktionärer behövs om doping-
prov skall utföras. Ställ krav på besiktningsplatsen; fast och 
jämnt underlag, bra belysning och bra placering. En bra 
placering skall innebära att hästar kan köa utan att riskera 
sparkskador och där ingen annan trafik ska korsa eller pas-
sera. Den ska helst ligga belägen så att även framridningen 
kan övervakas. Vid dopingprov skall tävlingsarrangören 
ordna en lämplig provtagningsplats.

På vissa tävlingar kontrolleras hästens pass och vaccina-
tionsstatus av veterinären vid besiktningen, på andra visas 
passet endast i sekretariatet eller på parkeringen. Kontrol-
lera med tävlingsarrangören vad som gäller.

Innan besiktning av hästarna påbörjas skall tävlingsom-
rådet inspekteras. Notera potentiella skaderisker inklusive 
underlag. Vid fälttävlan brukar jag personligen gå ter-
rängbanan innan terrängmomentet börjar. Då tävlingar 
hålls utomhus kan väderleken förändra underlaget, detta 
är särskilt påtagligt under fälttävlansmomentet. Kom ihåg 
att även gå ett varv runt parkering och uppstallning.

Besiktningen
En besiktning tar normalt sett några minuter och på den 
tiden skall veterinären besluta om hästen är i ”tävlingsmäs-
sigt skick”. Hästen skall bära nummerlapp och prickas av i 
hästförteckningen. Hästen skall vara avklädd, det vill säga, 
inga benskydd, täcken eller sadel får bäras. 

Jag börjar med en okulär besiktning av hästen, systema-
tiskt från hästens huvud, hals, framdel, rygg, bål, bakdel 
och upprepas på andra sidan. Här noteras allmäntillstånd, 
hull, näsflöde, hosta, sår och svullnader. Hästägaren/skö-
taren kan själv visa hästens mungipor för att assistera vete-
rinären.

Därefter kontrolleras hältstatus genom att hästen får 
trava rakt ut, fram och tillbaka på en minst 30 meters 
lång sträcka.

Om det bedöms befogat att röra hästen bör engångs-
handskar användas. Oftast finns inte rinnande vatten till-
gängligt, men handsprit kan då användas vid behov.

Diffusa rörelseavvikelser (stelhet) och kroniska sjuk-
domar (bronkit), kan vara mycket svåra att bedöma och 
därefter fatta beslut om startförbud. I tveksamma fall kan 
ombesiktning ske efter en stunds uppvärmning eller genom 
att observera hästen under ryttare.
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Skador som kan uppkomma under tävling
Hoppning och fälttävlan
Höga hastigheter och höga hinder bidrar till traumatiska 
skador av gravare natur. Därför bedöms terrängmomentet 
samt högre hoppklasser (se definition nedan) som tävling 
med hög risk.

Traumatiska skador på skelett i form av fissurer och frak-
turer, senskador, leddistorsioner kan uppstå. Exempel på 
enklare skador är olika typer av sårskador inklusive balltramp.

I fälttävlansmomentet finns även en ökad risk för att 
hästen skadar sig på hindren, stakningsskador.

Som tävlingsveterinär vid hoppning och fälttävlan måste 
man känna sig kompetent att undersöka och behandla den 
akut halta hästen, immobilisera misstänkta frakturer inför 
transport och hantera sårskador. Det är också viktigt att ha 
en färdig plan för att kunna avliva en häst på en tävlings-
plats. Jag brukar sedan gå igenom den planen med funktio-
närerna, framför allt med personalen på djurambulansen.

Andra problem som ses oftare i terrängmomentet än i 
övriga grenar är lungblödning, korsförlamning och dehy-
drering.

Dressyr 
Även om dressyr inte är associerat till höga hastigheter 
kan naturligtvis olyckan vara framme även här med akuta 
hältor och sårskador.

Körning
Maratonmomentet kan jämföras med terrängprovet i fält-
tävlan. Här finns också risk för skador orsakade av hindren 
och vagnen. 

Kortfattad beskrivning av hoppning, fälttävlan, dressyr 
och körning
Hoppning
Hoppklasser är indelade i olika svårighetsgrader beroende 
på klassens höjd samt status (lokal till nationell nivå). 
Ponnyklasser är dessutom uppdelade i kategorier A till D 
baserat på ponnyns mankhöjd.
Veterinärbesiktning krävs innan start i klasserna:
Häst: från 1,20 m
Ponny kat A: från 0,80 m
Ponny kat B: från 0,90 m
Ponny kat C från 1,00 m
Ponny kat D från 1,10 m

Klasser med nedan svårighetsgrad eller högre kräver vete-
rinär närvaro under hela tävlingsdagen:
Häst: från 1,30 m
Ponny kat A: från 0,90 m
Ponny kat B: från 1,00 m
Ponny kat C från 1,10 m
Ponny kat D från 1,20 m

Fälttävlan
Tävlingsformen består av 3 delmoment: dressyr, hoppning 
och terrängritt. Tävlingen kan vara förlagd under en till tre 

dagar. Det vanligaste på lokal och regional nivå är endagars 
tävlingar medan de större klasserna pågår under 3 dagar.

Terrängritten klassas av SJV som ”hög risk” vilket 
innebär veterinär närvaro under hela momentet. Även 
sjuktransportfordon till häst skall finnas tillgängligt. I de 
tävlingar hoppningen sker efter terrängen skall ny veteri-
närbesiktning ske även innan hoppmomentet.

Endagars fälttävlan börjar med dressyrmomentet, följt 
av hoppningen därefter en paus innan terrängritten. 

Dressyr
Dressyrklasserna från Lätt C till Grand Prix & Grand Prix 
Special sker enligt obligatoriska program. Till skillnad mot 
kür/freestyle som rids efter eget komponerat program till 
musik.

De olika momenten bedöms med siffror från 0 till 10 
av en eller flera domare beroende på svårighetsgrad. 

Veterinärbesiktning krävs från svår klass samt vid inter-
nationella tävlingar. 

Körning
Tävlas med häst eller ponny i fyrspann, par eller enbet.
Körning påminner om fälttävlan då det innehåller 3 grenar; 
dressyr, maraton och precision.

Dressyrmomentet sker efter angivna program.
Maratonmomentet motsvarar fälttävlans terrängmo-

ment med hinder som skall forceras på tid.
Precisionsprovet körs mellan koner med vattenfyllda 

bollar. Banan körs på tid och bollarna skall ligga kvar.
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Veterinär vid distansritt

Ylva Nelson
Leg veterinär
Husaby Hästklinik, Apelås Gård, Götene

Vad är distansritt?
Distansritt är en uthållighetssport där hästarna ska tillryg-
galägga en sträcka på mellan 40 och 160 km på en dag. 
Även så kallade Prova På ritter finns på 20–30 km. Ritter 
förekommer också som pågår under flera dagar. Terrängen 
kan vara mycket varierande beroende på var tävlingsplatsen 
är belägen. Alla hästar oavsett ras och storlek får starta. I 
tävlingsupplägget ingår veterinärbesiktning/inspektion av 
hästarna före, under och efter tävlingen. 

Distansen delas upp i ett antal delsträckor på mellan 
20 och 40 km. Efter varje delsträcka kommer ekipaget in 
till den så kallade veterinärgrinden. Godkänns hästen för 
vidare tävling, följer en obligatorisk vilopaus på mellan 30 
och 50 minuter. I de längre klasserna över 120 km läggs 
oftast ytterligare en veterinärinspektion in i den eller de 
sista veterinärgrindarna. Då ska hästarna även kontrolleras 
i slutet av vilopausen, innan de kan ges klartecken att få 
fortsätta tävlingen. Till sin hjälp har ekipaget en eller flera 
medhjälpare, som servar med mat och vatten längs med 
banan och i veterinärgrindarna. 

Att fullfölja är att segra
Innan debuterande ryttare får deltaga i en tävlingsklass 
måste ryttaren först ha genomfört och godkänts i två så 
kallade Clear Round, det vill säga en distansritt på mellan 
40 och 50 km, som skall ridas inom en tidsram som består 
av en minimitid och en maximitid. I tävlingsklasserna gäller 
kvalificeringsregler för både häst och ryttare. 

Hästarna måste vara minst fem år för att starta Clear 
Round eller Prova På. För tävling upp till 139 km måste 
de vara minst sex år, och från 140 km minst sju år. 

Som segrare i tävlingsklass står det ekipage som är snab-
bast över mållinjen och godkänns av veterinären eller vete-
rinärerna i slutbesiktningen efter målgång. Distansrittens 
motto är dock ”att fullfölja är att segra” och är det som för-
blir målet för många distansryttare. Ett särskilt pris delats 
också oftast ut till den häst som av veterinärerna bedöms 
ha bästa kondition. 

Hastighet
I en Clear Round ligger ridtempot runt 10 km/timme. I 
tävlingsklass finns en maximitid men ingen minimitid. Hur 
fort hästen kan gå måste anpassas efter hästens kondition 
och banans beskaffenhet. Ett elitekipage på en ”snabb” 
bana kan fullfölja en distansritt på 160 km med en ridtid 
på 6,5 timmar, vilket ger en snitthastighet på nästan 25 km/

timme. Det hör dock till ytterligheterna och en snitthastig-
het på 16–17 km/timme över 160 km är snabbt under de 
flesta förhållanden. 

En av de stora utmaningarna för ryttaren ligger i att 
känna sin häst och kunna avväga och anpassa hastigheten 
efter rådande omständigheter, för att förhindra eller minska 
risken för att problem uppstår. Veterinärerna är de som har 
den avgörande rollen och bedömer om hästen är i kondi-
tion att starta och fullfölja tävlingen. I slutbesiktningen 
skall hästen för att godkännas vara ”fit to continue”, det 
vill säga i teorin kunna fortsätta en sträcka till. På täv-
lingar över 160 km, görs också en besiktning dagen efter 
tävlingen. Då handlar det om att hästen skall må bra och 
kunna transporteras hem utan problem. 

Vid veterinärbesiktningarna
Före första besiktning sker kontroll av identitet, vaccina-
tionsstatus och att det inte finns symptom på smittsam 
sjukdom. I praktiken sker detta i direkt anslutning till 
besiktningen, även om vaccinationsintyg oftast skall visas 
upp i sekretariatet före urlastning. Hästarna har också en 
tävlingsbok, där alla tävlingar samt resultat (godkänd eller 
icke godkänd, samt uteslutningsorsak i förekommande 
fall) logförs. 

I första besiktning noteras eventuella äldre skador som 
kan vara av betydelse. Vid varje besiktning före, under och 
efter tävlingen kontrolleras hästens hjärtfrekvens, hjärt-
ljud och pulskvalité. Hjärtfrekvensen får inte överstiga 60 
slag/minut eller 64 slag/minut i klasser från 80 km och 
uppåt. För hög puls på mycket livliga eller upphetsade 
hästar i första besiktningen kan godkännas för start om 
allmäntillståndet för övrigt är gott och temperaturen är 
normal. Vidare bedöms andningen. Slemhinnor undersöks 
avseende färg, fuktighet och kapillär återfyllnad. Auskulta-
tion av tarmljud, bedömning av jugular återfyllnad och 
hudturgor görs. Hästens muskulatur känns över och tonus 
bedöms. En okulär kontroll och vid behov palpation av 
hästens extremiteter görs. Sadelstad känns över avseende 
tryckömhet eller skavsår och betsling kontrolleras. Hästen 
travas upp med lösa tyglar på rakt spår ca 40 m i vardera 
riktningen från och mot undersökande veterinär. Rörel-
serna bedöms avseende symmetri och hästens allmänna 
attityd och aktion noteras. Hela undersökningsgången skall 
i regel inte ta mer än cirka två minuter. Vid besiktningarna 
skall hästen endast visas upp i det huvudlag som den skall 
ridas i.
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Antalet veterinärer 
På tävlingar upp till maximalt 80 km, med maximalt 20 
stycken startande, räcker det med en veterinär på plats (vid 
endast Clear Round/Prova På räcker det med en veterinär 
per 25 startande). Dessutom skall arrangören ha vidtalat 
en veterinär som har beredskap för eventuell behandling. 
Oftast är det jourhavande veterinär i området. Beredskap 
skall dock alltid finnas för akuta åtgärder, enligt Jordbruks-
verkets bestämmelser, hos tävlingsveterinären.

Vid tävlingar över 80 km eller vid fler än 20 stycken 
startande krävs ytterligare minst en veterinär per 20 star-
tanmälda hästar. 

Avvikelser
Alla bedömningar noteras i ett protokoll, kallat veterinär-
kort. Avvikelser graderas i flera steg. Antal steg kan variera, 
men i stora drag lindrigt, måttligt och kraftig avvikande. 
Om hästen utesluts från tävling anges uteslutningsorsak, 
som till exempel hälta, hög puls eller metaboliskt problem. 
Ofta kan det vara en kombination av dessa. Vid en uteslut-
ning skall också noteras om hästen är i skick att transporte-
ras hem. I annat fall görs bedömning om eventuell vidare 
åtgärd eller om hästen behöver komma under behandling. 
I de fall det finns mer än en veterinär på plats tas beslut om 
uteslutning på grund av hälta genom omröstning. Enligt 
tävlingsreglementet skall en häst med hela tiden observer-
bar oregelbunden gång vid skritt och/eller trav, som tros 
förorsaka smärta eller kan hota hästens sportsliga framtid 
uteslutas. Om oenighet råder huruvida hästen är halt, skall 
den få fortsätta. I det fall tre veterinärer röstar gäller dock 
majoritetsbeslut. 

I grinden
Vid ankomst till veterinärgrindarna under tävling skall häs-
tarna visas upp för veterinär inom 20 minuter. Om hästen 
har för hög puls, tillåts den komma tillbaka för en ompuls-
ning inom dessa 20 minuter. Veterinären kan när som helst 
under ritten begära en ombesiktning. Det kan göras i de fall 
tveksamheter råder om hästens status, både gällande rörel-
ser och dess allmänna kondition. Hästen kan då tillåtas vila 
och få en chans till återhämtning, innan en ny bedömning 
görs om hästen skall få fortsätta tävlingen eller inte. Det 
motsatta kan också gälla att hästen direkt vid ankomst till 
veterinärgrinden bedöms i gott skick, men efter en stunds 
vila har fått symptom som orsakar uteslutning. På längre 
ritter görs därför, som tidigare nämnts, oftast obligatoriska 
ombesiktningar i de sista veterinärgrindarna. 

Efter målgång gäller också besiktning inom 20 minuter, 
men någon möjlighet till ompulsning eller ombesiktning 
finns då inte. Om ekipaget av någon anledning avbryter 
ritten på banan, skall hästen tas närmaste vägen tillbaka till 
tävlingsplatsen och genomgå en veterinärbesiktning innan 
den kan tillåtas lämna tävlingsplatsen. Ryttaren kan välja 
att utgå på egen begäran, men endast i veterinärgrinden och 
efter det att hästen blivit godkänd vid besiktning. 

Som veterinär i distansritt gäller det att vara extra upp-
märksam på - förutom de uppenbara orsakerna till problem 

som hög puls, hälta, skador och sår – tillstånd av utmatt-
ning eller metaboliska problem. Symptom på utmattning 
innefattar andningsvärden högre än hjärtvärden, flämt-
ningar eller oregelbunden andning, apatiskt uppträdande 
hos hästen, ovillighet att röra sig, styvhet, snubbling och 
brist på koordination. 

Risk finns för värmeslag när hästarna står med stark 
svettning eller är oförmögna att svettas tillsammans med 
hög puls. Vidare måste tecken på kolik eller korsförlamning 
och allvarlig uttorkning uppmärksammas. 

Ett test som kan utföras som ett mått på återhämtning 
är Cardiac Recovery Index eller Ridgeway. När pulsen är 
tagen, sker upptravningen 40 m fram och tillbaka. Hästens 
pulsas igen en minut från det att hästen började trava. Om 
hästens puls vid andra mätningen ligger mer en 4 slag 
över den första, kan det vara en varningssignal på dålig 
återhämtning. Om pulsen stiger mer än 8–12 slag finns 
troligtvis ett underliggande metaboliskt problem. 

Begränsat antal starter
Efter tävling skall hästen ha en minsta viloperiod, vars 
längd bestäms av hur långt hästen har gått, innan den får 
starta igen. Till exempel gäller minst 20 dagars vila om 
hästen gått 81 km eller mer. I de fall en häst blir utesluten 
av metaboliska orsaker som kräver behandling gäller en 
viloperiod på minst 60 dagar. Ytterligare vilodagar adderas 
innan startberättigande om en häst utesluts av metaboliska 
orsaker som kräver behandling vid två på varandra följande 
tävlingar inom en tremånaders period. 

Viktig roll
Slutligen kan betonas att du som veterinär vid distansritt 
har en mycket betydelsefull roll och ingår som en förut-
sättning för tävlingen. Visst kan tävlingsivriga ryttare bli 
upprörda över vissa beslut, men i regel är de flesta lyhörda, 
tar till sig råd och uppträder på ett sportsligt sätt. 

Summary
Endurance riding is a competition where the endurance 
and speed are tested against health and fitness. The win-
ning horse is the first one to cross the finish line having 
been stopped periodically to pass a veterinary check, which 
deems the animal in good health and fit to continue. As 
an endurance veterinarian you therefore play a central role 
in the competition. Veterinary inspections are also held 
before and after the race. 

referenser: 

Svenska ridportförbundets tävlingsreglemente VI, distans, www3.
ridsport.se

Statens jordbruksverk, www.sjv.se

Ridgeway, K.J., Endurance News, May 1988.
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Veterinär vid westerntävling
 
Flemming Winberg 
Universitetsdjursjukhuset, 
Sveriges lantbruksuniversitet

Westernridningen har en bitvis lite annorlunda 
kultur än övrig ridsport vilket kan ge utma-
ningar när man som veterinär ska utöva det 

goda djurskyddet. Reining och boskaps-klassryttarna har 
i stort accepterat den veterinära rollen men det förekom-
mer fortfarande att veterinären upplevs som ett störande 
moment i en annars idealisk värld. 

Bedömning av hälsostatus på häst
Generellt är hästarna välhanterade och vana att visas vid 
hand. Veterinärbesiktning förekommer företrädesvis vid 
reiningtävlingar och mästerskap. Hälsostatus är vanligtvis 
god vid de större tävlingarna. En positiv trend är att man 
nu oftare kräver veterinärbesiktning för alla hästar på täv-
lingen, oavsett disciplin. Detta gör att man som veterinär 
får värdera fler hästar med ett annorlunda rörelsemönster, 
ofta korta i gången och ger intryck av ohälsa då de ofta 
tränas utan schwung i gången både under ryttare och vid 
hand. Reella hältor är dock lätta att skilja ut. 

Eftersom det förekommer tävlingar där både reining och 
andra klasser ingår (utan veterinärbesiktning för hästarna) 
kan framridningen bidra till att ge en bild av hälsostatusen 
hos alla hästar. På mindre tävlingar ses relativt sett fler 
hästar med en otillfredsställande status på framridningen, 
men detta är främst en fråga om okunskap. Många hästar 
rids också så kort i gången att de ger intryck av bakbens-
hälta (undantagsvis fram) då de inte orkar bära sig i den 
låga farten, något man ska sätta i relation till den bedöm-
ning man gjort vid uppspringningen. Med andra ord ett 
ridmässigt problem och inte hälsorelaterat problem. 

Bedömning av hälsostatus på boskap
En del tävlingsplatser har bra faciliteter för boskapen men 
ofta handlar det om tillfälliga lösningar för förvaring av 
djuren över tävlingen samt för inslussningen av djuren 
på tävlingsbanan. Eftersom få platser är hårdgjorda kan 
det vissa tider på året vara svårt att hålla djuren rena och 
liggplatserna torra. Det kan vara en bra idé att på förhand 
inspektera området i relation till prognostiserat väder för 
att inte hamna i en besvärande situation där man tvingas 
träda in för att skapa en ny lösning. Det är även bra att ta 
del av planen för hur man tänker sig få in djuren på banan 
från förvaringen för att förebygga skaderisker.

Djuren har oftast god hälsostatus och tävlingsledarna är 
snabba att sortera bort djur som inte verkar må bra, redan 
vid avlastningen. Skulle djur bli halta under pågående täv-

ling brukar detta uppmärksammas tidigt och ledare och 
ryttare är måna om att inte valla djur som inte ser ut att 
klara detta. 

Eftersom arbetet med boskapen innebär en viss stress 
är det viktigt att veterinären har ett aktivt samarbete med 
arrangören under tävlingarnas gång så att den oundvikliga 
stressen minimeras. Djurens allmäntillstånd bör dagligen 
bedömmas om tävlingarna sträcker sig över flera dagar. 

Tävlingsbanor och underlag
Tävlingsbanan är oftast inrymd i ett ridhus, sällan ser man 
utomhustävlingar. Detta löser de flesta problem men när 
boskap ingår i tävlandet är det viktigt att undgå risker 
som fönster eller läktare som korna kan få för sig att ta sig 
igenom eller upp på om de hamnar i en pressad situation. 
Fönster måste täckas för och eventuellt behöver väv eller 
presenning hängas upp som en extra barriär för att undgå 
att kor försöker ta sig ut från banan med påföljande ska-
derisk. Speciellt höjden ska beaktas, då ett stressat djur kan 
ta sig över även relativt höga staket. Detta är framförallt 
aktuellt på långsidan och i hörnen av tävlingsbanan där 
kor ”vänds” under klassens gång (Working Cowhorse), 
alternativt skiljs ut från hjorden.

Om man har en särskild fålla till boskapsgrenarna bör 
stolparna vara placerade på banans utsida så att slanorna 
har ett jämnt oavbrutet förlopp. 

För banunderlaget ställs ungefär samma krav som vid 
hoppning då många övningar sker i galopptempo, ofta 
högt sådant. Speciellt är detta fallet i s.k. timed events som 
”Barrell Racing” och ”Pole Bending”. Underlaget bör vara 
fast med grepp i botten för de flesta klasser, medan man 
för Reining vill ha ett löst övre lag med en hårdare botten 
för s.k. sliding-stops.

Det är ganska stora skillnader i de aktivas krav på under-
laget mellan reiningen och de andra grenarna. Allt oftare ser 
man att tävlingsledningen lånat in lämplig utrustning för 
banunderhåll vilket ökar kvalitén. Man ska dock vara upp-
märksam på att tävlingarna med boskap kan orsaka större 
förändringar i underlaget som kan ta tid att få ordning på.

Om underlaget ifrågasätts är det lämpligt att låta ruti-
nerade ryttare vara med i avgörandet om huruvida vissa 
klasser kan genomföras eller ej. 

För Trail-klasser (hinderbana) bör följande beaktas:
Broar: Bärighet och konstruktion bör inspekteras, risk 

finns att hästen trampar igenom underlaget när träet blir 
åldersdigert och murket. 
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Grindar: Oftast har man i dag två hinderstöd med ett 
rep mellan som innebär få risker. Har man däremot en fast 
grind ska konstruktionen vara sådan att risken att grinden 
välter är liten. Om grinden välter på hästen ska utform-
ningen vara sådan att skador ej kan uppstå. Detaljer som 
innebär att ryttare eller häst lätt kan fastna i grinden får 
inte finnas. 

övriga djurskyddsaspekter
Westernridningen har under senare år ansträngt sig för att 
efterlikna den övriga ridsporten vad gäller djurskyddet. 
AQHA (den amerikanska quarterhäst-föreningen) har i sin 
regelbok (artikel 441, Prohibited Conduct) mycket tydliga 
regler för vad man får och inte får göra under en tävling 
och på en tävlingsplats. Dessa regler ligger till grund för 
FEI:s nya regler omkring framridning, etc. inom reiningen. 
Det är en bra idé att sätta sig in i dessa regler innan man 
fullgör sitt uppdrag. Bland annat begränsar man antalet 
(8) s.k. ”spins” på bakdelen en häst får göra i en följd, 
samt all form för överdriven användning av bett, sporrar 
och annan utrustning. Reglerna i sig ger litet utrymme 
för utsvävningar.

Det förekommer att hästarna rids långvarigt (timmar) 
och överdrivet hårt under framridningen för att bli ”trötta 
och medgörliga”, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. 
Övervakning av framridningsbanan är därför väl så viktig 
som övervakningen av tävlingsbanan. Tävlingsledningen 
brukar hålla ett vakande öga över den ridning som ibland 
sker nattetid men det kan vara bra att på förhand göra en 
gemensam plan för det totala djurskyddet under en kom-
mande tävling, särskilt när det är utländska deltagare och 
höga prissummor med i bilden.

Då hästarna kan delta i många klasser bör veterinären 
vara observant och vid tecken på uttalad trötthet hos häs-
tarna, utesluta dem från vidare tävlande den dagen. Hästen 
bör besiktigas nästa dag innan den får tävla vidare. 

Boskapsklasserna ger sällan anledning till veterinärt 
ingripande då domarna är mycket snabba vad gäller att 
blåsa av ryttarna om de blir aggressiva i sin ridning eller om 
det djur som är på banan inte fungerar efter intentionen 
eller riskerar att skadas.

Dopingprov är inte vanligt förekommande men har 
förekommit vid större tävlingar.
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Veterinärbesiktning vid islandshästtävlingar

Rebecka Frey
Leg veterinär
Norsholms Djursjukhus

Islandshästarnas popularitet har ökat markant under 
den senaste 10-årsperioden och islandshästar är nu 
den andra största ridhästrasen i Sverige. Tävling med 

islandshästar är en av de viktigaste verksamheterna för SIF 
(Svenska Islandshäst Förbundet) som ihop med lokalklub-
barna arrangerar ett hundratal tävlingar varje år. Det finns 
många olika tävlingsformer där de vanligaste följer ett inter-
nationellt reglemente (FIPO) som utförligt finns att finna 
på www.feif.org. Islandshästar tävlas i gångartsgrenar som 
dels utgörs av tävlingar på en 250 meter lång ovalbana, dels 
av fartgrenar på en 250 meter lång rakbana. De vanligaste 
tävlingsformerna på ovalbanan utgörs av 4-gång, 5-gång 
och töltgrenar i olika varianter. Vid tävling i 4-g bedöms 
hästens takt, tempo och form i fyra olika gångarter (skritt, 
trav, galopp och tölt) medan man i 5-gång även bedömer 
pass. I tölt visas hästen upp i tölt i olika tempon. Passgre-
narna rids på en passbana och på större tävlingar går starten 
från startboxar. I alla passgrenar sker tidtagning.

Det är ovanligt med allvarliga skador i samband med 
islandshästtävlingar. I Sverige har det inte skett någon så 
pass allvarlig skada att en häst behövt avlivas eller transpor-
teras till djursjukhus de senaste 10–15 åren (pers. komm.). 
I Sverige har ett EM, två VM och fem NM arrangerats 
och inte heller på dessa större tävlingar har det skett några 
allvarliga tillbud. 

Enligt JBV bestämmelser ska islandshästar besiktigas av 
veterinär varje dag utom i samband med lätta klasser där 
passgrenar inte ingår. En besiktning av islandshästar skil-
jer sig till viss del jämfört besiktning av hästar vid andra 
tävlingar. Veterinären bör ha kunskap i islandshästens 
olika gångarter eftersom det kan det vara svårt att få alla 
islandshästar att trava vid hand. Det innebär att man kan 
vara tvungen att avgöra rörelser/hälta på en häst som töltar 
eller går i passgång. Vid besiktning av islandshästar bör 
även veterinären utföra en munundersökning för att se 
om det finns skador orsakade av betslet/utrustningen. Den 
internationella organisationen FEIF jobbar mycket för att 
förebygga skador orsakade av ridning eller utrustning och 
de senaste åren har förändringar skett i reglementet med en 
mer noggrann munhålekontroll. Det innebär att domare 
eller ringmasters ska utföra en mun- och utrustningskon-
troll efter avslutad gren eller på mindre tävlingar som en 
stickkontroll. I de fall där det finns tveksamheter om ska-

dans omfattning kan veterinär tillkallas för att göra sin 
bedömning, även om det är domaren som avgör om det ska 
tilldelas en varning eller ekipaget ska diskas. Andra typer 
av skador man bör vara uppmärksam på är olika typer av 
tramp- och strykskador även om de flesta hästar har boots 
och/eller senskydd. 

referenser:

www.feif.org

pers. komm. – Internationella Sportdomare på Islandshäst
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Veterinär vid travtävlingar

Björn Sandgren
Banveterinär, Skara

Som banveterinär är man förordnad av Jordbruksver-
ket för att tjänstgöra vid trav- och galopptävlingar. 
Förordnandet gäller en eller flera banor och vid de 

flesta banor finns en förste banveterinär som samordnar 
banveterinärernas verksamhet. Banveterinärens huvudupp-
gift är att se till att trav- eller galopptävlingen genomförs i 
enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser. En viktig 
del i arbetet är också att omhänderta akut skadade eller 
sjuka hästar.

Arbetsordning
För banveterinärernas arbete finns en arbetsordning att 
följa. Denna skrevs av Djurskyddsmyndigheten år 2004 
och är nu delvis inaktuell. På Jordbruksverket pågår för 
närvarande ett arbete med att uppdatera arbetsordningen. 
Arbetsordningens allmänna del omfattar generella instruk-
tioner, jävsbestämmelser, tillsynens omfattning och rap-
porteringsskyldighet. I arbetsordningen finns också mer 
detaljerade delar där ingående instruktioner finns för 
banveterinärens arbetsuppgifter. Här regleras exempelvis 
arbetstiden som börjar 30 minuter före första start i kvali-
ficeringslopp och premielopp eller 60 minuter före första 
start i totalisatorlopp och slutar tidigast 15 minuter efter 
sista loppet är klart. 

Banveterinärerna har sedan länge efterlyst en mer 
detaljerad arbetsordning där det finns ännu mer ingående 
instruktioner om hur olika arbetsuppgifter och uppkomna 
situationer ska hanteras. Detta skulle medföra att arbetet 
utfördes på ett mer likartat sätt mellan de olika banorna 
men även underlätta för att fatta en del obekväma beslut. 
Dessutom skulle det bli lättare för nyförordnade banvete-
rinärer att snabbare komma in i arbetet.

Besiktning
Banveterinären ska före första start besiktiga tävlingsom-
rådet och förvissa sig om att tävlingarna kan genomföras 
i enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser. Detta 
innebär att banan och banunderlaget ska kontrolleras så 
att det inte finns något som gör att hästarna kan komma 
till skada. Exempel på detta kan vara tjällossning, gropar 
i banan och stenar i banmaterialet, men också detaljer i 
omgivningen som kan orsaka olyckstillbud. Banveterinä-
ren ska också ta ställning till om andra yttre faktorer, som 
exempelvis dimma och kyla, kan göra att tävlingarna inte 
kan genomföras.

En mycket viktig del av banveterinärens arbete är att 
besiktiga de startande hästarna innan de tillåts starta. 
Arbetsordningens skrivelse är följande:

P 3.5 Besiktiga startande hästar i rörelse och meddela start-
förbud för hästar som inte är fria från skador eller sjukdomar 
som kan antas förorsaka lidande.

I praktiken innebär detta att man som banveterinär 
har möjlighet att kontrollera hästarna vid värmning, vid 
defileringsvolten innan loppet och vid provstarten. Här 
varierar möjligheten till en acceptabel besiktning påtagligt 
mellan olika banor beroende på var banveterinärens lokal 
och defileringsvolt är placerade. Vissa banor har en defi-
leringsvolt som är utformad så att hästarna inte kan ses i 
trav på ett tillräckligt bra sätt, och vid andra banor kan inte 
provstarterna kontrolleras på grund av för långt avstånd 
eller skymd sikt. Vid besiktningen är hästarna påselade 
med full utrustning och skydd vilket inte gör det möjligt 
att upptäcka eventuella skador som döljs av utrustningen. 
Med nuvarande besiktningsrutiner är det väl känt för såväl 
Jordbruksverket som för Svensk Travsport att hästar med 
skador och sjukdomar kan passera besiktningen och starta 
i loppet. 

Banveterinärerna har under flera år och via flera olika 
vägar försökt att få till stånd en mer omfattande besikt-
ning av hästarna innan start. Även i utredningen ”Ny 
djurskyddslag” (SOU 2011:75) föreslog utredaren att 
Jordbruksverket skulle föreskriva om en ändrad veterinär 
besiktning inför travlopp. Utredningens förslag och banve-
terinärernas arbete har dessvärre ännu inte medfört några 
påtagliga förbättringar för att kontrollera att djurskyddet 
efterlevs vid trav- och galopptävlingar. 

Startförbud
Banveterinären ska meddela startförbud och inte till-
låta hästar att starta som kan antas utsättas för lidande. 
Banveterinärens beslut ska meddelas skriftligen och är 
ett beslut som kan överklagas. Detta beslut gäller bara 
för hästar som inte får delta i tävlingen. Banveterinären 
har efter loppet ingen möjlighet att utfärda startförbud 
eller krav på friskintyg innan nästa start. Detta beslutas 
av måldomaren. Banveterinären ska inte påverka måldo-
marens beslut men bör rapportera sina iakttagelser som 
exempelvis hältor, rörelsestörningar och nedsatt presta-
tion till måldomaren.
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Brott mot djurskyddslagstiftningen
Om banveterinären gör bedömningen att ett brott mot 
djurskyddslagstiftningen har gjorts i samband med täv-
lingen ska detta anmälas till Jordbruksverket. Måldoma-
ren bör också informeras om den uppkomna situationen. 
Exempel på brott mot djurskyddslagstiftningen kan vara 
att djuret har utsatts för oacceptabel spödrivning, försökt 
att starta hästen med utrustning som kan skada hästen eller 
startat hästen med en skada som kan förvärras i loppet. 
Jordbruksverket gör sedan en bedömning om ärendet ska 
anmälas till polis och åklagare för fortsatt hantering av 
brottet.

Olycksfallshantering
Banveterinären ska leda arbetet med att omhänderta ska-
dade och insjuknade hästar. Detta innebär att man snarast 
ska utföra de åtgärder som av djurskyddsskäl omgående 
måste vidtas och även se till att skadade eller sjuka hästar 
snarast kommer under vård. Om banveterinären är uppta-
gen med att ta hand om ett olycksfall ska tävlingen tillfälligt 
stoppas till dess att banveterinären meddelar att han/hon 
åter är tillgänglig för fortsatt tävling. Situationen innebär 
ofta en stressituation och det är viktigt att man som ban-
veterinär inte ger efter för arrangörens tryck att fortsätta 
tävlingen innan man har avslutat omhändertagandet av 
den skadade hästen.

Det är stor variation i olycksfallsberedskap mellan olika 
banor. Vissa banor har en öppen klinik som både deltar 
i det akuta arbetet och tar hand om den skadade hästen 
efteråt. Andra banor saknar helt olycksfallsberedskap vid 
tävlingarna och den skadade hästen måste transporteras 
mycket långa sträckor för att komma till en klinik som kan 
ta hand om hästen. Från banveterinärhåll har vi upprepade 
gånger framfört dessa brister och föreslagit att varje bana 
ska ha en beredskapsplan för att omhänderta skadade och 
sjuka hästar. Detta kan innebära att den hästklinik som 
finns vid flera banor hålls öppen under tävlingarna eller 
att man har en överenskommelse med en jourhavande 
veterinär.
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Förberedelser och utrustning för en 
tävlingsveterinär

Susann Adehed 
Leg. veterinär, universitetsadjunkt, 
specialistkompetens i hästens sjukdomar 
Inst. för kliniska vetenskaper, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Summary
The main purpose of the official veterinarian during 
competitions is to make sure that the well-being of the 
competing animals is kept within the regulations. Each 
horse is to be inspected before the competition as well as 
the fences, course and its surroundings. It is a challenge 
for veterinarians working at equine competitions because 
almost anything might happen. Prepare yourself for the 
worst-case scenario before the first horse enters the arena 
so that you know what to do if an accident occurs. Make 
sure that you have an organised team to help you and 
that you have good communications with the organising 
committee both before the day of the event and during the 
event. Recommendations are given on the minimum of 
veterinary equipment needed to meet up to the demands 
of handling acute injuries.

Inledning
Det är i Sverige mer än 400 veterinärer som tjänstgör som 
tävlings- eller banveterinär någon gång under ett år. De 
arbetar totalt drygt 3 000 tävlingsdagar och huvuduppgif-
ten är att kontrollera att djurskyddsreglerna är uppfyllda. 
Jordbruksverket förordnar dessa veterinärer. Det finns 51 
särskilt förordnade banveterinärer för trav- och galopp-
tävlingar och under 2011 hölls 908 tävlingsdagar inom 
travsporten i Sverige.

En tävlingsveterinär i tjänst på hästtävling kan komma 
att stå inför en mängd olika utmaningar. Det kan vara 
fråga om att ta hand om en plötsligt mycket kraftigt halt 
häst som är uppjagad eller en fälttävlanshäst som sitter 
fast under ett hinder. Det finns oftast en stressad ryttare/ 
tränare/ägare till hästen som lägger stort tryck på dig som 
tävlingsveterinär att snabbt fatta rätt beslut om åtgärd och 
dessutom kan det vara publik alldeles i närheten att ta 
hänsyn till. 

Det är viktigt att det finns välutbildade veterinärer med 
erfarenhet av såväl akutvård av hästar som de olika tävlings-
disciplinerna. I den brittiska hästveterinärorganisationens 
manual avseende beredskap för och omhändertagande av 
olycksfall på hästtävlingar rekommenderas att då en vete-
rinär är ensam tävlingsveterinär bör denne ha minst 3 års 
klinisk erfarenhet av i huvudsak arbete med hästar.

Uppgiften är i första hand att förebygga skador snarare 
än att behandla under tävlingarna uppkomna skador. Det 
är därför viktigt att ge startförbud till hästar, vilka riskerar 

att förvärra en redan tidigare uppkommen lindrig skada 
eller hästar som visar allmänna tecken på sjukdom och 
att uppmärksamma saker på och omkring tävlingsbanan 
som skulle kunna öka risken för skada eller olyckstillbud.

Förberedelser 
regelverk
Grundläggande regler om hur djur får tränas för och använ-
das vid tävling finns i djurskyddslagen (1988:534) och 
djurskyddsförordningen (1988:539). I föreskrifterna (L 
17) listas vilka typer av tävlingar som klassas som hög eller 
medelhög risk från djurskyddssynpunkt, vilket innebär 
krav på tävlingsveterinär. Arrangören ansöker hos Länssty-
relsen som vidarebefordrar till Jordbruksverket att besluta 
om att få en utsedd veterinär förordnad, därutöver tjänstgör 
ibland flera veterinärer på samma tävling, speciellt vid vissa 
större tävlingar (även beroende på disciplin).

Veterinären skall besiktiga tävlingsplatsen och alla del-
tagande djur före tävlingen och vid tävling med hög risk 
med avseende på djurskyddssynpunkt, skall tävlingsvete-
rinären dessutom finnas på plats under hela tävlingen för 
att övervaka djurskyddet.

I paragraf 2, kapitel 5 i L 17 (SJVFS 2011:24), Statens 
Jordbruksverks föreskrifter om träning och tävling med 
djur, står det att ban- eller tävlingsveterinären skall ”dels 
före tävlingsklassen eller tävlingsmomentet besiktiga täv-
lingsområdet och de deltagande djuren dels föranstalta 
om de åtgärder som föranleds av besiktningarna och se till 
att åtgärder vidtas.” I föreskrifternas tredje kapitel, tredje 
paragrafen står att det är arrangörens skyldighet att skadade 
eller sjuka djur snarast kan omhändertas för nödvändig 
vård eller avlivning. 

I ett brev skickat till landets veterinärer i juni 2010 
(Dnr 31-4247/10) står att det är en del förändringar i 
föreskrifterna som påverkar tävlingsveterinärens arbete. 
Där nämns ånyo att det är arrangören som är ansvarig för 
att skadade och sjuka djur kan omhändertas för nödvändig 
vård eller avlivning och att transportmedel finns i bered-
skap för djur som blir skadade eller sjuka. Detta innebär 
att arrangören måste ha en sjukvårdsberedskap. Det kan 
räcka med att en veterinär, annan än tävlingsveterinären, 
finns tillgänglig via telefon och kan påbörja vård inom 30 
minuter. I samma brev står också tävlingsveterinären skall 
kunna utföra akutvård eller avliva sjuka eller skadade djur. 
Den lägsta nivån för detta är att kunna stoppa blödningar, 
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lägga skydds- eller stödbandage, sedera och smärtlindra. 
Meningen är att vården sedan ska övertas av veterinär dit 
djuret transporterats, eller av tävlingsarrangörens egen vete-
rinär. Dessa preciseringar av uppgifter har undertecknad 
ej kunnat finna stöd för i lagtexterna. I L2, Djurskydds-
förordningen, står det i paragraf 33 att tävlingsveterinären 
skall ge akut hjälp till skadade djur.

I ”Arbetsordning för tävlingsveterinärer” (PM från 
Jordbruksverket, Dnr 34-2307/01, daterad 2003-11-26) 
sägs att hur tillsynen praktiskt ska gå till framgår i arbets-
manualer för de olika tävlingsdisciplinerna. Några sådana 
manualer finns dock ännu inte utarbetade så vitt denne 
författare vet. Tävlingsveterinären får under sin tjänstgö-
ring ej inneha andra arbetsuppgifter eller funktioner än de 
som anges i arbetsordningen. I arbetsordningen står bland 
annat att veterinären före tävlingen skall besiktiga tävlings-
platsen och de deltagande djuren och vid de tävlingar som 
kräver veterinärt deltagande under hela tävlingen, i möj-
ligaste mån iaktta startande djur och vid behov förbjuda 
djur att fullfölja tävlingen eller avbryta tävlingen om det 
finns en uppenbar risk för olyckshändelse eller allvarlig 
skada. Tävlingsveterinären skall också leda arbetet med att 
omhänderta i tävlingen akut skadade eller insjuknade djur, 
och om någon annan veterinär inte finns tillgänglig på täv-
lingsplatsen, själv utföra de åtgärder som av djurskyddsskäl 
måste vidtas omgående. Efter tävlingen skall veterinären 
övervaka att akut skadade eller insjuknade djur kommer 
under fortsatt vård.

Ansvaret för olycksfallsberedskapen och dess omfattning 
kommer troligen att bli föremål för en del diskussion under 
Veterinärkongressen, då det inte är helt kristallklart hur 
stort ansvar tävlingsveterinären i praktiken har och hur 
omfattande utrustning denne förväntas ha med sig. Det 
kan tyckas självklart att akut skadad häst som omedelbart 
måste omhändertas får hjälp direkt av tävlingsveterinären, 
men utöver det är det inte självklart hur mycket veteri-
närvård som utförs av tävlingsveterinären. Detta varie-
rar sannolikt ganska mycket mellan individer, men också 
beroende på disciplin, eftersom man ju hela tiden måste 
övervaka själva tävlingen också. 

Tävlingsarrangören är skyldig att utforma och under-
hålla tävlingsområdet så att risken för att hästarna skadas 
är minimal, de skall också ha beredskap med lämpliga 
transportmedel för transport av sjuka eller skadade djur 
under den tid som tävlingen pågår. Besiktningsplatsen skall 
vara ordnad och veterinären skall ha behjälpliga perso-
ner under tävlingen. Tänk på att om andra djur används 
under tävlingen skall även dessa besiktigas, detta torde i 
första hand gälla boskapsgrenarna inom westernsporten 
och working equitation.

Kraven på god hygien har skärpts på tävlingsplatserna. 
Bland annat skall arrangören tillse att det finns varmvatten 
och tvål för handtvätt för dem som hanterar djuren. Nya 
hygienregler finns nu också gällande samtliga anläggningar 
med djur. Dessa innebär bland annat att djurhållare har 
skyldighet att se till att personer som vistas i anläggning 
med djur har möjlighet att tvätta händerna med flytande 

tvål, varmt och kallt vatten före och efter kontakt med djur. 
Handdesinfektionsmedel skall också finnas tillgängligt. 
De som håller hästdjur har inga krav att tillhandahålla 
speciella skyddskläder och skyddsskor till besökande till 
anläggningen, såsom gäller vid livsmedelsproducerande 
anläggningar.

Tävlings- & besiktningsplatsen
Det är en fördel om kontakt tas mellan tävlingsveterinären 
och arrangören i god tid före tävlingen. Försök gemensamt 
bestämma en lämplig plats att göra besiktningen, se till att 
funktionärer finns vidtalade som kan hjälpa till att skapa en 
kö och pricka av varje ekipage så det är lätt att se om något 
ekipage inte kommit till besiktningen. Hästpasset skall tas 
med även till besiktningen så att identiteten kan kontrolle-
ras mot startlistan. Se även till att arrangören i ryttarbrevet 
meddelar ryttarna tid och plats för veterinärbesiktningen. 
Beräkna 45–90 sekunder per häst för tävlingsbesiktningen. 
Det underlättar högst väsentligt för både veterinär och ryt-
tare om hästarna får en tid till vilken de skall infinna sig till 
besiktningen, detta tidsschema bör skickas ut i ryttarbrevet.

Se till att vara på tävlingsplatsen i god tid före första start 
eftersom det är bra att förvissa sig om att besiktningsplatsen 
är tillfyllest. Det är ibland nödvändigt att be arrangören 
byta plats då sikten kan vara för dålig, det kan vara för 
mycket trafik runt besiktningsplatsen, för trångt för passage 
av hästar eller annat som gör att besiktningen försvåras eller 
säkerheten äventyras. Underlaget på besiktningsplatsen bör 
vara fast och jämnt, det vill säga en grus- eller asfaltsväg. 
Vad gäller tävlingsplatsen i övrigt skall den också inspekte-
ras så att inga farliga passager finns, hinder som är felkon-
struerade med mera. Underlaget är viktigt att inspektera, 
särskilt i dåligt väder. Det är eftersträvansvärt att man vid 
fälttävlans terrängprov går hela banan, helst tillsammans 
med banbyggaren så att farliga saker/felaktigheter kan kor-
rigeras direkt. Vid exempelvis terrängprov och distansritt 
är det viktigt att tillse att det finns fungerande kommu-
nikationssystem där det är lätt att nå olika personer och 
att det finns en plan för hur man tar sig till banans olika 
delar med ambulanstransporten om en olycka inträffar. 
Vid arbete på hopptävling är det lämpligt att övervaka 
framhoppningsbanan kontinuerligt. 

olycksfallsberedskap
Ta innan tävlingen kontakt med närmaste hästklinik/ häst-
sjukhus för kontroll av beredskap för mottagande av skadad 
eller sjuk häst som behöver remitteras för fortsatt vård.

I Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (TR I) 
står det att läkare och sjukvårdspersonal ska vara sakkun-
nig, det vill säga, arbeta inom akutsjukvård eller ha aktuell 
utbildning. Detta står det dock tyvärr inget om avseende 
veterinären! Det torde dock vara önskvärt om tävlingsve-
terinären även till vardags arbetar med akutsjukvård på 
häst för att adekvata och snabba bedömningar skall kunna 
utföras i en pressad situation.

För att kunna agera professionellt även i en krissitua-
tion är det viktigt att försöka förbereda sig mentalt för 
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olika situationer som kan tänkas uppstå på en hästtävling. 
Det är mycket bättre att på förhand ha tänkt igenom hur 
exempelvis en avlivning på en tävlingsplats går till, speciellt 
i en extra upprörd situation där många snabba beslut är 
nödvändiga. Veterinären måste visa auktoritet och kunna 
ge direktiv på ett tydligt och lugnt sätt. Det är veterinären 
som är arbetsledare och alla order kommer från denne. 
Grips inte av panik! Gör upp en plan för åtgärd om det 
värsta händer innan första ekipaget går ut på banan.

Det finns som regel många mycket upprörda människor 
runt omkring den skadade hästen och det kanske även 
finns en stor publik att ta hänsyn till. Tänk på att det är 
viktigt för sporten att all kommunikation sköts mycket 
korrekt och snabbt, att publiken vid behov måste skärmas 
av från sådant som kan vara otäckt att se, men att de ändå 
fortlöpande behöver informeras om vad som har hänt.

AAEP (American Association of Equine Practitioners) 
har vissa riktlinjer när det gäller omhändertagande av akut 
skadade hästar, vilka kan vara bra att ha i åtanke, nämligen:

•	 Vänta	er	det	värsta	och	var	utrustad	och	beredd	att	ta	
hand om det.

•	 	Gå	noga	igenom	förberedelser	flera	gånger	enligt	
uppgjort schema.

•	 Ledning,	instruktioner	och	behandlingsprinciper	
måste komma från ett enda håll – banveterinären. 
Denne skall ha hela ansvaret för patienten.

•	 Banveterinären	skall	så	snabbt	som	möjligt	befrias	från	
sina övriga uppgifter och massmediakontakter genom 
delegering.

Dessa riktlinjer är skrivna med tanke på trav- och 
galoppsporterna, men borde även kunna tillämpas vid 
övriga hästtävlingar.

Förordnad tävlingsveterinär är ansvarig för och skall 
vara beredd på att omhänderta akut skadad häst inne 
på tävlingsplatsen till dess att den på lämpligaste vis kan 
transporteras av banan och vid behov remitteras vidare till 
annan veterinär. 

Tävlingsveterinären bör ha medhjälpare, samt en på 
förhand genomarbetad plan för hantering av skadad häst 
ute på till exempel en fälttävlansbanas terrängdel, vilket 
innebär strategisk placering av terränggående ambulansfor-
don med hästvan förare, medicinsk utrustning och övrig 
utrustning som kan behövas (se vidare under utrustning).

Diskutera gärna före tävlingsdagen med ambulansföra-
ren för att veta vilken utrustning bilen har, med tävlings-
ledningen gällande utrustning som behöver finnas på plats 
och hur en tävling avlyses om en häst skadas så att inte 
andra ekipage kommer till skada, till exempel på trav-, 
galopp- eller fälttävlansbana.

Utrustning
Vilken utrustning som kan tänkas behövas vid en hästtäv-
ling varierar förstås lite beroende på disciplin och tävlingens 
svårighetsgrad, samt årstid, men vissa generella riktlinjer 
finns ändå. 

I Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (TR 
I) mom 178 står att behandlande veterinär skall kunna 
tillkallas med mycket kort varsel. På tävlingsplatsen skall 
finnas sådan utrustning som behövs för att kunna göra 
akuta insatser exempelvis transport, presenningar och 
avskärmningsmöjligheter.

Portabla skärmar eller presenningar skall finnas så att en 
olycksplats kan skärmas av från publiken om till exempel 
en häst med frakturerat ben måste avlivas inne på banan.

Det skall alltid finnas ett tillgängligt terränggående häst-
transportfordon, vilket skall tillhandahållas av arrangören. 
Vid många fälttävlanstävlingar och alla trav- och galopptäv-
lingar finns tillgång till hästambulans med speciell förare 
och dessa bilar är ofta ordentligt utrustade, men detta bör 
man på förhand förvissa sig om eftersom det varierar i 
landet. 

Det vore önskvärt att ha en vinsch och till exempel en 
plastskiva att rulla över en liggande häst på för att kunna 
dra in den i transporten, men det går också att manuellt 
lyfta in en liggande häst i en transport om det finns handtag 
på plastskivan.

Veterinären skall som minimum kunna söva en häst, 
göra en medicinsk avlivning på plats eller immobilisera en 
skadad extremitet inför lastning för vidare undersökning 
och behandling. En akut blödning måste också kunna 
stoppas, varför rena handdukar, stasslang, peanger, liga-
turmaterial och tryckförband måste finnas med. 

En akutväska med till exempel kniv, rep, bultsax, 
grimma, brems, platelonge, fonendoskop, rikligt med 
förbandsmaterial (någon typ av primärförband för sår, 
bomull, gasbinda, Vetrap, bred tejplinda av någon typ, 
gips med mera) inklusive skena för immobilisering av 
extremitet (Kimzeyskena eller PVC-plaströr i halvor med 
olika längd) och möjligen även kasttyg och trakealkanyl 
bör finnas hos veterinären eller i ambulansen, liksom penn- 
eller ficklampa. Permanentkanyl, sprutor och kanyler måste 
medföras, samt handskar (sterila och engångs-). Medicin 
för sedering, analgesi, sövning och avlivning måste finnas 
nära till hands, antingen i akutväskan i ambulansen eller i 
en egen väska i till exempel veterinärens bil. 

Kanske skall veterinären också kunna ge dropp, i 
första hand kolloidal lösning, vid stora blodförluster? 
Nässvalgsond bör också tas med med tanke på adminis-
tration av vätska eller för behandling av foderstrupsför-
stoppning eller kolik, framför allt under flerdagarstävlingar. 
Utrustning för att kunna åtgärda sårskador inklusive sutu-
rering tas med av vissa kollegor, men det är inte självklart 
för alla. Undertecknad tycker dock att ett sår skall kunna tas 
om hand, även om det kanske måste göras efter sista hästens 
målgång. Steril koksaltlösning för sårspolning, sprit och 
tvållösning (exempelvis Hibiscrub) för steriltvätt bör finnas 
tillgängligt. Utrustning för att kunna ta av en sko är bra 
att ta med om det inte finns hovslagare på tävlingsplatsen.

Vid arbete på fälttävlanstävlingar bör extra utrustning 
finnas till hands så att exempelvis en häst nedfallen i ett 
dike kan tas om hand. Banbyggargruppen bör vara beredd 
och ha tillgång till sågar av olika slag, kofot, bultsax med 
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mera för att kunna ta isär ett terränghinder om en häst 
ligger fastklämd.

Vid arbete på distanstävlingar skall man dessutom se 
till att ha med sig relativt stora mängder kristalloid vätska. 
Det kan också i vissa fall vara lämpligt at se till att det finns 
vattendunkar med vatten eller tillgång till vattenslang för 
snabb nedkylning av överansträngda hästar i samband med 
målgång. 

Avslutning
Jordbruksverket borde specificera bättre vilka arbetsupp-
gifter en tävlingsveterinär egentligen har och hur mycket 
utrustning vi förväntas att alltid ha med oss vid arbete 
som förordnad tävlingsveterinär. Det vore även önskvärt 
med ytterligare utbildning och diskussion om vad som 
egentligen avses med ”i tävlingsmässigt skick”. Hur skall 
ojämnheter i hästens rörelser bedömas? Det är väl känt att 
även erfarna hästveterinärer bedömer hältor mycket olika. 
Det är inte bra för kårens anseende att bedömningarna 
blir mycket olika vid tävlingar så att ryttare eller kuskar 
avstår från en viss tävling på grund av vilken veterinär som 
tjänstgör då rykten sprids att den veterinären minsann ger 
många startförbud! 

Kanske bör vi också gemensamt diskutera kriterier för 
bedömning av banans skick – vad krävs för att en tävling 
skall ställas in på grund av att banan på grund av väder-
lek eller dåligt underhåll bedöms undermålig eller rent 
av farlig?

God sport förutsätter ett bra djurskydd, friska djur och 
låg skaderisk – där bidrar vi aktivt genom våra insatser!
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N O R D VA C C

NORDVACC LÄKEMEDEL AB. 
Tel: 08-449 46 50. 

E-mail: vet@nordvacc.se

Box 112, 129 22 Hägersten. 
Fax: 08-449 46 56. 
Hemsida: www.nordvacc.se

NORDVACC LÄKEMEDEL AB, ett företag verksamt inom Animal Health, som har sitt huvudkontor i Stockholm och är etablerat i flera Europeiska länder. 
Bland produkterna finns ett heltäckande sortiment av minkvacciner (Febrivac), samt vacciner för suggor, slaktsvin, mjölkkor och kaniner, samt läkemedel 
för kor, hästar, får, grisar och hundar. Välkommen till www.nordvacc.se där finns information om företaget, samarbetspartners, produkter mm.

Hipracal, läkemedel för ko mot kalvförlamning 
och beteskramp

Hiprasuis, vaccin för svin mot rödsjuka och parvovirusHipracin, läkemedel för svin mot mjölkstockning
 även för häst, hund och ko

Febrivac heltäckande vaccinprogram  
för mink

Mastitvaccin mot Staphylococcus aureus, koagulase  
neg. stafylokocker och coliforma bakterier

Vaccin mot neonatal diarré hos spädgrisar av E.coli och 
Cl.perfringens typ C samt alfatoxiner från Clostridium noviy 

som orsakar plötslig död hos digivande suggor.

PMS 381

Nytt alternativ vid luftvägsinfektioner hos svin och nöt
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Schmallenbergvirus – sjukdomsdynamik mellan 
första och andra infektionsvågen

Erika Chenais, leg veterinär och Karl Ståhl, leg veterinär, DVM
Enhet för sjukdomskontroll och smittskydd, SVA, 751 89 Uppsala

Introduktion
Under sensommaren 2011 observerades ett nytt sjukdoms-
syndrom som karakteriserades av övergående feber, mins-
kad aptit, sänkt mjölkproduktion och ibland diarré hos 
mjölkkor i Nordrhein-Westfalen i Tyskland och samtidigt 
på flera platser i Nederländerna (1). Bakteriologiska, viro-
logiska och parasitologiska prover från djuren analyserades, 
men ingen tidigare känd orsak till infektion kunde iden-
tifieras. Den 18 november 2011 rapporterade så forskare 
vid Friedrich Loeffler Institutet (FLI) i Tyskland att man 
med hjälp av metagenomteknik hittat gensekvenser av ett 
nytt virus som kunde vara orsaken till sjukdomen (1). Det 
nya viruset gavs namnet schmallenbergvirus (SBV) efter 
den plats där de första positiva proverna tagits. Viruset 
visade sig vara ett orthobunyavirus tillhörande familjen 
Bunyaviridae, simbu serogrupp (1). Viruset identifierades 
senare som orsaken till ett stort utbrott av aborter, död-
födslar och missbildningar hos kalvar och lamm i flera 
europeiska länder (2, 3). Det besläktade akabaneviruset 
kan infektera foster och orsaka liknande missbildningar 
(artrogrypos, skolios och hydrocefalus) om infektionen 
sker mellan 28 och 36 dagars dräktighet hos får och mellan 
75 och 100 dagars dräktighet hos nötkreatur (4). SBV 
sprids av blodsugande insekter, såsom svidknott från Obso-
letus komplexet (5, 6). Vertikal spridning över placentan 
har bevisats (7). Opublicerade data anger att viruset detek-
terats i sperma (http://www.promedmail.org, arkivnum-
mer 20121221.1462748), men detta har troligen ingen 
epidemiologisk betydelse.

Hur SBV introducerats till Europa är fortfarande okänt, 
men studier tyder på att viruset dök upp för första gången 
under våren eller sommaren 2011 (8, 9). Det första kon-
firmerade fallet är en kalv född i januari 2012 i en by i 
Belgien, 240 km sydväst om Schmallenberg (2). Baserat 
på kalvens födelsedatum, arten av dess missbildningar och 
tiden för betäckning, drogs slutsatsen att modern infekte-
rats mellan 7 och 13 juli 2011, det vill säga flera månader 
innan de första fallen observerades i Schmallenberg (2). 
Helt nyligen rapporterades från Turkiet om SBV-antikrop-
par i serumprover från idisslare som insamlats redan 2006 
(10) och en rapport från Sydafrika beskriver kliniska fall 
från 2006 och 2008 som skulle kunna ha varit orsakade av 
infektion med SBV (11). Möjligen antyder detta att viruset 
cirkulerat flera år innan det upptäcktes i nordvästra Europa 
under 2011, men dessa resultat måste bekräftas. 

Under 2012 genomfördes flera serologiska studier i de 
länder där smittade djur hade upptäckts som visade att en 
mycket stor andel av den mottagliga populationen utsatts 
för smitta redan under hösten 2011. Effekten av denna 
omfattande och effektiva spridning av SBV blev tydlig 
under våren 2012 då alltfler länder rapporterade fall av 
aborter, dödfödslar och missbildningar hos kalvar, lamm 
och getter (7). Spridningen av viruset fortsatte sedan under 
vektorsäsongen 2012, vilket manifesterades i rapporter 
om klinisk sjukdom hos vuxna djur från de länder och 
regioner som dittills inte varit drabbade under hösten 2012 
och utbrott av aborter, dödfödslar och missbildningar hos 
kalvar, lamm och getter från samma regioner, inklusive 
Sverige, under våren 2013 (http://www.promedmail.org, 
arkivnummer 20120907.1285365). 

Material och metoder
Med syfte att upptäcka och övervaka SBV-infektion hos 
nötkreatur och får i Sverige genomfördes under 2012 tre 
olika serologiska undersökningar samt övervakning i form 
av provtagning av kliniska misstankar och av de foster som 
inkom till obduktion. Under 2013 genomfördes ett forsk-
ningsprojekt där flera serologiska undersökningar liksom 
fyra olika enkätstudier ingick. Samtliga serologiska under-
sökningar var utformade för att upptäcka SBV-infektion 
om ungefär 2% prevalens med minst 95% konfidens. Alla 
prover analyserades och all data bearbetades på Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA). De olika övervaknings-
komponenterna beskrivs nedan. 

Serologisk undersökning av får innan vektorsäsongen 2012
En retrospektiv serologisk undersökning hos får genom-
fördes under våren 2012. 600 blodprover (från 150 besätt-
ningar) som ursprungligen samlats in mellan 1 augusti 
2011 och 31 mars 2012 inom övervakningsprogrammet 
för Maedi/Visna analyserades för förekomst av antikroppar 
mot SBV. Tidsperioden för insamling valdes för att få prover 
som representerade får potentiellt exponerade för SBV under 
vektorsäsongen 2011. Fördelningen av besättningarna mot-
svarade ungefär densiteten hos den svenska fårpopulationen.

Tankmjölkundersökning av mjölkkor 
innan vektorsäsongen 2012
Från april till juni 2012 samlades tankmjölksprover från 
641 slumpmässigt utvalda mjölkkobesättningar i Skåne, 
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Blekinge, Hallands och Kronobergs län in och analyserades 
för förekomst av antikroppar mot SBV. Länen valdes uti-
från rapporter som angav att SBV vid den tidpunkten var 
spritt så långt norrut som Danmark (6) och med introduk-
tion av smitta via vindburna infekterade svidknott som det 
mest sannolika introduktionssättet. Tankmjölksproverna 
samlades in vid den vanliga mjölkhämtningen. 

Tankmjölkundersökning av mjölkkor 
efter vektorsäsongen 2012
I november 2012, det vill säga efter vektorsäsongen, sam-
lades tankmjölksprover från 723 slumpmässigt utvalda 
mjölkkobesättningar in och analyserades. Vid denna tid-
punkt hade serologiskt positiva djur upptäckts i fler av 
våra grannländer, till exempel Norge och Finland (http://
www.promedmail.org; arkivnummer 20121117.1413952 
och arkivnummer 20121029.1373587), och därför beslöts 
att hela landet skulle ingå i undersökningen. Tankmjölks-
proverna samlades in vid den vanliga mjölkhämtningen. 

Utredning av fall med kliniska misstankar om SBV-infektion
Fram till januari 2013, då sjukdomen ansågs endemisk i 
landet, var misstanke om infektion med SBV anmälnings-
pliktigt (SJVFS 2007:90 Saknr K4 §4). Rapporterade miss-
tankar utvärderades av Jordbruksverket (JV) och SVA och 
prover från fall med klinisk misstanke om SBV-infektion 
sändes till SVA för analys. Proverna bestod av antingen 
hela idisslarfoster eller neonatala djur för obduktion eller 
organprov (hjärna, lymfkörtlar, mjälte, fostervätska, peri-
kardialvätska) som sänts in av regionala laboratorier och 
fältveterinärer för PCR-analys. Dessutom togs i vissa fall 
blodprov från mödrar till aborterade foster för analys av 
antikroppsförekomst.

Riskbaserad övervakning av aborterade idisslarfoster
Sedan 2008 finansierar JV ett nationellt övervakningspro-
gram för brucellos, baserat på provtagning av aborterade 
foster som obduceras inom det statliga obduktionsan-
slaget. Programmet administreras av Svenska Djurhäl-
sovården och undersökningarna utförs vid SVA eller vid 
regionala laboratorier. Efter 1 februari 2012 provtogs 
idisslarfoster inom detta program också för SBV. Hjärna, 
lymfkörtlar, mjälte, fostervätska och perikardialvätska 
provtogs och testades med avseende på närvaro av SBV 
med RT-PCR. 

Serologisk undersökning av får innan vektorsäsongen 2013
Alla blodprover som togs inom övervakningsprogrammet 
för Maedi/Visna mellan 23 april och 28 juni 2013 ana-
lyserades för förekomst av antikroppar mot SBV. För att 
balansera den geografiska fördelningen av proverna jämfört 
med den svenska fårpopulationens densitet togs dessutom 
blodprov från alla tackor i ytterligare några besättningar 
från Gotlands län. Dessa besättningar valdes ut baserat på 
antal tackor (30–60 tackor) och praktiska omständigheter 
för provtagning, det vill säga inte strikt randomiserat. Totalt 
analyserades 6191 prover från 235 besättningar. 

Serologisk undersökning av mjölkkor 
innan vektorsäsongen 2013
I 47 av de 723 mjölkkobesättningar som deltagit i tank-
mjölkundersökningen hos mjölkkor efter vektorsäsongen 
2012 genomfördes provtagning på individnivå mellan 3 
maj och 5 juli 2013. Besättningarna handplockades för att 
representera olika antikroppsnivåer i den tidigare undersök-
ningen, geografisk spridning över landet samt med avseende 
på besättningsstorlek (20–100 mjölkkor), det vill säga urva-
let var inte strikt randomiserat. I denna undersökning togs 
blodprov från alla lakterande kor i de utvalda besättningarna 
och ett tankmjölksprov togs från mjölktanken. I fem av 
besättningarna togs även individuella mjölkprov. 

Upprepade tankmjölkundersökningar av mjölkkor under 2013
650 av de 723 mjölkkobesättningar som deltagit i tank-
mjölkundersökningen hos mjölkkor efter vektorsäsongen 
2012 valdes ut för fortsatt provtagning. Besättningarna 
provtogs en gång per månad från april till november 2013. 
Tankmjölksproverna samlades in vid den vanliga mjölk-
hämtningen.

Laboratorieundersökningar
Tankmjölksprover och serum analyserades för förekomst 
av antikroppar mot SBV med en in-house SBV ELISA. 
Realtids-PCR-undersökningar (RT-PCR) genomfördes 
med primers och prober riktade mot SBV:s S-gensegment. 
Cellodlat virus användes som positiv kontroll och buffert 
som negativ kontroll. 

Enkätstudier
För att få mer kunskap om SBV:s infektionsförlopp och 
söka bedöma effekterna av SBV-infektion på besättningsnivå 
genomfördes fyra olika enkätstudier. Enkäterna fanns endast 
tillgängliga i elektronisk form, kunde nås via SVA, JV, SvDhv 
och Växas respektive hemsidor och gällde betäckningsre-
sultat för får hösten 2012 samt lamnings-, killnings- och 
kalvningsresultat våren 2013.

Resultat
Serologisk undersökning av får innan vektor säsongen 2012
Endast ett av de 600 serumproverna tagna innan vektor 
säsongen 2012 testade positivt för antikroppar mot SBV. Det 
positiva provet kom från en besättning i Blekinge.

Tankmjölksundersökning av mjölkkor innan vektorsäsongen 2012
Endast ett av de 641 tankmjölksproverna från mjölkbesätt-
ningar tagna innan vektorsäsongen 2012 testade positivt 
för antikroppar mot SBV. Precis som den positiva fårbesätt-
ningen var denna besättning belägen i Blekinge. Alla kor (n 
= 21) i besättningen blodprovtogs, och prover från tre kor 
testade positivt för SBV. Fyra veckor senare provtogs alla kor 
i besättningen igen med identiska resultat.

Tankmjölkundersökning av mjölkkor efter vektorsäsongen 2012
Resultaten från den tankmjölksundersökning som genom-
fördes efter vektorn säsongen 2012 visade en mycket hög 
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förekomst av SBV-positiva besättningar. Nästan 75% av 
tankmjölkproverna (541 av 723) testade positivt för anti-
kroppar mot SBV. När ELISA S/P-värdena delas upp i 
kategorier konstaterades en heterogen geografisk spridning 
där starkt positiva besättningar dominerar i söder och i 
den centrala östkustregionen, negativa besättningar i norra 
inlandet, och en blandad zon med alla kategorier däremel-
lan men där även negativa eller svagt positiva besättningar 
fanns i områden där starkt positiva besättningar domi-
nerade.

Utredning av fall med kliniska misstankar om SBV-infektion 
och riskbaserad övervakning av aborterade idisslarfoster
Från 1 januari fram till 22 november 2012 undersöktes 
idisslarfoster och nyfödda från 67 besättningar (30 nöt-, 
34 får-, två alpacka- och en getbesättning) för förekomst av 
SBV med RT-PCR. Samtliga resultat var negativa. I några 
av fallen (8 nöt, 25 får) togs blodprover från moderdjuren 
och analyserats med avseende på antikroppar. Även de 
serologiska testresultaten var negativa.

Det första fallet av SBV i Sverige bekräftades den 28 
november 2012 från en fårbesättning belägen i Halland. 
Ett lamm som aborterats på grund av purulent placentit 
provtogs och SBV upptäcktes i prover från hjärna, lymf-
körtlar, mjälte och fostervatten. Mellan 28 november och 
31 maj undersöktes sedan idisslarfoster och nyfödda från 
328 besättningar (169 nöt-, 91 får-, två alpacka-, två get-, 
en kamel- och en bisonbesättning), och SBV bekräftades i 
kalvar från 27 besättningar och lamm från 33 besättningar. 
Material från getter, alpackor, kameler och bison var alla 
negativa. För får sågs en topp med positiva fall i januari 
och för nötkreatur i mars.

Den 2 maj 2013 påvisades infektion med SBV på den 
hittills nordligast rapporterade platsen, en mjölkkobesätt-
ning i Piteå kommun. Klinisk infektion med SBV miss-
tänktes och ett tankmjölkprov togs där antikroppar mot 
SBV påvisades.

Serologiska undersökningar under 2013
Vid tidpunkten för denna publikations pressläggning är 
resultaten från serologisk undersökning av får innan vek-
torsäsongen 2013, serologisk undersökning av mjölkkor 
innan vektorsäsongen 2013 och upprepade tankmjölks-
undersökningar av mjölkkor under 2013 ännu inte klara. 
Preliminära resultat från tankmjölksundersökningen i april 
månad tyder på att besättningsprevalensen inte förändrats 
nämnvärt sedan undersökningen i november 2012. Pre-
liminära resultat från de individuella provtagningarna av 
mjölkkor och får tyder på stor variation i seroprevalens 
inom, liksom mellan, besättningar.

Enkätstudier
Enkäterna angående betäckningsresultat för får hösten 
2012 och lamningsresultat våren 2013 är vid tidpunkten 
för denna publikations pressläggning preliminärt analyse-
rade, enkäterna angående killnings- och kalvningsresultat 
våren 2013 är ännu inte analyserade. 

Betäckningsresultat för får hösten 2012
194 fårägare svarade på enkäten, den geografiska fördel-
ningen av svaranden var ungefärligt jämförbar med fördel-
ningen av den svenska fårpopulationen. Svarandena hade 
mellan 0 och 900 tackor, medeltackantalet var 119 och 
totalt hade svarandena 17 698 tackor. Tackorna betäcktes 
mellan juli och december 2012. 49 fårägare (av 118 som 
svarade på just den frågan) hade scannat sina tackor. Mellan 
0 och 90% av tackorna var tomma vid scanningen. I med-
eltal var 23% av tackorna tomma och i fem besättningar 
var mer än hälften av tackorna tomma. Betäckning innan 
10 november, det vill säga under pågående vektorsäsong, 
utgjorde en risk för att tackor skulle vara tomma eller bära 
på döda eller missbildade lamm.

Lamningsresultat våren 2013
771 fårägare svarade på enkäten, den geografiska fördel-
ningen av svaranden var ungefärligt jämförbar med fördel-
ningen av den svenska fårpopulationen. Svarandena hade 
mellan 0 och 900 tackor, medeltackantalet var 59 och totalt 
hade svarandena 36 980 tackor. 86% av de tackor som för-
väntat skulle lamma, lammade faktiskt. 78% av tackorna 
som faktiskt lammade hade normalt lamningsförlopp och 
födde endast friska, normala lamm. 11 % av de tackor 
som faktiskt lammade kastade, hade inte ett normalt lam-
ningsförlopp eller födde minst ett lamm som var onormalt 
litet, svagfött, dödfött eller missbildat. Om man antar att 
de tackor som inte lammade fast det var förväntat att de 
skulle göra det hade resorberat sina lamm eller kastat obe-
märkt hade 21% av tackorna kastat, inte haft ett normalt 
lamningsförlopp eller fött minst ett lamm som var litet, 
svagfött, dödfött eller missbildat. Hos svarandena hade 
fötts totalt 27 807 lamm varav 24 326 friska och normala. 
10% av lammen kastades, var onormalt små, svagfödda, 
dödfödda eller missbilade. Av de 21% av svarande som 
uppgav att de upplevt problem med tackornas dräktigheter 
hösten 2012 betäcktes i 43% av fallen tackorna om och då 
blev minst hälften av de tackorna dräktiga i 72% av fallen.

Diskussion
Under vektorsäsongen 2012 sågs en exceptionell spridning 
av SBV i Sverige. Bara ett år efter de allra första konsta-
terade fallen av infektion med SBV hade 75% av testade 
mjölkkobesättningar i Sverige exponerats för viruset, påvi-
sat genom närvaron av antikroppar i tankmjölksprover. 
Denna omfattande och snabba spridning inom landet ägde 
rum på mindre än fyra månader, baserat på en uppskattad 
introduktion i juli-augusti 2012 och resultaten från två 
tankmjölksundersökningar. 

Efter den allra första introduktionen av SBV i Sverige 
som inträffade sent på vektorsäsongen 2011 sågs däre-
mot ingen spridning. Inga fall med kliniska symtom för-
enliga med akut infektion med SBV rapporterades och 
inga viruspositiva fall upptäcktes i den förstärkta passiva 
övervakning under början av 2012. Eftersom Sverige har 
vektorfri period mellan november och april (12), anses det 
osannolikt att SBV kan övervintra. SBV återintroducerades 
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troligtvis till Sverige under juli 2012. Baserat på att de 
första lammen positiva för viruset med RT-PCR konstate-
rades den 28 november 2012, och senare den första kalven 
den 21 januari 2013, dräktighetslängden för får och nöt 
samt under vilken tidsperiod av dräktigheten som SBV-
infektion resulterar i missbildningar och dödfödslar, verkar 
det som de flesta transplacentala infektionerna skedde 
mellan augusti och oktober 2103. Detta stöds också av att 
i den mjölkkobesättning i Blekinge som identifierades som 
positiv för SBV-antikroppar i tankmjölksundersökningen 
innan vektorsäsongen 2012, testade bara tre kor positivt 
den 1 juni och igen den 26 juni medan alla 21 korna i 
besättningen hade serokonverterat i december 2012. 

Resultaten av den andra tankmjölksundersökningen 
2012 visade en omfattande spridning av SBV i stora delar 
av landet, med nästan 100% seroprevalens i södra Sverige. 
Detta skulle kunna ge intryck av att de flesta besättningar 
och djur i dessa områden skulle ha förvärvat immunitet 
och vara skyddade inför nästa vektorsäsong. Men även i 
de regioner som dominerades av mjölkkobesättningar med 
höga tankmjölk-S/P-värden fanns besättningar med låga 
till måttliga tankmjölk-S/P-värden. Detta tyder på hete-
rogenisitet i inombesättningsprevalens även lokalt, vilket 
visar att de förhållanden som gynnar överföring av SBV 
kan skilja mycket mellan enskilda besättningar. SBV-naiva 
djur fanns efter vektorsäsongen 2012 kvar i hela Sverige 
vilket gör det möjligt för infektionen att återintroduceras 
under vektorsäsongen 2013. 

De preliminära resultaten från enkätstudierna om 
betäckningsresultat för får 2012 och lamningsresultat 2013 
visar på betydande ekonomiska effekter av SBV-infektion 
för en redan hårt pressad näring. Enkätstudierna är givetvis 
behäftade med partiskhet då de som drabbats har större 
benägenhet att svara, men man kan ändå inte negligera de 
angivna förlusterna i form av i medeltal nästan 25% tomma 
tackor vid scanning och 21% av tackorna som inte lammar. 
Normal dräktighetsfrekvens vid scanning är minst 97–98% 
(personligt meddelande Kerstin de Verdier, SVA). Likaså 
blir den ekonomiska förlusten då 10% av lammen uppges 
ha kastats, ha fötts onormalt små, svagfödda, dödfödda 
eller missbilade väsentlig. 

Fortsatt analys av resultaten från de serologiska under-
sökningar genomförda under 2013 samt korrelation mellan 
infektionsstatus och produktionsdata kommer ge svar på 
några av de många frågor om SBV:s infektionsdynamik och 
ekonomiska betydelse som alltjämnt kvarstår.

Summary
Extensive and rapid spread of Schmallenberg virus (SBV) 
in Sweden was detected by consecutive serological bulk 
milk surveys conducted before and after the vector season 
of 2012. Whereas less than 0.2% of herds tested positive 
in a first survey in spring 2012, SBV-specific antibodies 
were detected in almost 75% of 723 bulk milk samples 
randomly collected all over the country six months later. 
Circulation of virus was confirmed by detection of SBV 
in malformed lambs and calves starting from November 

2012 and January 2013, respectively. A local heterogeneity 
of within-herd seroprevalences was found, indicating that 
SBV-naïve animals remained also in highly infected areas 
enabling the re-emergence of the infection in the vector 
season of 2013. Big losses, seemingly due to infection with 
SBV, was reported from the sheep sector in terms of failed 
reproduction in ewes mated during the vector season of 
2012 and losses of lambs during the following lambing 
season.
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Salmonellakontroll på nötkreatur – var är vi nu?

Estelle Ågren
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Bakgrund
Sverige har under flera decennier arbetat med att övervaka 
och bekämpa salmonella i livsmedelskedjans alla led och 
har sen 90-talet ett EU godkänt kontrollprogram för sal-
monella (Elvander and Carlsson 2013). 

Det prioriterade målet med svensk salmonellakontroll 
är att bibehålla det låga antalet inhemskt smittade perso-
ner. Salmonella hos svenska nötkreatur orsakar idag endast 
mycket få fall på människa. Däremot orsakar Salmonella 
Dublin, den vanligast förekommande serotypen på nöt-
kreatur, påtagliga produktionsförluster för mjölkföreta-
garna på grund av sänkt mjölkproduktion och försämrad 
kalvhälsa (Nielsen, Kudahl et al. 2013). 

Nya tester och undersökningsmetoder 
Det svenska programmet och lagstiftningen är baserad på 
bakteriologiska resultat från de prover som tas vid kliniska 
misstankar, vid obduktioner samt på slakterier. Sen några år 
finns kommersiella tester tillgängliga för att detektera anti-
kroppar mot salmonella hos nötkreatur. SVA arbetar med 
att utvärdera dessa tester i den svenska nötkreaturspopu-
lationen (Nyman, Agren et al. 2013), näringen har börjat 
använda testerna inom sitt program för säker livdjurshandel 
och JV använder testerna numer rutinmässigt i spärrade 
besättningar. Dessutom har testerna använts inom övervak-
ningen, tre tankmjölkscreeningar har genomförts:
 
•	 2007	på	ca	20	%	av	alla	mjölkbesättningar	landet.
•	 2009	på	alla	mjölkbesättningar	på	Öland.
•	 2013	på	alla	svenska	mjölkbesättningar.

Nya utmaningar
Salmonellakontrollen på svenska nötkreatur står inför nya 
utmaningar. 
1. Tankmjölkscreeningarna visar på fler mjölkbesättningar 

med tecken på salmonellainfektion än vad som påvisas 
inom salmonellakontrollprogrammet.

2. De stora regionala skillnaderna har blivit tydligare 
samtidigt som djurförflyttningarna är många och ofta 
långväga vilket innebär risk för spridning.

3. Svenska mjölkbesättningar blir snabbt färre men med 
fler djur i varje besättning. Både danska och svenska 
studier har visat att det är svårare att bekämpa salmonel-
lainfektion i större besättningar (Boqvist and Vagsholm 
2005). 

4. Eftersom de bakteriologiska undersökningsmetoderna 
har betydligt lägre känslighet än de serologiska riskerar 
besättningar att hamna i en situation där de är sero-
logiskt positiva och inte vill/kan sälja djur och de är 
bakteriologiskt negativa och därför inte får något statligt 
stöd för bekämpning.

5. Mjölksektorn är ekonomiskt hårt pressad och åtgärder 
som innebär initiala kostnader eller sänkt inkomst, ris-
kerar att orsaka konkurser.

Presentationen omfattar redovisning av resultat från scre-
eningarna, tar upp ovanstående problematik och det arbete 
som pågår i samarbete mellan myndigheterna och näring-
ens organisationer. 
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Smittsäkrad besättning 
– det nya smittskyddsprogrammet

Sofie Andersson
Växa Sverige

Bakgrund
Smittsäkrad besättning är ett nytt smittskyddsprogram 
som kommer att ersätta det nuvarande frivilliga Salmonel-
laprogrammet under andra delen av 2014. Utvecklingen 
av programmet har pågått sedan 2011 och finansieras av 
statliga budgetmedel. Motsvarande projekt genomförs av 
Svenska Djurhälsovården för gris.

Anledningarna till det nya programmet är flera. Det 
fanns ett behov av utveckling och förbättring av Salmo-
nellaprogrammet. Vi har ändrade förutsättningar med allt 
fler stora besättningar, ny djurhälsolag på gång inom hela 
EU som kommer att ställa högre krav på djurhållare, höga 
kostnader för staten och djurhållare vid sanering av smit-
tade besättningar samt antibiotikaresistensutveckling. Allt 
detta ställer krav på ett mer systematiskt och kvalitetssäkrat 
smittskyddsarbete på våra nötkreatursgårdar. Dessutom 
finns det ett kollektivt intresse i branschen och samhället 
att förebygga smittspridningen bland livsmedelsproduce-
rande djur. 

Det nya smittskyddsprogrammet är utformat som ett 
generellt program till skillnad från tidigare kontroll- och 
bekämpningsprogram som varit inriktade på specifika 
smittämnen. Målsättningen är att minska smittspridningen 
inom och mellan nötkreatursbesättningar och på det sättet 
bidra till bättre djurhälsa, minskad antibiotikaförbrukning, 
säkra livsmedel och lägre kostnader för sjukdomsutbrott.

Programmets upplägg
Programmet har en nivåindelning och bygger på en kom-
bination av kompetensutveckling, rådgivning och kontroll. 
Genom att ha flera nivåer är det vara möjligt att successivt 
förbättra smittskyddet utifrån gårdens förutsättningar och 
djurägarens ambition, samt att kunna premiera besättning-
arna utefter den uppnådda nivån. Stort fokus kommer att 
ligga på att begränsa risker vid förflyttning av djur mellan 
besättningar och det kommer att finnas regler för hur detta 
får ske. 

Smittskyddsrutinerna anpassas till den enskilda går-
dens förutsättningar och behov. Besättningens smittrisker 
identifieras genom en webbaserad inventering. Utifrån 
inventeringen upprättas en handlingsplan med de åtgärder 
som har störst effekt för den specifika gården. Invente-
ringen kompletteras för djurägare som vill komma till en 
högre nivå med provtagning vid inköp av djur och med ett 
rådgivnings- och kontrollbesök av veterinär. 

Kompetensutveckling kommer att vara en viktig del och 
kommer att ingå dels i form av en webbaserad utbildning 
inom smittskydd och dels i form av kurser med praktisk 
tillämpning på gård. Målet är att skapa fungerande smitt-
skyddsrutiner som ingår som en naturlig del i gårdens 
verksamhet.

Mer information finns på vxa.se
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Ekonomi och biologi – ny funktion i 
Signaler Djurvälfärd

Louise Winblad
Agr lic 
Växa Sverige, Stockholm

Inledning
Signaler Djurvälfärd är en webbrapport som är tillgänglig 
för alla besättningar anslutna till kokontrollen. Resultatet 
för 24 nyckeltal indelade i sju fokusområden (kalvar, ung-
djur, kalvningar, foderbalans, sjukdomar, övervakning och 
skötsel samt hållbarhet) visas för varje enskild besättning. 
Nyckeltalen är baserade på data från kokontrollen och 
associerade till djurvälfärd och ekonomi (Sandgren et al., 
2009, 2011; Nyman et al., 2011). Resultatet jämförs med 
övriga besättningar i ett benchmarkingsystem. Jämförelser 
sker med median, de 10% bästa och de 10% sämsta besätt-
ningarna och illustreras grafiskt och i tabellform. 

Välmående djur ökar chansen till goda fysiska produk-
tionsresultat och hur djuren hanterar miljön de lever i 
påverkar deras hälsa och välbefinnande (Hoffman et al., 
2010). Frihet från smärta, skador och sjukdom är en 
av de fem friheterna definierade som viktiga för en god 
djurvälfärd (Farm Animal Welfare Council, 1993) och 
ekonomiska konsekvenser av försämrad djurhälsa är en 
viktig drivfjäder att arbeta för förbättringar (Lindberg et al., 
2006). Den totala djurhälsokostnaden för en medelbesätt-
ning i kokontrollen baserat på medianvärdet för djurhälso-
kostnader i Signaler Djurvälfärd är stor, 220 000 kr. Dålig 
djurhälsa ger högre produktionskostnader, både i form 
av direkta kostnader för t.ex. behandlingar och minskad 
avkastning, och som indirekta kostnader som bl.a. beror 
på ökad utslagning och sämre fertilitet. 

Nyligen introducerades en ekonomifunktion i Signaler 
Djurvälfärd med uppskattade kostnader för 13 av de 24 
nyckeltalen. Det ekonomiska resultatet presenteras dels 
som totalkostnad (SEK), som total kostnad per nyckeltal 
(SEK) och utslaget per kg mjölk (öre/kg ECM) där det 
sistnämnda jämförs med övriga besättningar (Figur 1). 
Målet var att beräkna och på ett lättillgängligt sätt kom-
municera betydelsen av djurhälsokostnader för mjölkfö-
retagens ekonomi. 

grundförutsättningar för kostnadsberäkningarna 
Alla beräkningar utgår från en genomsnittlig besättning i 
kokontrollen med genomsnittlig avkastning på 9600 kg 
per ko och år. Följande förutsättningar ligger till grund 
för beräkningarna:

Minskad avkastning
Många sjukdomar har en negativ inverkan på kornas 
avkastning. När en mindre kvantitet mjölk kan levereras 

till mejeriet uppstår en kostnad motsvarande ett genom-
snittligt avräkningspris per kg mjölk, idag 3,10 kr. 

Förändrad foderåtgång
Enligt schablon antas ett kg minskad avkastning inne-
bär en minskad foderåtgång motsvarande en tredjedel av 
foderkostnaden per kg mjölk. I beräkningarna används 
den genomsnittliga foderkostnaden 1,30 kr/kg mjölk. Den 
minskade foderåtgången motsvarar därför 0,43 kr per kg 
minskad avkastning.

Ej levererad mjölk
I de uppskattade kostnaderna för mjölk som sorteras bort 
p.g.a. behandling av sjuka kor eller karenstid ingår det 
uteblivna avräkningspriset per kg mjölk (3,10 kr) minus 
alternativvärdet för den bortsorterade mjölken under 
karenstiden som kan ges till kalvarna (2,10 kr). 

Figur 1. Kostnader på besättningsnivå och per kg ECM för den 
enskilda besättningen samt de jämförande kostnaderna per kg 
ECM för alla besättningar i kokontrollen. Röd gubbe betyder att 
besättningen tillhör de 10% sämsta, dvs. har höga djurhälso-
kostnader. Gul färg innebär att besättningen har kostnader över 
median och grön betyder att kostnaderna är under median. Den 
blå färgen betyder att besättningen tillhör de 10% bästa med 
lägst djurhälsokostnader.
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Extra arbete
När en ko blir sjuk kan störda rutiner och arbete med 
behandlingar innebära extra arbetstid. Kostnaden för extra 
arbetstid, 210 kr/timme, grundas i en genomsnittlig kost-
nad för lantarbetare.
 
Veterinär- och medicinkostnader 
Veterinärkostnader utgörs av besöks- och framkörningsav-
gifter. I beräkningarna tas hänsyn till flera olika faktorer 
som påverkar veterinärkostnaden, bl.a. tidsåtgång vid olika 
typer av behandlingar. Kostnader för mediciner är beräk-
nade för varje enskild sjukdom och baseras på de vanligaste 
behandlingarna som används.
 
Ofrivillig utslagning
En utslagning över 35% räknas som ofrivillig. Kor bör 
slås ut på grund av låg mjölkavkastning, inte på grund 
av sjukdomar eller fruktsamhetsproblem eftersom det är 
orsaken till utslagningen som kostar, inte rekryteringen. 

Kostnader för de enskilda nyckeltalen
För nyckeltalen som rör kalv- och ungdjursdödlighet (späd-
kalvsdödlighet, kalvdödlighet 1–60 dagar och 2–6 månader 
samt ungdjursdödlighet) beräknas kostnaderna (tabell 1) 
för djuret som dör till värdet på djuret om det levt till 
försäljning eller inkalvning, plus uppfödningskostnader. 
Uppfödningskostnaderna baseras på medelåldern för döds-
fall inom de olika ålderskategorierna. 

De uppenbara kostnader som beräkningarna rörande 
sjukdomar (förlamningar och kramper, övriga utfodrings-
baserade sjukdomar, klöv- och bensjukdomar samt mastit-
behandlingar) baseras på (tabell 1) är veterinärbehandlingar 
och mediciner. I beräkningarna har dock även hänsyn tagits 
till faktorerna minskad avkastning, ej levererad mjölk samt 
extra arbete för djurägaren. Ett nyckeltal som också rör 
sjukdomar är tankcelltalet. Kostnaden för förhöjt tank-
celltal baseras på en regressionsanalys gjorda av samman-
ställningar från Efterkalkyl Mjölk. Där gav varje ökning av 
1 000 celler utöver 150 000 en ökad kostnad om 8 kr per ko 
och år. Kostnaden består till stor del av lägre intäkter som 
beror på lägre mjölkpris (kvalitetsavdrag), lägre avkastning, 
mer kasserad mjölk (ej levererad) och lägre beläggningsgrad 
(färre kor på grund av utslagning). 

Beräkningarna av kostnaderna för förhöjd inkalvnings-
ålder och förlängt kalvningsintervall baseras på antaganden 
om vad som antas vara optimalt. Kostnader för förhöjd 
inkalvningsålder (tabell 1) antas uppstå p.g.a. ökade upp-
födningskostnader när inkalvningsåldern överstiger 25 
månader. Kostnader för förlängt kalvningsintervall (tabell 
1) antas uppstå vid ett kalvningsintervall längre än 12,5 
månader eftersom en längre laktationsperiod innebär att 
mjölkintäkten minus foderkostnaden per dag blir lägre. 
Kostnader för ofrivillig utslagning antas uppstå vid en 
utslagning över 35% (tabell 1). För självdöda/avlivade kor 
(kor som inte går till normalslakt) beräknas kostnaden 
(tabell 1) utifrån slaktvärdet plus kostnader för nödslakt. 
Alla beräkningar finns detaljerat beskrivna i hjälpfunktio-
nen i Signaler Djurvälfärd.

Signaler Djurvälfärd hittar förbättringsmöjligheter 
Signaler Djurvälfärd är ett uppskattat hjälpmedel för att iden-
tifiera områden som bör prioriteras för bättre djurvälfärd och 
lönsamhet i mjölkföretaget. Under föregående år laddades 
mer än 17 500 rapporter ner för över 90% av besättningarna. 
Genom den nya ekonomifunktionen i Signaler Djurväl-
färd kan argument och handlingskraft skapas för att arbeta 
förebyggande med djurhälsa. 

Summary
Animal Welfare Signals is a web report based on data from 
the Swedish cow database. Twenty-four herd-level key indi-
cators, associated with on-farm welfare assessment and/or 
production economy at dairy farms are used. As a further 
development an economy function has been added. The 
aim was to calculate and in an accessible way communicate 
the cost for reduced animal health and welfare.  

The calculations that provide the basis for the cost esti-
mates presented in the web report emanate from an average 
herd in the Swedish cow database with an average milk yield 
of 9,600 kg per cow and year. The factors reduced milk 
yield, alterations in feed consumption, milk not delivered 
to the dairies, extra working hours, costs for veterinary 
treatments and medicines, and involuntary culling are with 
certain presumptions included in the calculations.

Costs are calculated for 13 of the 24 key indicators 
presented in the Animal Welfare Signals; stillbirth, calf 
mortality at 1–59 days and 60 days–6 months, young stock 
mortality 6–15 months, incidence of mastitis, milk fever, 
other feeding related diseases and claw and leg diseases, 
calculated BMSCC, calving interval, age at first calving, 
total culling and on-farm mortality.

For mortalities and diseases the costs are calculated for 
each case whereas for calculated BMSCC, calving interval, 
age at first calving and total culling the costs are calculated 
for values exceeding a certain level. 

The farmer can see the figures for the own herd and the 
costs are presented as a total cost, costs for each indicator 
per kg ECM and as corresponding numbers of working 
hours and scope for investments. The costs are bench-
marked with all other herds in the system. Comparisons 
are made with values of the median, the 10% superior and 
10% inferior herds and displayed graphically. 

With its easy access to information about important 
indicators mirroring animal welfare on farm, the service 
Animal Welfare Signals is frequently used. Last year, more 
than 17,500 reports were downloaded for over 90% of the 
farms. Economic consequences of impaired health and 
reduced animal welfare are important incentives to work 
towards enhanced welfare. Therefore, the addition of the 
economy function will hopefully increase awareness of the 
importance of good animal welfare in many farms and 
possibly reach out to farmers that do not otherwise focus 
on welfare issues.
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Nyckeltal Kostnad Enhet

Kalvar

Kalvdödlighet
1-60 dagar 1 400 kr kr per fall (kvigkalvar)

Kalvdödlighet 
60 dagar - 6 månader 3 000 kr kr per fall (kvigkalvar)

Ungdjur

Ungdjursdödlighet
 6 - 15 månader 5 700 kr kr per fall

Inkalvningsålder   500 kr
per inkalvande kviga och månad vid en 
ålder > 25 
månader

Kalvningar

Spädkalvsdödlighet 
0- 24 timmar   900 kr kr per fall (kvig- och tjurkalvar)

Foderbalans

Förlamningar och kramper 2 900 kr kr per fall

Övriga utfodringsrelaterade sjukdomar 2 800 kr kr per fall

Sjukdomar

Mastitbehandlingar 2 600 kr kr per fall

Förhöjt tankcelltal 
(celler i tusental) 8 kr per ko och 1000* Beräknas vid tankcelltal > 

150 000 celler

Övervakning och skötsel

Förlängt kalvningsintervall   400 kr per ko och månad>12,5

Hållbarhet

Klöv-och bensjukdomar 2 500 kr kr per fall

Ofrivillig utslagning 3 500 kr per utslagen ko vid utslagningsfrek-
vens > 35%

Självdöda/avlivade kor 
(ej till normalslakt) 8 200 kr kr per fall

Tabell 1. De uppskattade kostnader som beräknats för varje nyckeltal. Dessa utgör grunden för de ekonomiska 
beräkningarna i Signaler Djurvälfärd För flertalet nyckeltal är kostnaden angiven per fall. För nyckeltalen inkalv-
ningsålder, förhöjt tankcelltal, förlängt kalvningsintervall samt ofrivillig utslagning finns även angivet vid vilken 
tidpunkt/antal celler/andel utslagning beräkningarna utförs.
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Smittskydd och hygien på svenska gårdar 
– vad tycker djurägarna?

Jenny Frössling, VMD, Docent
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara
Enhet för sjukdomskontroll och smittskydd, Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

Bakgrund
Åtgärder för förbättrad hygien och smittskydd är en viktig 
del av det förebyggande djurhälsoarbetet. Några exempel 
på sådana åtgärder är begränsningar i inköp av djur och 
externa kontakter, hälsokontroll och karantän i samband 
med djurinköp, gruppering av djur och styrning av djur-
flöden, möjligheter till handtvätt och skyddskläder för 
besökare. Trots att flera grundläggande förutsättningar för 
gott smittskydd är väl kända sedan lång tid tillbaka så har 
studier visat att de inte alltid prioriteras. Vikten av förebyg-
gande smittskyddsarbete på gårdsnivå har under senare år 
aktualiserats lagstiftningsmässigt – både genom EUs nya 
föreslagna djurhälsolagstiftning och nationellt genom nya 
K112. Internationellt sett har det också publicerats ett 
flertal vetenskapliga studier inom området.

För att ta redo på mer om glappet mellan teori och 
praktik i det här sammanhanget, och ta fram underlag 
för framtida smittskyddsarbete, har en serie av studier om 
biosäkerhet på svenska gårdar genomförts av SLU och SVA. 
Här presenteras en av dessa studier där attityder och risk-
kommunikation avseende hygien och smittskydd i svenska 
djurbesättningar undersökts, delvis med hjälp av beteen-
devetenskapliga metoder.

Material och metoder
I en första kvalitativ del av studien genomfördes under 
2012 en fokusgruppsundersökning med tre grupper av 
djurägare i Kalmar, Skara och Uppsala. Djurägarna vär-
vades i samarbete med LRF och selekterades för att repre-
sentera olika produktionsinriktningar med djurslagen 
nötkreatur, gris, får/get eller fjäderfä. Mötena följde ett för-
utbestämt schema där ett antal frågor på tema smittskydd 
och hygien diskuterades under två timmars tid. Samtalen 
dokumenterades med hjälp av anteckningar och diktafon. 
I efterhand har inspelningarna från mötena transkriberats 
och analyseras i skrivande stund med hjälp av en systema-
tisk genomgång och kategorisering av uppfattningar och 
funderingar som kom upp i diskussionerna.

I en andra kvantitativ del av studien genomfördes en 
enkätundersökning i december 2012 som riktades till 
djurägare i Sverige med ett eller flera av djurslagen nöt-
kreatur, gris, får och get. Urvalet inom varje djurslagska-
tegori gjordes slumpvis och baserades på Jordbruksverkets 
produktionsplatsregister. Enkäten skickades med brev till 
totalt 4000 djurägare och i ett följebrev angavs även en 

länk till en elektronisk version av enkäten. Utöver brev-
utskicket skickades en länk till den elektroniska versionen 
med e-post till mjölkbönder som registrerat sin mejladress 
hos Svensk Mjölk.

Enkäten bestod av 5 delar: A. Demografiska uppgifter 
om den svarande och djurproduktionen, B. Smittsamma 
djursjukdomar, C. Riskkommunikation och information, 
D. Sektionering, flöden och rengöring samt E. Skyddsklä-
der för yrkesmässiga besökare i djurstallarna. Upplägget i 
del E var sådant att det skulle kunna analyseras med den 
beteendevetenskapliga metoden ”Theory of planned beha-
viour” där intentionen att utföra ett beteende förklaras av 
attityd och beteendeföreställning, subjektiv norm och nor-
mativa föreställningar, samt upplevd beteendekontroll och 
kontrollföreställningar. Anledningen till att skyddskläder 
valdes i del E var att det var en väl avgränsad frågeställning 
som var relevant för flera produktionsinriktningar och den 
berör också ett samspel där fler aktörer än djurägaren är 
inblandade. 

Resultat
Studiens resultat analyseras och sammanställs under hösten 
2013 och vid veterinärkongressen kommer preliminära 
resultat att redovisas. Även resultat från närliggande studier 
inom samma projekt och från liknande studier i andra 
länder kommer att tas upp.

Short summary in English
To investigate the attitudes of Swedish farmers when it 
comes to biosecurity on farm level, a two-part study was 
performed. First, focus groups were used to gather general 
opinions about hygiene, biosecurity and disease control. 
Based on this, a questionnaire study on some of the main 
subjects was carried out. 
Preliminary results will be presented. 
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för olika djurhälso- och skötselområden 
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Inledning
En bättre förståelse för mjölkproducenters preferenser för 
olika djurhälso- och skötselområden är av stor betydelse 
för att kunna ge rådgivning som lantbrukaren uppfattar 
som användbar och som han/hon faktiskt inför. Vi har ett 
ökande intresse av förebyggande hälsovård och rådgivning 
i Sverige idag, men det skulle kunna utvecklas vidare med 
kunskaper om hur mjölkproducenterna resonerar kring och 
värderar olika skötsel- och djurhälsoområden. Idag finns 
många system för kontroll och övervakning av djurhälsa 
på mjölkgårdar, men trots detta finns det mycket kvar att 
göra för att få bättre gensvar för införande av föreslagna 
åtgärder, bättre kommunikation och samarbete mellan 
mjölkproducent och rådgivare. En bidragande orsak till 
att rådgivningen inte har bättre genomslag är att den är 
för generell och att lantbrukaren tycker att situationen 
på dennes gård är unik och inte stämmer överens med 
genomsnittet.  

Mer gårdsspecifik rådgivning kan vara en lösning (2). 
Rehman et al. (4) har visat att en positiv inställning hos 
mjölkproducenten är viktig för att framgångsrikt införa 
ny teknik eller nya åtgärder. Mot bakgrund av detta är 
undersökning av mjölkproducenters uppfattningar och 
inställningar väsentliga för att få dem att ta till sig ny teknik 
eller kostnadseffektiva åtgärder. Hur mjölkproducenter 
fattar beslut är influerat av många faktorer som: familjesi-
tuationen, gårdens belägenhet, socio-ekonomiska aspek-
ter, företagsstrukturen på gården mm (3). Den befintliga 
kunskapen om hur mjölkproducenter värderar olika eko-
nomiska faktorer med påverkan på djurhälso- och skötse-
låtgärder är liten.   

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i 
uppfattning och preferenser för olika djurhälso- och sköt-
selområden på gården hos svenska ekologiska mjölkpro-
ducenter. Studien är utförd som en del i det pågående 
projektet IMPRO (Impact matrix analysis and cost-benefit 
calculations to improve management practices regarding 
health status in organic dairy farming)
 
Metod
Femtiosju svenska ekologiska mjölkgårdar ingår i IMPRO. 
Under ett gårdsbesök utfördes en Adaptive Conjoint Ana-
lysis (ACA) genom ett datoriserat frågeformulär. Gårds-
besöken följde ett uppsatt protokoll och utfördes av en 

och samma person. Det tog i genomsnitt 30 minuter att 
genomföra varje ACA.

Conjoint analys är en metod som används vid mark-
nadsundersökningar för att fastställa önskvärda funktioner, 
utseenden och pris på produkter baserat på olika egenska-
per och nivåer av dessa egenskaper. En conjoint modell 
är en så kallad multi-attribut modell, som utgår från att 
konsumenter köper produkter (t.ex. en bil), som har n 
egenskaper eller attribut (t.ex. färg, märke). Varje attribut, 
a, kan ha två eller fler nivåer, i (t.ex. röd, svart). En individs 
uppfattning U för en multi-attribut produkt, kan uttryckas 
på ett enkelt sätt som en summa av uppfattningar för dess 
attribut, u(a1):

U = u(a1) + (u(a2)+… + u(an)

I denna studie användes conjoint modellen för att värdera 
mjölkproducenters preferenser för olika områden av djur-
hälsa och skötsel om de skulle få extra tid till förfogande. 
Djurhälsa och skötsel om extra tid skulle stå till förfogande 
är här ”produkten” och olika områden av djurhälsa och 
skötsel är attributen av denna produkt, som hade multipla 
nivåer, som är åtgärder inom de olika områdena. Adap-
tive Conjoint Analysis har tidigare använts för att studera 
mjölkproducenters uppfattning om juverhälsa (1). 

Fyra olika oberoende djurhälso- och skötselområden 
valdes ut: juverhälsa, stallskötsel, klövhälsa, kalvskötsel och 
betesskötsel. Som indikator för varje område, beskrevs tre 
relaterade åtgärder (nivåer), (se Tabell 1). Dessa områden 
och relaterade åtgärder baserades på en litteraturgenomgång 
samt på synpunkter från experter och mjölkproducenter. 
Alla åtgärder valdes utifrån att de skulle vara genomförbara 
av lantbrukaren själv. Åtgärderna definierades noggrant i 
frågeformuläret för att inte lämna utrymme för egna tolk-
ningar. Mjölkproducenterna ombads att bedöma sin pre-
ferens för åtgärder om det fanns extra tid till förfogande. 
Nivåerna valdes så exakt som möjligt men med utrymme 
för egen utvärdering av möjlig effektivitet och kostnader 
av dessa åtgärder. På detta sätt förväntas man få en mer 
verklighetsbaserad uppfattning om vad som händer om 
åtgärder införs. 

ACA-undersökningen bestod av fyra olika sektioner. I den 
första delen ställdes frågor om hur önskvärda åtgärderna 
var att införa rutinmässigt om gården hade extra arbetstid 
till förfogande. Den andra delen handlade om skillnaden 
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mellan två åtgärder. Mjölkproducenten fick då frågor om 
hur viktig skillnaden mellan två åtgärder inom samma 
område var för denna, om de hade extra tid till förfogande 
och inga andra åtgärder ändras. I ACA fås den slutliga 
preferensen fram genom att lägga ihop data från dessa två 
delar. I den tredje delen visades olika kombinationer av 
åtgärder och mjölkproducenten fick välja vilken av kom-
binationerna denna föredrog. I den fjärde delen kontrol-
lerades hur konsekvent de svarat genom att de fick se en 
rad åtgärder. Mjölkproducenten fick värdera olika kombi-
nationer av åtgärder med ett värde mellan 0–100, där 0= 
Jag skulle aldrig vilja införa denna kombination av åtgärder, 
100 = Jag skulle definitivt vilja införa denna kombination 
av åtgärder. ACA är en form av ”smarta” frågeformulär, där 
frågorna anpassas utifrån vad respondenten svarat tidigare 
i formuläret. På det här sättet maximeras informationen 
man får ut och antalet frågor minimeras (6). 

Vid gårdsbesöket utfördes även en hältbedömning enligt 
Welfare Quality®-protokoll (5) för mjölkkor som jämfö-
relse med utfallet av ACA.

Resultat och diskussion 
Resultatet av denna preliminära studie visade en tydlig 
skillnad i hur mjölkproducenter värderade olika djurhälso- 
och skötsel områden (Figur 1). Det område som mjölkpro-
ducenterna var minst intresserade av att lägga tid på, om 
extra tid fanns tillgängligt, var klövhälsoområdet. Detta kan 
jämföras med resultatet av hältbedömningen som visade att 
klövhälsan var god i dessa besättningar, eftersom bara 14 
(25%) av besättningarna hade mer än 9% halta kor (Tabell 
2.). En möjlig tolkning av detta är att med god klövhälsa 
följer lägre intresse för relaterade åtgärder. 

Information om hur viktigt mjölkproducenter tycker 
att olika områden inom djurhälsa och skötsel av en gård 
är, kan vara mycket användbart vid framtida rådgivning 
och ge en ökad efterlevnad av givna råd. För att kunna 
öka efterlevnadsgraden av föreslagna åtgärder är det med 
största sannolikhet mycket viktigt att ta hänsyn till djurä-
garens individuella preferenser vid utarbetandet av råd.  
Det behövs dock mer kunskap och fördjupade studier av 
materialet. 

Summary
A better understanding of farmers’ preferences for different 
farm management areas is of great importance in order 
to give an adequate and applicable advice that is actually 
implemented by the farmer. This study investigated differ-
ences between preferences for five farm management areas. 
A large difference between the preferences was found. A 
lameness scoring was conducted during the farm visits and 

Områden Åtgärder

Juverhälsa Använda handskar under mjölkning
 Spendoppning eller –sprayning av alla kor efter mjölkning
 Mjölka kor med högt celltal eller klinisk mastit sist

Stallmiljö Tillräckligt med foder finns tillgängligt för alla mjölkande kor I minst 12 timmar per dag
 Rengöra alla vattenkoppar dagligen
 Rengöra och desinficera kalvningsbox efter varje kalvning

Klövhälsa Verka klövar på halta kor direkt efter upptäckt
 Kontrollera behandlade halta kor 1 vecka efter behandling 
 Placera ut klövbad en gång varannan vecka

Kalvar Alltid rengöra och desinficera kalvboxar när kalvarna flyttas från boxen
 Ge råmjölk till kalven inom fyra timmar efter födseln
 Mäta bröstomfånget på alla kalvar (åldersgrupp 0–1 år)varannan månad för att övervaka utveckling och tillväxt

Bete Mekanisk ogräsbekämpning av de flesta ogräs på alla vallar två gånger per år
 Flytta mjölkkorna till olika hagar/beten för att få betesrotation 
 Mäta vall-tillväxt en gång per vecka under växtsäsong

Tabell 2. Fördelning av besättningsprevalens av icke halta kor.

Figur 1. Lådagram (Box-and-whisker plot) av vikten (%) av attribu-
ten, med en referenslinje på 20% som representerar lika betydelse. 
Prickarna representerar medelvärdet, lådorna representerar nedre 
(första), övre (tredje) kvartilen och medianerna, ”fötterna” på 
strecken representerar minimum och maximum värden inom 1,5 
gånger kvartilavståndet av kvartilerna, fyrkanter visar observatio-
ner utanför 1,5 gånger kvartilavståndet av kvartilerna.

Stall Kalvar Klövar Bete Juver

Tabell 1. Djurhälso- och skötselområden och de tillhörande åtgärderna.

Minimum
25th 

percentil

50th 
percentil 
(median)

75th 

percentil
Maximum

75 91.5 98 98 100
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showed a high herd prevalence of cows without lameness. 
Our study implies that claw health in Swedish organic dairy 
herds is good and we hypothesize that the farmers therefore 
grade the preference for claw health management low. 
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Svensk sammanfattning
En nordisk studie rörande mjölkproducenters beteende 
”att kontakta veterinär för ett besök samma dag som ett 
nytt fall av mild klinisk mastit upptäcks hos en mjölkko i 
laktation” baserad på den social-psykologiska teorin Theory 
of Planned Behaviour genomfördes. Benägenheten att 
kontakta veterinär var lägst i Sverige och attityd var det 
bakomliggande begrepp med störst inverkan. De viktigaste 
drivkrafterna för att kontakta veterinär var i Sverige att 
det skulle leda till ett snabbt tillfrisknande, att förhindra 
trespenthet och en minskad mjölkmängd.

Introduktion
I Sverige (SE) och de övriga nordiska länderna Danmark 
(DK), Finland (FI) och Norge (NO) deltar en majoritet 
av mjölkproducenterna i system för registrering av djur-
sjukdata. I respektive land samlas utöver djursjukdata även 
uppgifter från mjölkproduktion, slakt, reproduktion, kalv-
ningar m.m. i en central databas vilket i Sverige är Kokon-
trollens databas. Uppgifter från olika källor denna databas 
kan kombineras på individnivå, något som är unikt för 
de nordiska länderna. Användningsområdena inkluderar 
rådgivning till mjölkproducenter, avelsarbete, statistik och 
forskning.

I Sverige sker rapportering av djursjukdata i huvud-
sak genom veterinärens rapportering till Jordbruksverket. 
Uppgifterna förs sedan över till Kokontrollen som drivs 
av VÄXA Sverige. Mjölkproducenter som är anslutna till 
Kokontrollen kan också själva rapportera ett begränsat antal 
diagnoser direkt till systemet. När denna studie genom-
fördes 2010 användes detta alternativ mycket sparsamt.

När sjukdomsförekomst jämförts mellan de nordiska 
länderna så har skillnader i incidens av fall som är regist-
rerade i databaserna konstaterats (6, 8). Dessutom har 
täckningsgraden hos djursjukdata för klinisk sjukdom som 
lantbrukare upptäckt hos sina mjölkkor varierat, för klinisk 
mastit var det mellan 0.51 (FI) och 0.90 (DK) (7). För 
att förstå vad sådana skillnader kan bero på behöver man 
undersöka varje steg i sjukdomsregistreringsprocessen. Det 
första steget i registreringsprocessen utgörs av lantbrukarens 
beslut att kontakta veterinär för ett besök.

Klinisk mastit, och i synnerhet milda fall, är ett exempel 
på en vanligt förekommande sjukdom där lantbrukarens 
beslut att kontakta veterinär kan förväntas bero på en rad 

faktorer. En dansk studie visade på komplexiteten i lantbru-
karens beslutsfattande vid mastit: faktorer som rörde kon, 
besättningen, egna erfarenheter och situationen inverkade 
alla på hur hen agerade (5). Beroende på hur varje enskild 
lantbrukare värderade olika faktorer fick denne en tröskel 
för att kontakta veterinär. För ett sjukdatasystem är denna 
tröskel intressant då den inverkar på hur stor andel av mas-
titfall som kan fångas upp av sjukdatasystemet och slutligen 
registreras i den nationella databasen (Kokontrollen). En 
skillnad mellan länder avseende lantbrukarnas ”tröskel” 
skulle alltså bidra till olika täckningsgrad hos djursjukdata 
och bidra till skillnader i incidens av registrerad sjuklighet. 

I denna studie valde vi mild klinisk mastit (MKM) som 
exempelsjukdom då vi förväntade oss en större variation 
mellan individuella lantbrukarens tröskel för att kontakta 
veterinär jämfört med måttlig till allvarlig klinisk mastit 
eller någon annan diagnos som ex. kalvningsförlamning 
(5). För MKM finns alternativa behandlingsmetoder som 
exempelvis frekventa urmjölkningar där veterinär inte 
behöver kontaktas eller så kan mjölkproducenten välja att 
”vänta och se”. Dessutom skulle olika nationella förutsätt-
ningar för mjölkproduktion och de kända skillnaderna i 
täckningsgraden av djursjukdata för klinisk mastit ge oss 
möjlighet att upptäcka en variation mellan lantbrukares 
beteende och underliggande orsaker till detta. Klinisk 
mastit är också den kliniska sjukdom med högst registre-
rad incidens hos mjölkkor i de nordiska länderna och har 
betydande ekonomisk betydelse. 

Syftet med denna studie var dels att undersöka om 
nordiska mjölkbönders tröskel för att kontakta veterinär 
för en mild klinisk mastit skiljer mellan länderna, och dels 
studera underliggande faktorer till denna tröskel. Studien 
presenteras i sin helhet i (3).

Material och metod
En enkätstudie genomfördes baserad på the Theory of 
Planned Behaviour (TPB), vilket är en teoretisk modell 
från social-psykologin (1). I korthet baseras TPB på att 
en persons intention (benägenhet) att utföra ett (frivil-
ligt) beteende är starkt korrelerat till utförandet av själva 
beteendet (Figur 1). Det innebär att man istället för att 
mäta själva beteendet kan mäta en persons intention. För 
att genomföra en TPB-studie behöver beteendet som ska 
studeras definieras strikt enligt följande: mål för beteendet 
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(en mjölkko i laktation), åtgärd (kontakta veterinär), kon-
text (när ett nytt fall av MKM upptäcks) och tid (samma 
dag). Samtliga frågor ställs sedan utifrån detta beteende.

I FI är praxis vid MKM att lantbrukaren själv tar ett 
mjölkprov som skickas för bakteriologisk analys. När 
resultatet är mottaget kontaktar lantbrukaren veterinär 
för konsultation och antibiotika för lokalt bruk kan förskri-
vas. Om kon behandlas ska lantbrukaren registrera detta. 
Beteendet som inleder registreringsprocessen för sjukdata 
kan i Finland alltså också vara att lantbrukaren själv tar 
ett mjölkprov. Därför inkluderade den finska enkäten två 
beteenden: ”kontakta veterinär för ett besök samma dag” 
och ”ta ett mjölkprov och skicka för analys samma dag”. 
Om inget annat anges gäller resultaten för FI det senare 
alternativet.

I denna studie användes simulering av intentionen 
där åtta olika fallscenarier med en ko i laktation med ett 
nytt fall av MKM presenterades. Efter varje scenario fick 
mjölkproducenten svara på frågan ”kontaktar veterinär 
för ett besök samma dag?”, där svarsalternativen var ”JA” 
eller ”NEJ”. Intentionen i sin tur bestäms av tre teoretiska 
begrepp: attityd (ATT), subjektiv norm (SN) och upplevd 
kontroll över beteendet (UK). Dessa tre begrepp bestäms 
i sin tur av underliggande uppfattningar och en utvärde-
rande faktor som viktar varje uppfattning. Vart och ett av 
de tre teoretiska begreppen kan mätas med direkta frågor 
på en generell nivå, samt med frågor om uppfattningar 
som sedan viktas av sin respektive utvärderande faktor och 
summeras till ett indirekt mått på ATT, SN eller UK. I 
denna studie användes både direkta och indirekta frågor 
(Figur 1). Enkäten inkluderade också demografiska frågor, 
exempelvis ålder och besättningsstorlek, samt plats för 
kommentarer.

Studien inleddes med att 8–10 mjölkproducenter inter-
vjuades i varje land om hur de agerat och resonerat kring 
sina senaste fall av MKM. Från transkript av intervjuerna 
identifierades tankar och påståenden som omvandlades till 
uppfattningar och slutligen till indirekta frågor. Då studien 
involverade fyra länder togs enkäten fram på engelska men 
översattes sedan till de fyra olika språken. Som kontroll 
översattes enkäten tillbaka till engelska av en person utanför 
forskargruppen. Enkäten pilottestades först på 3–6 lant-
brukare och veterinärer per land, och sedan en andra gång 
på ytterligare 10 lantbrukare per land efter att oklarheter 
korrigerats. För en utförlig beskrivning av hur en TPB-
enkät konstrueras hänvisas till (4).

Mål- och källpopulation för studien var mjölkprodu-
center i SE, DK, FI eller NO, med en besättningsstor-
lek på minst 15 kor och medlemmar i Kokontrollen eller 
motsvarande i de andra länderna. I DK hade vid studiens 
genomförande ca 10% av mjölkbesättningarna kontrakt 
för villkorad läkemedelsanvändning. Dessa besättningar 
exkluderades. Ett slumpmässigt urval på 400 mjölkpro-
ducenter gjordes från källpopulationen i varje land. Dessa 
fick enkäten under april 2010. Efter tre veckor skickade en 
skriftlig påminnelse till dem som ännu inte svarat.

Databearbetning och statisk analys
Efter att totalt 18 svar från lantbrukare som upphört 
med mjölkproduktion tagits bort var svarsfrekvensen 206 
(52%), 256 (65%), 214 (54%) och 176 (45%) i SE, DK, 
Fi och NO. Enkäterna skannades elektroniskt och datafilen 
kontrollerades därefter manuellt för inmatningsfel. Efter att 
ytterligare 18 observationer från bristfälligt ifyllda enkäter 
tagits bort från data var den slutliga stickprovsstorleken 
834 observationer.

Figur 1. Schematisk presentation av frågor och analyssteg i en enkätstudie baserad på Theory of Planned Behaviour (TPB). 
Attityd (ATT), subjektiv norm (SN) och upplevd kontroll (UK) mättes med allmänna, direkta frågor. De mättes också med 
specifika frågor om underliggande uppfattningar och en tillhörande utvärderande fråga. Varje uppfattning multiplicerades 
med sin viktande fråga och produkterna summerades till indirekt ATT och indirekt SN. Först utvärderades enkätens kvalitet 
med dels intern överensstämmelse för de direkta frågorna (”A”) och dels korrelationen mellan direkta och indirekta frågor 
(”B”). Variationen i intention som kunde förklaras av ATT, SN och/ eller UK skattades med linjära regressionsmodeller (”C”). 
Korrelationen mellan vare indirekt ATT och indirekt SN och intentionen skattades (”D”). Figuren är modifierad från (2) och (3).
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De åtta intentionsscenarierna kombinerades till ett 
index som motsvarade andelen ”ja”-svar av de åtta frå-
gorna. Efter att ha kontrollerat intern överensstämmelse 
för de direkta frågorna togs ett medelvärde av direkt ATT 
och direkt SN fram. Värdena för de indirekta frågorna om 
uppfattningar multiplicerades med sina respektive viktande 
frågor till indirekta ATT och indirekta SN, vilka sedan 
summerades till ett mått på indirekt ATT respektive indi-
rekt SN. Överensstämmelsen mellan direkta och indirekta 
frågor kontrollerades (Figur 1).

Utfallet på alla frågor, intentionsindex och sammansatta 
variabler undersöktes med deskriptiv statistik. Skillnader 
i intention mellan länder testades med parvisa Wilcoxon 
rangsummatest. För att skatta variationen i intention som 
kunde förklaras med ATT, SN och UK testades landsspe-
cifika linjära regressionsmodeller med dessa tre variabler 
inkluderade en och en, parvis eller alla tre. För att under-
söka vilken determinant av ATT och SN som hade störst 
inverkan på intentionen skattades Spearman rangkorrela-
tion mellan varje indirekt attityd och intentionen (Figur 1). 
För samtliga tester bedömdes skillnader vara signifikanta 
vid p ≤ 0,01.

Resultat
Intentionen att kontakta veterinär samma dag som en ko i 
laktation med MKM upptäcks var signifikant olika mellan 
länderna, utom mellan DK och NO. Medianen av inten-
tionsindex (första och tredje kvartil) var 0,38 (0,13, 0,63), 
0,50 (0,25, 0,63), 0,63 (0,50, 0,88) och 0,50 (0,25, 0,63) i 
SE, DK, FI och NO. Det betyder att de svenska mjölkpro-
ducenterna skulle kontaktat veterinär för ett besök samma 
dag något oftare än i vart tredje fall, jämfört med de danska 
och norska mjölkproducenterna som skulle kontaktat vete-
rinär i var annat fall. 

Förklaringsgraden (R2
adj) från regressionsanalysen visade 

att i samtliga länder var ATT följt av SN det begrepp som 
förklarade störst andel av variation i intention medan UK 
endast förklarade en mindre del. De olika indirekta ATT 
och SN rankades något olika i de olika länderna (Figur 2). 
För Sveriges del var det föreställningarna om ett snabbt 
tillfrisknande, att förhindra att kon blir trespent och att för-
hindra en minskad mjölkmängd som var bäst korrelerade 
till intentionen att kontakta veterinär. Några av de indi-
rekta ATT som hade dålig korrelation med intentionen, 
dvs. kan förväntas inverka mindre på lantbrukarens tröskel 

Figur 2. Spearman rangkorrelationskoef-
ficienter skattade mellan indirekta attityder 
(de 11 översta) och indirekta subjektiva 
normer (de 5 nedersta) i de fyra nordiska län-
derna. Endast statistiskt signifikanta (p≤0,01) 
korrelationer visas med en stapel. Beteendet 
som studerades var ”att kontakta veterinär 
för ett besök samma dag som ett nytt fall av 
mild klinisk mastit upptäcks hos en mjölkko i 
laktation”. Studien var en enkätstudie baserad 
på the Theory of Planned Behaviour och 
genomfördes 2010. Det totala antalet obser-
vationer var 834.
(1) I Finland kostnaden för ett mjölkprov.
(2) I Finland rörde frågan beteendet ”ta ett 
mjölkprov och skicka för bakteriologisk 
analys samma dag som en MKM upptäcks 
hos en mjölkko i laktation”.
(3) I Finland rörde frågan en kombination av 
beteendena ”kontakta veterinär” och ”ta ett 
mjölkprov”.
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för att kontakta veterinär, rörde kostnader och bekymmer 
för extra arbete. I den svenska delen av undersökningen var 
det inflytandet av veterinären och icke-veterinära besätt-
ningsrådgivare som vägde tyngst när det gällde valet att 
kontakta veterinär i samband med en MKM.

Diskussion
Att Sveriges lantbrukare hade en lägre intention att kon-
takta veterinär jämfört med kollegorna i de andra nord-
iska länderna innebär att även om registreringsprocessen 
för djursjukdatasystemen fungerar felfritt för de fall som 
undersöks av veterinär, så kommer en del av skillnaden i 
registrerad incidens av klinisk mastit bero på att svenska 
lantbrukare inte är lika benägna att kontakta veterinär.
Det bör observeras att intentionsindexet inte är en siffra 
som direkt kan överföras till förekomsten av olika typer av 
verkliga fall med MKM då intentionsscenarierna konstru-
erades för att inkludera en bred variation av situationer. 
Inte desto mindre så fanns en relativ skillnad mellan län-
derna i intention att kontakta veterinär. Denna skillnad kan 
bero på traditionen i respektive land, till exempel vilken 
policy som förmedlats av veterinär, rådgivare och under 
lantbruksutbildningar. Utöver lantbrukarens tröskel för 
att kontakta veterinär så har lantbrukarens förmåga att 
upptäcka en MKM förstås betydelse för hur många fall 
som kan fångas upp av djursjukdatasystemen men detta 
undersöktes inte i den här studien. 

I Sverige liksom de andra länderna var ATT den vikti-
gaste determinanten för intentionen att kontakta veterinär. 
Det betyder att den som vill påverka mjölkproducenters 
beteende rörande MKM bör fokusera på ATT snarare än 
SN och UK. Närmare så bör man fokusera på de upp-
fattningar och indirekta ATT som bäst korrelerade till 
intentionen till exempel ett snabbt tillfrisknande av kon 
(Figur 2). Däremot så skulle kommunikation där exempel-
vis kostnaden för ett veterinärbesök lyfts fram vara mindre 
effektiv då denna indirekta ATT var dåligt korrelerad till 
intentionen i Sverige, liksom i de andra länderna.

De viktigaste indirekta SN är personer som mjölkpro-
ducenterna tar råd av och litar på och kan därför utgöra en 
kanal för att nå fram till lantbrukare om man vill förändra 
deras beteende. I Sverige var de högst rankade indirekta 
SN veterinären, icke-veterinära besättningsrådgivare och 
lantbrukarkollegor. Detta kan jämföra med DK där veteri-
nären inte fanns med bland de tre högst rankade indirekta 
SN. Istället var både familjemedlemmar i lantbruket samt 
anställda och avbytare högre rankade i DK. Inflytandet från 
dessa personer måste sättas i relation till totala betydelsen 
av SN vilken i Sverige var betydligt lägre än betydelsen 
av ATT. 

Summary
mild clinical mastitis – when will your dairy producer 
clients contact you?
A study regarding dairy farmers’ behaviour “to contact a 
veterinarian the same day as detecting a case of mild clini-
cal mastitis in a lactating dairy cow”, and based on the 

Theory of Planned Behaviour, was performed in the Nordic 
countries in 2010. The intention to contact a veterinarian 
was lowest among the Swedish farmers. Attitude was the 
most important determinant of the intention. The most 
important drivers to contact the veterinarian was to get a 
quick recovery of the cow, prevent the cow from becoming 
three-teated, and to prevent reduced milk yield during the 
rest of the lactation. 
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Bovine respiratory syncytial virus (BRSV). 
What is going on in Norway?

Maria Stokstad 
Accosiate professor
Institute of Production Animal Clinical Sciences,
Norwegian School of Veterinary Science, Oslo

The cattle health situation
Several important infectious diseases are absent from the 
Norwegian cattle population, some due to active eradica-
tion while others have never been present. This includes 
bovine brucellosis, bovine tuberculosis, infectious bovine 
rhinotracheitis/infectious pustulous vulvovaginitis (since 
1993), enzootic bovine leucosis (since 2002), and bovine 
viral diarrhoea (since 2007). Bovine ringworm is almost 
eradicated (Veterinary Institute, surveillance program). 
Mycoplasma bovis has never been diagnosed. Paratuber-
culosis is not registered clinically, and salmonella in cattle 
is relatively rare. 

The absence of many serious pathogens in the Norwe-
gian cattle population has directed attention to biosecurity 
on a national level, in order to prevent the introduction of 
new agents to the country. At the same time, it has argu-
ably contributed to a more relaxed attitude towards zoo 
sanitary protection on the herd level. This has resulted in 
a situation where the protective measures to prevent spread 
of pathogens between herds are inadequate. 

The Norwegian cattle population consisted in 2011 of 
11 000 dairy herds (240 000 dairy cows) and 5 000 beef 
herds (64 000 suckler cows) (Animalia). In total 100 000 
live cattle are traded annually, of which 50% is calves (Hus-
dyrregisteret).

The two main endemic infectious diseases in the Nor-
wegian cattle population, which cause major losses to the 
producers, are bovine respiratory syncytial virus (BRSV) 
and bovine coronavirus (BCoV). BCoV and BRSV have a 
high impact on the economy in the cattle industry. It seri-
ously affects milk production, milk quality, feed utilization, 
growth rate, reproductive performance, animal welfare and 
the farmer’s environment. Since these two infections have 
many key epidemiological factors in common, they are 
often handled together. 

BRSV and BCoV 
BRSV and BCoV are endemic throughout the world. The 
seroprevalence of BRSV have been estimated to be 71% 
at the herd level and 31% at the calf level in Norway. 
The seroprevalence of BCoV is quite similar with 81% 
on herd level and 39% on calf level. BRSV is one of the 
major causes of bovine respiratory disease globally, both as 
the etiological agent of respiratory problems in calves and 
severe epidemics (often fatal) in young stock and adults. 

Pneumonia is the main reason for antibiotic treatment in 
calves in Norway, and BRSV is the most important pri-
mary pathogen. In Denmark BRSV is regarded the most 
important animal welfare problem in calves and this is 
probably also the case in Norway. Respiratory disease and 
diarrhoea make up more than 75% of all calf health events 
reported in Norway. BCoV is one of the leading causes of 
calf diarrhoea worldwide, but induces also winter dysentery 
in adult cattle as well as respiratory disease. The viruses 
interplay with the host and different environmental condi-
tions. Indoor housing, cold winters, poor ventilation and 
high animal density facilitate outbreaks. 

An ongoing research program on BRSV in Norway 
covers studies on several aspects of including dynamics, 
serology survey, phylogenetic analysis, consequences of 
severe outbreaks (short term and long term). One of the 
conclusions from this project is that BRSV is the most 
important respiratory pathogen in epidemics, as 85% of 
outbreaks of respiratory disease in Norway is caused by 
BRSV. Although clinical disease is most prevalent during 
the winter, it was found indications of virus circulation in 
the cattle population throughout the year. Introduction 
into a herd during the winter-time results in a higher 
number of calves being infected. This can explain why 
outbreaks and disease is most commonly seen during 
autumn and winter. It was also found an extraordinary 
high turn-over in infection status at herd level over six 
months. New infections were frequently introduced 
regardless of season.

Can BRSV and BCoV be controlled?
Any control and eradication effort must be founded on 
key knowledge about the disease. Scientifically based 
knowledge is necessary in order to identify possible pre-
ventative measures and evaluate whether they would be 
cost-effective. This also ideally forms the starting point for 
authorities’ and stakeholders’ decision-making.

The absence of many significant pathogens, the 
restrained use of vaccines, the comprehensive recording 
systems and transparent livestock industry make Norwe-
gian cattle a suitable study population for pathogens that 
affect production and welfare. Together with the positive 
experience in the control and eradication of infectious, 
this has led to a research interest for present endemic viral 
infections.
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In September 2013 a four-year research program “The 
two most costly infections in Norwegian cattle. Is it possi-
ble to control bovine respiratory syncytial virus and bovine 
coronavirus?” will start. The main aim is to provide basic 
knowledge in order to choose the right approach to the 
situation. The optimal design of a systematic programme 
travels along the line from surveillance via control to 
national eradication. Currently, the research focuses on 
estimation of impact on the infections, transmission pat-
terns between farms and efficient and cost-effective protec-
tive measures.

National screening of bulk tank milk 
So far, only selected herds in the country have been tested. 
This has shown that positive and negative herds can be 
situated closely together and made it clear that an exten-
sive number of herds needs to be tested to get the correct 
picture. During autumn 2013, all dairy herds in Norway 
will be screened based on presence or not of antibodies 
towards BRSV and BCoV. Free herds and areas will be 
identified. These results will be presented. 

Negative herds will be retested yearly to identify new 
infections. Together with information on preventive meas-
ures implemented and purchase of live animals, the effect 
on these measures and trade with live animals will be evalu-
ated. The dissemination pattern between herds and areas 
will be analyzed by genetic analysis of virus strains form 
different outbreaks. Experimental infections with BCoV 
in calves will also be conducted in order to shed light on 
the transmission of virus via human mucosa and uten-
sils usually brought between farms by the veterinarian. A 
cost-benefit analysis of the different effective preventive 
measures as well as a future control program will be done. 
The project is collaboration between SLU, NVH, TINE 
BA and the Norwegian Research council/FFL/JA.

The project can be expected to show that the impact 
of BRSV and BCoV in Norway is significant and under-
estimated and that negative herds can be readily identified. 
Furthermore, it is anticipated that the project will identify 
relevant risk factors for virus introduction into a herd and 
that this can be used to guide in developing preventive 
measures to reduce the disease prevalence. This informa-
tion might contribute to motivate producers and veterinar-
ians to work towards better biosecurity at the herd level.

A possible consequence of the current research is the 
launch of an industry-based control campaign directed at 
BRSV and BCoV in the near future. 
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Blödningssyndrom hos kalv – vad var det 
som hände?
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Inledning
För cirka 7 år sedan upptäcktes för första gången en ny 
kalvsjukdom med hög dödlighet i Tyskland. Sjukdomen 
yttrade sig som diffusa blödningar hos kalvar yngre än 3–4 
veckor. Under följande år diagnosticerades sjukdomen även 
i flera andra europeiska länder, dock inte i de nordiska 
länderna, och senare även i Nya Zeeland. Sjukdomen fick 
så småningom namnet bovin neonatal pancytopeni (BNP). 
Orsaken till sjukdomen var till att börja med okänd men 
så småningom stod det klart att det fanns ett samband 
med användning av ett specifikt inaktiverat vaccin mot 
bovin virusdiarré (BVD) och att sjukdomen orsakades av 
upptag av alloantikroppar mot blod- och benmärgsceller 
via kolostrum.

Litteraturöversikt
Förekomst
Sjukdomen BNP (även kallad bleeding calf syndrome/
disease, neonatal haemorrhagic diathesis m.m.) har rappor-
terats från över 10 länder i Europa, dock inte de nordiska 
länderna, och från Nya Zeeland. De första fallen rapporte-
rades i Tyskland 2006 medan de första fallen i Storbritan-
nien och Nya Zeeland diagnosticerades 2009 respektive 
2011. Totalt hade i februari 2011 mer än 4500 kliniska 
fall rapporterats inom EU varav mer än 3000 i Tyskland. 
Drabbade kalvar har oftast varit yngre än 3–4 veckor och 
av varierande raser och korsningar. Både kalvar från för-
stakalvare och äldre kor har drabbats. Om en ko fått en 
BNP-kalv har det varit ganska hög sannolikhet att även 
kons följande kalvar blivit sjuka om dessa fått råmjölk från 
kon. Oftast har enstaka kalvar drabbats i en besättning 
men i en del besättningar har anhopningar av fall med en 
dödlighet på 3–5% (i enstaka fall ännu högre) av alla födda 
kalvar rapporterats. 

Klinik 
Vanliga kliniska fynd är spontana blödningar från näsa, 
munhåla och hud liksom blödningar efter injektioner, sår 
och öronmärkning. Hudblödningar, subkutana hematom 
och blodig avföring är också vanliga fynd liksom punkt-
formiga blödningar i munslemhinna och konjunktiva. 
I vissa fall har allvarliga sekundärinfektioner som diarré 
och pneumoni observerats. Dödligheten hos djur med 
symtom är hög (uppskattad till över 80 procent) och de 

flesta sjuka kalvar dör inom några timmar till dagar efter 
första symtom. Kalvar har också dött plötsligt utan att visa 
kliniska symtom. I dessa fall har man funnit omfattande 
inre blödningar vid obduktion. 
Vid laboratorieanalys av blodbilden ses allvarlig trombo-
cytopeni och leukopeni samt anemi av varierande grad. 
Vid obduktion är omfattande blödningar till exempel 
subkutant, i kroppshålor och i gastrointestinalkanalen 
vanliga fynd. Benmärgen har geléliknande konsistens och 
mikroskopiskt ses allvarlig benmärgshypoplasi eller -aplasi. 

Undersökningar har också visat att det kan finnas kalvar 
med lindrig benmärgshypoplasi i drabbade besättningar 
eftersom även kalvar utan symtom har haft förändrad blod-
bild med lågt antal trombocyter och leukocyter. Vissa av 
dessa kalvar hade trombocytopeni redan vid födseln. Av 
dessa utvecklade en del klinisk sjukdom medan andra inte 
visade några symtom och gradvis normaliserad blodbild. 
Tecken på immunosuppression i form av förekomst av 
atypiska infektiösa sjukdomar (i kombination med trom-
bocytopeni och leukopeni) hos unga kalvar har också obser-
verats i vissa drabbade besättningar. 

Etiologi och patogenes
Benmärgsaplasi kan orsakas av många faktorer (t.ex. infek-
tiösa, toxiska, genetiska, idiopatiska) men orsaken till BNP 
kunde inte härledas till infektion, toxiner eller genetiska 
faktorer. Epidemiologiska studier visade istället på ett starkt 
samband mellan BNP och vaccination med ett specifikt 
inaktiverat vaccin mot BVD (PregSure® BVD, Pfizer), 
hädanefter kallat BNP-vaccinet. Vaccinet hade introdu-
cerats i Europa 2004 och i Nya Zeeland 2008. Vaccinet 
drogs tillbaks från den europeiska marknaden 2010 och 
från Nya Zeeland 2011. Sjukdomen har inte rapporterats 
från länder som inte vaccinerar med det BNP-vaccinet.
Orsaken till BNP visade sig vara att kalven via kolostrum 
fick i sig maternala alloantikroppar som band till antigen 
på leukocyter och trombocyter i perifert blod och till pro-
genitorceller i benmärgen vilket ledde till att cellerna för-
stördes. Allvarligheten av symtomen påverkas av mängden 
alloantikroppar som kalven tagit upp via kolostrum och 
av antikropparnas aviditet till målcellerna. Bindningen av 
antikroppar till målcellerna varierar stort mellan kalvar 
vilket visar på en avsevärd heterogenitet bland antikrop-
parna. 
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Senare studier visade att vissa kor efter vaccination med 
BNP-vaccinet bildade alloantikroppar (IgG1) mot cell-
komponenter som fanns i vaccinet som en konsekvens av 
att bovina celler (Madin-Darby bovine kidney (MDBK) 
celler) användes vid vaccinproduktionen och att reningen 
av vaccinprodukten troligen inte var tillräcklig. Att detta 
vaccin innehöll ett mycket potent adjuvans (Procision 
ATM vilket innehåller saponin, kolesterol, fosfolipider och 
paraffinolja) anses även ha haft betydelse eftersom detta 
innebar att BNP-vaccinet inducerade en klart högre anti-
kroppsproduktion än BVD-vaccin med annat adjuvans 
(aluminiumhydroxid).

I en annan studie jämfördes proteomet i BNP-vaccinet, 
proteomet i ett annat BVD-vaccin och proteomet i cellytan 
på MDBK-celler. Man fann att BNP-vaccinet innehöll 
mycket fler proteiner och molekyler än det andra vacci-
net och att ett stort antal av dessa även fanns i MDBK-
celler. Flera av dessa ämnen var koagulationsrelaterade och 
immunmodulerande proteiner eller cellulära och serumde-
riverade molekyler. Dessa fynd konfirmerar att BNP-vacci-
net innehåller många molekyler från vaccinproduktionen 
och att reningsproceduren av antigenet inte varit tillräcklig. 

Det är ännu inte helt klarlagt vilket/vilka antigen som 
antikropparna riktats mot men det bör röra sig om antigen 
som uttrycks av alla myeloida celler. Studier har dock iden-
tifierat antikroppar mot major histocompatibility complex 
klass I (MHCI) hos BNP-vaccinerade djur varför MHCI 
anses vara en potentiell BNP-alloantigen. MHCI har även 
detekterats på MDBK-celler. Det är dock möjligt att även 
andra antigen är inblandade i sjukdomens utveckling. 

Bovina MHCI-gener är mycket polymorfa och uttrycket 
av dessa gener som cellyteproteiner kan variera kraftigt. 
En modell för händelseförloppet som leder fram till BNP-
sjukdom har presenterats. Enligt denna hypotes bildar kor 
som vaccinerats med BNP-vaccinet antikroppar mot för 
kon främmande MHC-varianter som finns i vaccinet. Om 
en kalv har ärvt samma MHCI-varianter från tjuren förstör 
alloantikropparna i råmjölken kalvens trombocyter, leu-
kocyter och hematologiska progenitorceller i benmärgen. 
Den höga graden av variabilitet av MHCI förklarar varför 
kliniska BNP-fall uppträder ganska sällan. 

Det finns experimentella bevis på att risken för BNP är 
större och att fallen är allvarligare om kalven fått kolostrum 
från en BNP-ko som inte är kalvens mor än om kalven får 
råmjölk från sin egen mor även om hon tidigare fått en 
BNP-kalv. Risken för BNP är dessutom ännu större om 
kalven får kolostrum som blandats från flera BNP-kor. 

Skillnader i BNP-incidens mellan regioner och besätt-
ningar har observerats. Detta kan troligen delvis förklaras 
av genetiska faktorer men främst av användning av olika 
vaccinationsprotokoll. Besättningar som använt BNP-
vaccinet ofta och under längre period löper större risk att 
drabbas än andra besättningar.

Diskussion
Endast en mycket låg andel kor som vaccinerats med BNP-
vaccinet har fått en BNP-kalv. Den totala incidensen kli-

nisk BNP inom EU mellan 2004–2009 beräknades vara 
0,016 procent baserat på användning av en enkeldos av 
BNP-vaccin. Det finns dock risk att incidensen drabbade 
kalvar egentligen var avsevärt högre eftersom incidensen 
subkliniska fall inte är känd. Sedan BNP-vaccinet drogs 
tillbaka från marknaden har antalet kliniska fall minskat 
betydligt men fortfarande uppträder en del fall i besätt-
ningar där kor som vaccinerats med BNP-vaccinet finns 
kvar. Det är dock troligt att sjukdomen kommer att för-
svinna med tiden allteftersom antalet vaccinerade kor 
minskar i antal. 

I drabbade besättningar bör kalvar från kor som tidigare 
fått en BNP-kalv ges råmjölk från kor utan eller med låg 
risk för BNP (dvs. ej BNP-vaccinerade, unga kor, kor som 
inte fått BNP-kalv). För att undvika att den nyfödda kalven 
diar sin mamma rekommenderas att kons juver skyddas 
med juverhållare. Vidare avrådes från att poola råmjölk i 
dessa besättningar. 

Även om orsaken till BNP (dvs. alloantikroppar som 
överförts till kalven via råmjölk) har fastställts finns det 
fortfarande ett antal punkter som behöver klargöras så 
att liknande problem med framtida vacciner undviks. Till 
exempel är det inte helt klart om andra antigen än MHCI 
har betydelse och hur stor betydelse faktorer hos kalven har. 

Mycket talar dock för att det var en kombination av ett 
högt innehåll av orenheter från vaccintillverkningen och ett 
mycket potent adjuvanssystem i BNP-vaccinet som ledde 
till uppkomsten av BNP. Detta visar att man behöver ta 
hänsyn till dessa faktorer vid bedömning av den immuno-
logiska säkerheten hos ett vaccin. 

Som en följd av uppkomsten av BNP har användning 
av homologa cellinjer vid vaccintillverkning ifrågasatts. 
Huruvida sådan användning vid produktion av andra 
vacciner kan innebära ett problem diskuterades på EU-
nivå 2012 (Immunologicals Working Party, Committee 
for Medicinal Products for Veterinary Use, European 
Medicines Agency). Konsensus blev dock att, baserat på 
tillgänglig information, det inte var möjligt att ge några 
rekommendationer rörande detta men att det var möjligt 
att denna ståndpunkt kan revideras i framtiden om ny 
information kommer fram. 

Summary
Bovine neonatal pancytopenia (BNP) has since 2006 been 
diagnosed in several European countries, but not in the 
Nordic countries, and also in New Zealand. Common 
BNP signs are diffuse bleedings in calves younger than 
3–4 weeks, but subclinical cases also occur. The mortality 
is high among calves with clinical signs. Investigations 
have revealed a significant association between a specific 
inactivated vaccine against bovine viral diarrhoea virus 
and BNP. The disease is caused by transfer of alloantibo-
dies against peripheral thrombocytes and leukocytes, and 
bone marrow precursor cells, from the dam to the calf via 
colostrum. Details regarding the etiology and pathogenesis 
of the disease, and implications for future vaccine produc-
tion are discussed. 



268 veterinärkongressen 2013

referenser:

Anonym. Veterinary pharmacovigilance 2012. Public bulletin. Euro-
pean Medicines Agency, 2013, http://www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/Other/2013/02/WC500139403.pdf

Assad A, Amann B, Friedrich A & Deeg CA. Immunophenotyping 
and characterization of BNP colostra revealed pathogenic allo-
antibodies of IgG1 subclass with specificity to platelets, granu-
locytes and monocytes of all maturation stages. Vet Immunol 
Immunopathol, 2012, 147, 25-34.

Bastian M, Holsteg G, Hanke-Robinson H, Duchow K & Cussler 
K. Bovine neonatal pancytopenia: is this alloimmune syndrome 
caused by vaccine-induced alloreactive antibodies? Vaccine, 2011, 
29, 5267-5275.

Bell CR, Rocchi MS, Dagleish MP, Melzi E, Ballingall KT, Con-
nelly M, Kerr MG, Scholes SF & Willoughby K. Reproduc-
tion of bovine neonatal pancytopenia (BNP) by feeding pooled 
colostrums reveals variable alloantigene damage to different 
haematopoietic lineages. Vet Immunol Immunopathol, 2013, 
151(3-4), 303-314.

Bridger PS, Bauerfeind R, Wenzel L, Bauer N, Menge C, Thiel HJ, 
Reinacher M & Doll K. Detection of colostrums-derived allo-
antibodies in calves with bovine neonatal pancytopenia. Vet 
Immunol Immunopathol, 2011, 141, 1-10.

Deutskens F, Lamp B, Riedel CM, Wentz E, Lochnit G, Doll K, 
Thiel H-J & Rümenapf T. Vaccine-induced antibodies linked to 
bovine neonatal pancytopenia (BNP) recognize cattle major his-
tocompatibility complex class I (MHC I). Vet Res, 2011, 42:97. 

Euler KN, Hauck SM, Ueffing M & Deeg CA. Bovine neonatal 
pancytopenia – Comparative proteomic characterization of two 
BVD vaccines and the producer cell surface proteome (MDBK). 
BMC Veterinary Research 2013, 9:18. 

Foucras G, Corbière F, Tasca C, Pichereaux C, Caubet C, Trumel 
C, Lacroux C, Franchi C, Burlet-Schiltz O & Schelcher F. Allo-
antibodies against MHC class I: a novel mechanism of neonatal 
pancytopenia linked to vaccination. J Immunol, 2011, 187, 
6564-6570.

Friedrich A, Büttner M, Rademacher G, Klee W, Weber BK, Müller 
M, Carlin A, Assad A, Hafner-Marx A & Sauter-Louis CM. 
Ingestion of colostrums from specific cows induces bovine neo-
natal pancytopenia (BNP) in some calves. BMC Vet Res, 2011, 
7:10.

Lambton SL, Colloff AD, Smith RP, Caldow GL, Scholes SFE, 
Willoughby K, Howie F, Ellis-Iversen J, David G, Cook AJC 
& Holliman A. Factors associated with bovine neonatal pan-
cytopenia (BNP) in calves: A case-control study. PLoS ONE, 
2012, 7(5): e34183.

Laming E, Melzi E, Scholes SFE, Connelly M, Bell CR, Ballingall 
KT, Dagleish MP, Rocchi MS & Willoughby K. Demonstration 
of early functional compromise of bone marrow derived hema-
topoietic progenitor cells during bovine neonatal pancytopenia 
through in vitro culture of bone marrow biopsies. BMC Res 
Notes 2012, 5:599.

Pardon BG, Stuekers L, Dierick J, Ducatelle R, Saey V, Maes S, 
Vercauteren G, De Clerq K, Callens J, De Bleecker K & Deprez 
P. Haemorrhagic diathesis in neonatal calves: An emerging syn-
drome in Europe. Transbound Emerg Dis, 2010, 57, 135-146.

Penny CD, Bell C, Morrison L, Howie F & Willoughby K. Pancy-
topenia and haemorrhage in young beef calves. Vet Rec, 2009, 
164, 762.

Sauter-Louis C, Carlin A, Friedrich A, Assad A, Reichmann F, Radem-
acher G, Heuer C & Klee W. Case control study to investigate 
risk factors for bovine neonatal pancytopenia (BNP) in young 
calves in southern Germany. Prev Vet Med, 2012, 105, 49-58. 



veterinärkongressen 2013 269

Hög kalvdödlighet i stora besättningar 
– sanning eller myt? 
En uppdatering om riskfaktorer för kalvdödlighet i stora mjölkkobesättningar

M. Torsein*†1, M. Jansson-Mörk‡, A. Lindberg§, C. Hallén-Sandgren#, C. Berg† 
*Svenska Djurhälsovården, 532 89 Skara, Sverige, och
†Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst. För husdjurens miljö och hälsa, Box 234, 532 23 Skara, Sverige
‡ Växa Sverige, Box 210, 101 24 Stockholm, Sverige
§ Statens veterinärmedicinska anstalt, Zoonoscenter, 751 89 Uppsala, Sverige
# DeLaval International AB, Box 39, 147 21 Tumba, Sverige
1 Maria Torsein, Telefon: +46 511 67206, Fax: +46 511 67204, E-mailadress: Maria.Torsein@slu.se

Summary
As larger dairy herds are a fairly new feature in Sweden, 
little is known about herd management and structure and 
its effect on calf mortality, although a few recent studies 
on risk factors for calf mortality in large dairy herds in 
Sweden have been performed. The study was designed as 
a case-control study and the dependent variable was type 
of herd in all statistical models. To be classified as a low 
mortality (LM) herd the average mortality risk in 1–90 
days old calves should be less than <1.5% in 2008/09 and 
2009/10, and to be classified as a high mortality (HM) herd 
the corresponding calf mortality should be at least 3.5% 
in 2008/09 and 5.5% in 2009/10. Minimum herd size 
was set to ≥140 and ≥160 cows in 2008/09 and 2009/10, 
respectively. Finally, 57 herds (28 HM; 29 LM) met the 
criteria and were included in the study. In the multivari-
able logistic regression model HM herds was associated 
with higher on-farm mortality rate (OR: 1.86, 95% CI: 
1.21-2.88, P-value: 0.01), higher proportion of purchased 
heifers (OR: 1.04, 95% CI: 1.01-1.08, P-value: 0.01) and 
lower average milk yield compared to LM herds (OR: 0.33, 
CI: 0.14-0.75, P-value: 0.01). We conclude that herds with 
high calf mortality risk day 1–90 have concurrent issues 
concerning cow management and health.

Bakgrund
Detta doktorandprojekt initierades av näringen då det rap-
porterades om att stora besättningar i Sverige hade högre 
kalvdödlighet, jämfört med mindre besättningar och det 
spåddes att kalvdödligheten skulle kunna öka mot bak-
grund av att stora besättningar blev allt vanligare (Gidekull 
et al., 2006). 

Många studier om kalvdödlighet har fokuserat på risk-
faktorer för sjukdom på individ- eller besättningsnivå. Det 
är väl studerat att olika skötselrutiner påverkar såväl mor-
biditeten som dödligheten. I Sverige har vi liten erfarenhet 
av större besättningar från en helhetsbeskrivning trots att 
studier nyligen genomförts (Torsein et al., 2011). 

Målet med denna studie var att samla mer kunskap om 
spridningen av vanliga mått i stora besättningar (redovisas 
inte fullständigt vid detta tillfälle) och också att undersöka 

om kalvdödlighetsnivåerna är associerade med andra mått 
från kokontrolldata som har att göra med korna, deras 
hälsa, avkastning och produktion.

Material and metoder
studiedesign och val av besättningar
Studien är utförd som en fallkontrollstudie där besättningar 
med hög dödlighet (HD) utgör fall och där besättningar 
med låg kalvdödlighet (LD) utgör kontroll. För HD besätt-
ningar sattes inklusionskriterierna om kalvdödlighet dag 
1–90 (där dag 0 utgör de 24 första timmarna) till minst 
3.5% redovisningsåret 2008/09 och minst 5.5% 2009/10. 
Motsvarande nivåer för LD besättningar sattes till högst 
1.5% för både 2008/09 och 2009/10. För att minimera 
risken att inkludera besättningar under utökning sattes 
kravet om besättningsstorlek till minst 140 årskor 2008/09 
och minst 160 årskor 2009/10. 

Datainsamling och statistisk bearbetning
Data från de besättningar som klarat inklusionskriterierna 
(n=57; 28 HD; 29 LD) enligt ovan hämtades från koda-
tabasen vid Växa Sverige (tidigare Svensk Mjölk). Data 
analyserades först med univariabel logistisk regression (23 
variabler), och de variabler som var associerade med typ 
av besättning (HD/LD) med P-värde 0.2 och mindre (10 
variabler) gick vidare till en multivariabel analys efter att 
korrelerade variabler tagits bort. Datasetet analyserades 
med STATA, version 11.

Resultat
Kalvdödligheten, dag 1–90, för HD besättningar varierade 
från 3.57 % till 11.52 % (median 6.15 %) kontrollåret 
2008/09 och från 5.88 % till 18.23 % (median 8.39 %) 
år 2009/10. Motsvarande siffror för LD besättningarna 
varierade från 0 % till 1.46 % (median 0.66 %) 2008/09 
samt från 0 % till 1.48 % (median 0.67 %) 2009/10. 

Resultaten från den multivariabla analysen visade bland 
annat att HD besättningar hade högre andel kodödlighet 
(avlivade/kadaver) (KD) (OR: 1.86, 95% KI: 1.21-2.88, 
P-värde:0.01). Vidare sågs att HD besättningar hade högre 
andel (räknat på besättningsstorleken) inköpta kvigor, jäm-
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fört med LD besättningar (OR: 1.04, 95% KI: 1.01-1.08, 
P-värde:0.01). HD-besättningarna hade även signifikant 
lägre avkastning (OR: 0.33, KI: 0.14-0.75, P-värde: 0.01). 

Diskussion
En högre andel inköpta djur i besättningar med hög kalv-
dödlighet, dag 1–90, är i linje med tidigare studier om 
kalvdödlighet i stora svenska mjölkkobesättningar (Torsein 
et al., 2011). En hypotes kan vara att HD-besättningar på 
grund av kalvdödlighet på sikt får problem med rekrytering 
och därtill tvingas att köpa in nya djur. Då dessa besätt-
ningar även har signifikant fler kor som självdör/avlider 
kan även en högre kodödlighet vara en tänkbar bakgrund 
till den ökade andelen med inköpta djur. Med denna stu-
diedesign kan dock inga slutsatser om kausalitet dras. I den 
univariabla screeningen sågs att HD-besättningar köpte 
från signifikant fler besättningar, jämfört med LD-besätt-
ningar. Det ska dock poängteras att dessa båda variabler var 
korrelerade och därför inte utvärderades i samma modell. 
Inköp av nya djur innebär att besättningarna utsätter sig 
för risker att sprida nya smittor till besättningen vilket 
beskrivits av Maunsell and Donovan (2008). 
En högre andel KD sågs i HD-besättningarna jämfört 
med LD-besättningarna. Högre KD har rapporterats ha 
ett samband med större besättningar (Alvåsen et al., 2012), 
även om motsatsen också beskrivits (Miller et al., 2008).

HD-besättningarna hade signifikant lägre avkastning. I 
den univariabla screeningen sågs även att HD-besättning-
arna hade signifikant högre andel kor i juverhälsoklass 6–9. 
En tänkbar orsak till den lägre produktionen skulle kunna 
vara sämre juverhälsa. Andra studier har visat att kor med 
subklinisk mastit, samt kor som haft klinisk mastit avkastar 
mindre den återstående laktationen. 

Slutsats
Besättningar med hög kalvdödlighet kan även ha samti-
diga problem rörande kornas hälsa och produktion. Vid 
utredning av kalvdödlighetsproblem kan en helhetsbild av 
besättningens problem vara till nytta.
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Unga kalvar som dör – vad vet vi om orsakerna?
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Inledning
Neonatal kalvdiarré är en betydande sjukdom såväl i Sve-
rige som internationellt sett. Sjukdomen är multifaktoriell, 
där bland annat kalvens ålder, immunstatus och miljöfak-
torer spelar en betydande roll, vid sidan av infektiösa agens. 
Av de infektiösa orsakerna anses enteropatogen Escherichia 
coli internationellt sett vara en av de vanligare, och dess 
främsta virulensfaktor är adhesionsantigenet F5 (tidigare 
benämnt K99). 

Under åren 2010 och 2011 obducerades totalt 202 
kalvar i åldersspannet 0–1 månad inom ramen för den 
nationella obduktionsverksamheten. Hos ca 50 procent av 
dessa fastställdes enterit som sektionsdiagnos. I de flesta fall 
kunde dock inget tydligt infektiöst agens kopplas till enteri-
ten, men dominerande växt E. coli sågs ofta vid odling. I ca 
20 procent av fallen, 19 st, bedömdes den samlade bilden 
tala för en E. coli-orsakad enterit. F5 påvisades dock bara 
i 7 av dessa fall. Coronavirus detekterades i ca 10 procent 
av fallen och rotavirus i ca 7 procent, men det var inte 
alltid prov togs för analys av dessa agens. Näst vanligast 
sektionsdiagnos hos denna åldersgrupp var olika former av 
pneumoni (data från ObduktionsJournal).

I en nyligen publicerad studie har 40 virulensgener hos 
E. coli undersökts från unga kalvar i svenska mjölkkobesätt-
ningar. Faecesprov togs från såväl friska kalvar som kalvar 
med diarré, och inte i något av dessa fall detekterades E. 
coli F5. Isolat med virulensgener sågs lika ofta hos friska 
kalvar som hos kalvar med kliniska symtom. Dock sågs 
en viss association med diarré då det gäller virulensgenen 
terZ. Det behövs dock mer studier för att klargöra den 
kliniska relevansen av detta, men i sin helhet indikerade 
denna studie att enteropatogen E. coli är en ovanlig orsak 
till neonatal kalvdiarré i Sverige (1).

Svenska Djurhälsovården är huvudman för ett program 
för antibiotikaresistensövervakning hos sjukdomsframkal-
lande bakterier från lantbrukets djur. Programmet kallas 
Svarmpat och är ett samarbetsprojekt med SVA. Svarmpat 
finansieras av Jordbruksverket och har till syfte att motverka 
utveckling och spridning av antimikrobiell resistens. Detta 
görs främst genom övervakning, men också genom riktade 
projekt inom områden där det finns behov av ökad kunskap. 

Syftet med detta projekt var att kartlägga de främsta 
orsakerna till enterit och dödsfall hos kalvar upp till 3 
veckors ålder. Eftersom E. coli är det infektiösa agens som 
ofta bedöms som en sannolik orsak till enterit vid obduk-

tion var en specifik frågeställning om det finns andra viru-
lensfaktorer hos E. coli än F5 som kan ha betydelse för 
utveckling av enterit.

Material och metoder
De djur som ingick i projektet var kalvar med anamnes 
plötslig död eller kalvar som avlivats med anamnes diarré. 
Djuren var maximalt 3 veckor gamla och obducerades 
senast dagen efter att de hade dött. Ambitionen var också 
att antibiotikastatus skulle var känt, obehandlad eller 
behandlad med namngett antibiotikum. Denna uppgift 
har dock i dagsläget inte gått att erhålla för alla djur. 

Samtliga djur, drygt 60 st, obducerades på Eurofins 
Food & Agros anläggningar i Kristianstad eller Skara. Här 
gjordes obduktion och makroskopisk bedömning enligt 
gängse rutin. Prov togs för histologi från jejunum/ileum 
och colon och fixerades i formalin i direkt anslutning till 
obduktion. Histologisk bedömning gjordes av SVA. Prov 
togs från jejunum för aerob bakteriologisk undersökning, 
som utfördes av Eurofins Food & Agro i Skara. Träckprov 
skickades till SVA för virologisk undersökning avseende 
rotavirus och coronavirus och för parasitologisk under-
sökning avseende Cryptosporidium spp. Salmonellapro-
ver togs enligt den övervakningsrutin som gäller inom 
Obduktionsverksamheten (samtliga nötkreatur t.o.m. 12 
månaders ålder provtas). I de fall dominerande växt av E. 
coli påvisades undersöktes stammen på SVA avseende 10 
olika virulensfaktorer. F4, F5, F6, F18, F41, STa, STb, 
LT, VT2e och EAST. 

Resultat
Preliminära resultat från detta projekt visar att det hos 
majoriteten, ca 70 procent, av de ingående djuren förelåg 
en enterit. Andra diagnoser som sågs hos över 10 procent 
av de obducerade djuren var pneumoni (17 procent) och 
sepsis/pyemi (12 procent). Merparten av djuren med pneu-
moni hade också enterit. Hos drygt 60 procent av djuren 
sågs en dominerande växt av E. coli, men virulensfaktorer 
sågs endast hos isolat från åtta av kalvarna, ca 20 procent 
av isolaten. Hos isolat med virulensfaktorer fanns alltid 
flera samtidigt och F5 var alltid en av dem, utom hos ett 
isolat. Histologiskt sågs ingen enhetlig bild på enteriten 
hos dessa djur. 

Rotavirus detekterades hos 27 procent av djuren, coro-
navirus hos 12 procent. Histologiskt sågs ofta en ytligt 
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nekrotiserande enterit med lymfatisk atrofi hos dessa. Blan-
dinfektion med rotavirus och coronavirus förelåg hos tre 
djur. Hos endast två djur detekterades Cryptosporidium spp.

Diskussion
Detta projekt bekräftar att enterit är det vanligaste sjuk-
domslidandet hos unga kalvar. Precis som i tidigare studier 
gjorda i Sverige är det dock ofta svårt att fastställa etiologisk 
agens för enteriten. Vanligaste agens som sågs här var rota-
virus, coronavirus och enteropatogen E. coli F5. 

Etiologin till kalvdiarré är ofta multifaktoriell, och 
managementfaktorer har stor betydelse. En viktig roll i 
den veterinära rådgivningen är därför att öka djurägarens 
motivation för att tillämpa redan känd kunskap som rör 
t.ex. noggranna rutiner för råmjölk, utfodring och hygien. 
Även om det ofta är svårt att ställa en etiologisk diagnos vid 
dödsfall på unga kalvar så bidrar en obduktion i mycket 
hög utsträckning till en morfologisk diagnos. 70 procent av 
de kalvar som ingick i projektet hade en enterit, och andra 
diagnoser, som t.ex. pneumoni och sepsis, förekom också. 
Obduktion har i dessa fall bidragit med ökad kunskap 
om vilka sjukdomar som föreligger vilket är värdefullt för 
djurhälsoarbetet i besättningen. 

En särskild frågeställning i detta projekt var om det finns 
andra virulensfaktorer hos E. coli än F5. Projektet har inte 
gett stöd för den hypotesen. Den bedömning som görs av 
en framodlad E. coli vid enterit är väsentlig eftersom det 
är en av de faktorer som den fältverksamma veterinären 
baserar sin behandlingsstrategi på. SVS antibiotikapolicy 
då det gäller infektioner i tarmkanalen hos nötkreatur är 
här tydlig med att antibiotika för allmänbehandling bör 
förehållas konstaterade bakteriella infektioner samt fall med 
risk för sekundärinfektion eller sepsis (2). 

I tidigare studier gjorda i Skandinavien har Cryptospo-
ridium spp bedömts vara ett av de vanligaste agens vid 
kalvdiarré (3). Detta bekräftas inte i detta projekt, då Cryp-
tosporidium spp endast detekterades hos två djur. En orsak 
till den låga förekomsten av Cryptosporidium spp kan vara 
att projektet utfördes på djur som dött eller djur med så 
pass dålig prognos så att de har avlivats. Många studier i 
litteraturen baseras på provtagning av levande djur, vilket 
gör att urvalsgrupperna inte är helt jämförbara. 

Tack till Svarmpat och Obduktionsverksamheten för finan-
siering av projektet.
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Svenska mjölkkor på liv och död
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Bakgrund
De svenska mjölkkorna har i dagsläget en relativt kort 
livslängd. Beräkningar utifrån kokontrolluppgifter har 
visat att en ko har betalat av sina uppfödningskostnader 
(från födsel till inkalvning) först när hon är 50 månader 
om hon har kalvat in vid 28 månaders ålder, och först vid 
60 månaders ålder om inkalvning skett vid 30 månaders 
ålder [8]. Många svenska mjölkkor hinner därför inte bli 
lönsamma eftersom den genomsnittliga inkalvningsåldern 
är 28 månader och den genomsnittliga kon slås ut vid 60,6 
månaders ålder [15]. Att sedan sex procent av korna självdör 
eller avlivas varje år tyder på att det finns betydande brister 
i kornas hälsa och välbefinnande eller i mjölkföretagarnas 
strategier [1]. En kort livslängd och en hög andel självdöda 
och avlivade kor är problem inom mjölkproduktionen. Det 
leder till ekonomiska förluster för lantbrukarna och har 
även visat sig ha samband med besättningens djurvälfärd 
[6]. Konsumentens bild av svensk mjölkproduktion kan 
försämras och det kan upplevas oetiskt om korna dör vid 
en låg ålder och om en stor andel av korna självdör eller 
avlivas. Det är även negativt ur en miljömässig aspekt efter-
som varje ko har en uppfödningstid på minst två år där hon 
som kviga förbrukar foder och producerar metan. De kor 
som självdör eller avlivas levererar ingen köttprodukt utan 
istället får vi kostnader och utsläpp från kadaverhantering 
och destruktion [4]. 

Livslängd
Kors livslängd påverkas av en rad olika faktorer. Det finns 
till exempel studier som visat att inhysningssystem, indi-
viduell mjölkavkastning, uppfödningsförhållanden, utfod-
ring- och tillväxtskurvor, sjukdomar och reproduktion är 
viktiga aspekter [2, 6, 7, 11]. Det har även fastställts att 
det finns en genetisk påverkan på livslängden [10]. Många 
länder har därför infört ett avelsvärde för livslängd och den 
första internationella avelsvärderingen utfördes av Inter-
bull i november 2004 [5]. Det är anmärkningsvärt att 
livslängden inte har ökat i Sverige (Figur 1) trots att det 
finns flera faktorer som gynnar förutsättningarna för det. 
Den genetiska trenden visar en tydlig positiv trend under 
de senaste tio åren (Figur 2). Forskare och rådgivare har 
påvisat och förordat ökad livslängd under lång tid och 
majoriteten av alla mjölkföretagare vill ha hållbara kor med 
en lång produktiv livslängd. Trots detta har alltså livsläng-
den inte ökat. Ett projekt har därför genomförts där tio 

djupintervjuer med lantbrukare utförts under våren 2013 
för att försöka hitta de bromsande faktorerna och för att 
få en ökad inblick i de strategier och beslut som lantbru-
karen tar. Teman som återkommer i flera av intervjuerna 
är: ”kvigmotning” (nyfikenhet för kommande generation 
vilket gör att äldre kor i besättningen slås ut för att ge plats 
åt förstakalvarna), slaktrutiner och slaktpris, handel med 
djur, inseminering, djuromsorg och djursyn. 

Dödlighet
Ett projekt kring dödlighet startades i Sverige eftersom rap-
porter om ökad dödlighet kommit från USA och Danmark 
[13, 14]. Vi började undersöka data från kokontrollen 
och fann att dödligheten ökat från 5,1 till 6,6 dödsfall per 
100 kor och år mellan 2002 och 2010. Dödligheten har 
därefter minskat och ligger nu strax under sex procent. På 
besättningsnivå ökar dödligheten med ökande besättnings-
storlek, längre kalvningsintervall och i besättningar med 
Holsteinkor. Dödligheten har även visat sig vara högre i 
Norrland jämfört med Södra Götaland, i konventionella 
besättningar samt i besättningar med låg avkastningsnivå. 
Att en hög mjölkavkastning minskar risken för dödlig-
het har även visats i andra studier [12]. En förklaring till 
detta kan vara att avkastningsnivån speglar besättningens 
management, eftersom korna behöver vara friska och väl-
mående för att kunna producera stora mängder mjölk. En 
lantbrukare som lyckas att uppnå hög avkastningsnivå har 
troligtvis bra rutiner, vilket minskar dödligheten i besätt-
ningen. Samma resonemang gäller för kalvningsintervall, 
där kortare kalvningsintervall minskade dödlighetsrisken. 
Dessa associationer behöver dock inte gälla på individnivå. 
Större besättningsstorlek ökade risken för dödlighet, vilket 
kan vara en konsekvens av att det blir mindre tid att spen-
dera på varje enskild ko i stora besättningar. Våra analyser 
visade att en del av de regionala skillnaderna kan förklaras 

Figur 2. Genomsnittligt avels-
värde för överlevnad per födel-
seår och ras.

Figur 1. Ålder (månader) på 
utslagna kor per år och ras.
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av de olika kraven på betesperiodens längd. Lagstadgad 
betesperiod är fyra månader i söder och två månader i norr. 
Ytterligare förklaringar till den högre risken i Norrland 
kan vara att det är längre avstånd till slakterier och för 
veterinärer. En dansk studie har visat att besättningar med 
betesdrift om sommaren hade lägre dödlighet än besätt-
ningar utan betesdrift [3]. 

Enkätstudie
För att fånga upp ytterligare riskfaktorer på besättnings-
nivå skickade vi ut en enkät till besättningar som haft en 
hög respektive låg dödlighet eller en lång respektive kort 
livslängd under de tre senaste åren. Enkäten fokuserade 
på inhysnings- och skötselfaktorer. Där framkom att 
besättningar som använde levande tjur istället för arti-
ficiell insemination hade högre dödlighet. Besättningar 
som använde sig av rastbete istället för produktionsbete 
hade också högre dödlighet. Och vi fann även skillnader 
i dödlighet mellan besättningar med avseende på hur ofta 
de ströade liggbåsen. Majoriteten av mjölkproducenterna 
svarade att dödligheten i besättningen främst beror på tur 
eller otur. Analysen av riskfaktorer associerade med kort 
livslängd är ännu inte klar. 

Summary
Increasing on-farm mortality (i.e. unassisted death and 
euthanasia) and short lifespan are major concerns in Swed-
ish dairy cows. Risk factors for on-farm mortality have 
been identified by analyzing pre-collected data from the 
milk-recording scheme. To investigate attitudes towards 
culling of dairy cows, in-depth interviews with farmers 
have been carried out. Both on-farm mortality and longev-
ity are affected of several different factors.
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Abstract 
In the last years the milk quality in Denmark is improved. 
Since 2008 the BTSCC has decreased from 244,500 cells/
ml to 221,200 cells/ml in 2012. The incidence of initiated 
mastitis treatments is reduced from 0.41 in 2009 to 0.31 in 
2012 a reduction of 22%.

Along with the reduction in initiated mastitis treat-
ments, the prevalence of dry cow therapy is increased with 
78% in the same period. 

Nine infection parameters was calculated from the 
DHI samples from 2012 in the way it was agreed at the 
yearly meeting in the Nordic collaboration on milk quality 
(NMSM) in 2013 

The percentage of infected cows (≥200,000 cells/ml) 
in 2012 was 27.2 % – a reduction from 32.2 in 2009. For 
the parameter new infection and cure rate in lactation 
the median for 2012 was 13% and 30% respectively. For 
first calving cows infected at first control 15–60 days after 
calving the median was 12% with a higher proportion in 
AMS with 14.3%.

The parameters for the dry period with or without 
therapy were also calculated. Cure rate is 16% better for 
cows with antibiotic dry cow therapy compared to cows 
without any therapy. Cows treated with internal teat seal-
ant are not doing especially better than not treated cows. 
It must be stressed that these groups are not necessarily 
comparable. Dry cow therapy with antibiotics or inter-
nal teat sealant is chosen from herd specific relations so 
the expected effect of therapy can vary from one herd to 
another. Cows receiving both internal teat sealant and anti-
biotic dry cow therapy have the lowest new infection rate 
and also the highest cure rate. 

Introduction
The bulk tank somatic cell count (BTSCC) is traditionally 
used to evaluate the udder health on dairy farms. BTSCC 
is first of all a guideline for the prevalence of subclinical 
infections in the herd

To get a more general overview of the udder health 
situation in the herd we combine the BTSCC with the 

number of initiated antibiotic treatments for mastitis and 
the number of dry cow treatments. 

There is no correlation between the BTSCC and 
the incidence of clinical mastitis (Barkema et al., 1998). 
Erskine et al. (1988) found a higher incidence of clinical 
mastitis in herds with low BTSCC (≤150,000 cells/ml) 
compared to herds with high BTSCC (> 700,000 cells/ml).

Barkema et al. (1998) found that herds with low 
BTSCC had more clinical mastitis caused by gram nega-
tive bacteria.

Reduction of subclinical infections and thereby 
BTSCC and contagious mastitis bacteria is highly related 
to the traditional five point plan. 1) Good milking along 
with control and hygiene of milking machine, 2) Post milk 
teat disinfection (dip), 3) Dry cow therapy, 4) Early therapy 
of clinical mastitis and 5) Segregation and culling. 

The plan is described by (Kingwell et al., 1970) that 
comments on teat dipping to be an essential part of this 
plan, the value of this is often underestimated in Denmark.

If the problem with clinical mastitis is caused by envi-
ronmental pathogens then procedures as dipping before 
milking, clean environments, handling of bedding, focus 
on dry cows and new calves must be implemented (Erskine 
et al., 1988). In short clean cows these efforts along with 
the five-point plan is implemented in the National Mastitis 
Council ten point plan.

Another way to follow the development in the herds’ 
udder health status and to pin point risk areas is to follow 
the development in the individual cow cell count.

This can be done by evaluating the proportion of 
infected cows, infected first calving cows at first cow con-
trol after calving, new infection and cure rate in lactation 
and dry period (Dohoo and Leslie 1991; Schukken and 
Kremer 1996; Cook et al., 2002; Nordlund and Cook 
2004; Bradley et al., 2007; Krömker and Friedrich 2012).

In Denmark we have traditionally followed the BTSCC 
closely. For herd monitoring we use the geometric mean of 
3 months BTSCC, this is also the official way to measure 
the EU BTSCC with a limit of 400,000 cells/ml.

Since 1 December 2008 the Dairy Group Arla has 
measured BTSCC at each delivery and this has in our 
opinion increased the focus on the good reasons to have 
a constant and low BTSCC. In cases of acute mastitis 
therapy it is the tradition of many Danish veterinarians 
to investigate milk samples from all cases in their own 
practice laboratory (Katholm 1986). In other practices the 
investigation is more inconstant.
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Since May 2010 Danish legislation has required to 
investigate a milk sample from cases with mastitis therapy 
– if other medicine than simple penicillin is used. 

As earlier described testing of milk samples from acute 
mastitis treatments gives a good opportunity to follow the 
development in active bacteria, but it is also a risk that a 
subclinical problem with contagious mastitis pathogens 
will be underestimated.

Since 1995 investigations for infection have been a 
demand in the Danish legislation to be able to do dry cow 
therapy. In 2009 it was further extended that these investi-
gations could be performed by PCR testing. In 2012 more 
than 50,000 samples were investigated by PCR and most 
of these samples were milk samples taken before dry off.

With the extension of new calving investigations and 
later a legislation demand to do CMT investigations 
between 5 and 19 days after calving, investigations of milk 
samples have also been extended to cases with increased 
CMT reaction in new calving cows.

Since 1995 it has been a tradition in Denmark to cal-
culate a cell count value 1–5 from the individual cow SCC. 
This value is based on a general graph for cow cell count 
and days in milk for uninfected cows and an actual cow 
SCC value is calculated for each cow in relation to these 
graphs. Because the original graphs for uninfected cows 
were influenced by infections we have now returned to the 
original direct measurement of cow SCC. We use a thresh-
old of 200,000 cells/ml for cow SCC so if the actual cow 
SCC is lower, we say the cow is not infected, like or above 
we say the cow is infected. In this way we can calculate the 
different infection parameters mentioned earlier from the 
cow SCC (Dohoo and Leslie 1991; Brand et al., 1996).

In this paper we will demonstrate the status of udder 
health in Denmark in 2012 and demonstrate the calcula-
tions of the new mastitis parameters, and a program to 
present these data.

Materials and methods
The data for BTSCC, mastitis treatments and dry cow 
therapy are from 2002 to 2012. For calculation of the mas-
titis incidence of initiated mastitis treatments the number 
of yearly cows is used and for the calculation of prevalence 
of dry cow therapy the number of calving without first calv-
ing. All these data are found in the Danish Cattle Database. 
Data on the BTSCC are calculated as geometric mean for 
the whole year. 

Data on initiated mastitis treatments are based on the 
number of herd health records for the codes 11, 12, 14, 
15, 72, 94, 95 and 179. Retreatments of the same cow 

are counted as a new case 8 days after the first treatment.
The dynamic in the cow SCC is calculated from the DHI 
test in the herd. For the different parameter the following 
calculations are used:

For calculations of values after calving the first DHI 
result from the period 14–60 days after calving is used.

For calculations of new infection and cure rate over the 
dry period, the time span is from the last DHI before dry 
of and at least 14 days after calving. So the new calving 
period is also included

For all dry periods in 2012 the parameters for the dry 
period are also calculated in relation to eventual therapy for 
the group no therapy, antibiotic dry cow therapy, teat seal-
ant alone and teat sealant in combination with antibiotics.

Finally the data for dry cow therapy are also calculated 
for the three dry cow tubes, Orbenin® vet , Cefagold and 
Kefamycin® vet. 

Results
The numbers of cow year and number of calving older 
than first calving for the years 2002 to 2012 are shown 
in Table 1.

Figure 1 shows the geometric mean BTSCC, the inci-
dence of initiated mastitis treatments and the prevalence 
of dry cow therapy in relation to calving older than first 
calving for the years 2002 to 2012. 

The percentage of infected cows at DHI in the years 
2009 to 2012 was 32.2%, 30.2%, 28.9% and 27.2% 
respectively (Figure 2).

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Number of 
cow year 606,659 592,251 572,466 556,823 553,459 545,446 555,989 570,602 576,527 578,259 584,742

Calving
Above 1.st 226,004 225,844 214,408 205,546 205,959 199,502 205,073 214,492 218,652 220,278 224.,079

Table 1. Number of cow year and number of calving older than first calving for the years 2002 to 2012.

Infected: Cow SCC at and above threshold (200,000 cells/ml)
Healthy:  Two DHI tests in a row under threshold
New infected: Last DHI under and this DHI at or above threshold
Cured: Last DHI at or above and this DHI under threshold
Chronic: Last DHI and this DHI at or above threshold

Figure 1: The development in geometric mean BTSCC, the incidence 
of initiated mastitis treatments and the prevalence of dry cow therapy 
in relation to calving older than first calving for the years 2002–2012.
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The different infection parameters are calculated from 
individual cow cell count from the DHI testing. In table 2 
these figures are shown for Denmark in total as median or 
25% and 75% fractiel, for herds in the B register and for 
herds with automatic milking systems as median.

For dry periods in 2012 the percentage of healthy 
before dry off, healthy after calving, new infected in dry 
period and cured in dry period is calculated. The differ-
ent parameters are calculated for the different groups of 
treatment in the dry period, no therapy, antibiotic dry cow 
therapy, teat sealant and both antibiotic and teat sealant 
(Table 3).

In table 4 the number of cows treated with antibiotic 
tubes at dry off is shown for the three different dry cow 
tubes. It is important to stress that this is by no mean 
a clinical trial. Comparison of the three groups can be 
biased by the veterinarian’s different treatment criteria for 
the tree tubes. 

The new infection in lactation and new infection in the 
dry period from the individual cow SCC at the last DHI 
can now be shown in Dairy Management System DMS 
as critical measure points (KMP) from the menue ”daglig 
styring” along with other production, reproduction and 
treatment key figures (Figure 3).

Figure 2: Monthly percentage of infected cows (≥200,000 cells /ml) 
2009–2012.

Denmark
Median 25% or 75%* fractile AMS Strep. agalactiae register

Infected 27.2 22.0 27.1 27.7

% infected 1st lactation 15.5 16.8 15.8 16.0

% infected 2nd lactation 28.1 29.7 28.8 29.2

% infected others 40.8 42.5 40.6 42.1

Heifer 1st control after calving 12.0 7.7 14.3 12.3

% healthy 64.8 63.6 63.7 64.2

% chronic 17.8 13.4 17.7 18.5

New infected of healthy 12.9 10.4 14.1 13.1

Cured of infected 29.7 35.4* 33.9 28.6

Infection period 3.4 2.8 3.0 3.5

Infected cows 1st control for 2nd calving 
and older 29.8 22.9 30.0 28.8

Dry period: New infected of healthy 23.9 17.8 24.6 22.7

Dry period: Cured of infected 59.0 69.4* 60.0 58.7

Antibiotic dry cow therapy 23% 29% 26% 29%

Table 2: Infection parameters are calculated from DHI individual cow cell count from the DHI testing from 2012 for Denmark in total 
median and 25% fractile for cured 75% fractile , for herds in the B register and for herds with automatic milking systems (median).

Therapy No therapy Antibiotic Teat sealant Antibiotic and teat 
sealant Total

Numbers 233,140 75,718 17,357 7,416 333,631
Healthy before dry of 68 55 80 51 66
Healthy after calving 68 76 67 79 70
New infected of healthy 25 18 29 17 24
Cured of infected 54 68 52 74 59

Table 3: Development of infection status from last DHI before dry off to first DHI 14–60 days after calving in 2012 in different groups 
of dry cow therapy. 

Intramammary tubes Number of cows % healthy before dry off % new infected of healthy % cured of infected
Orbenin ® vet 42,268 55.0 15.8 71.6
Cefagold 28,011 56.8 19.3 66.7
Kefamycin® vet 9,487 48.7 21.8 63.6

Table 4: Number of dry cows treated in 2012 divided after intramammary therapy tube, and for each therapy % healthy before dry off, % 
new infected of healthy and % cured of infected in the dry period to first DHI 14–60 days after calving.
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By choosing “Nøgletalstjek” from the menu ”Analyse 
og lister” the figures for “yversundhed” and “nøgletal for 
mastitis” can be chosen, where after the 9 udder health 
parameters can be seen as average from the last 12 months 
(Figure 4). Thereafter the lower and upper limits for the 
figures are shown as 25% and 75% fractile and goals for 
the herd if registered in the database. Then the actual value 
is shown on a scale of other similar farms selected from the 
criteria breed, size of herd, ecology, milking herd, milking 
system and yield with the 25% or 75% fractiles shown. By 
selecting “nøgletal og kriterier” other comparison param-
eters can be selected. The next figures are the ranking among 
the farms selected for comparison.

Finally a button “Vis Graf” can be selected. Beside 
this button there is a raw draft of the figure to be shown 
(Figure 5). If the “Vis Graf” is selected two graphs appear 
the upper graph is the last 12 months compared to the 
prior 12 months’ period without DHI testing will appear 
empty. The lower graph shows the development for first 
calving cows, second calving cows and older cows for the 
selected parameter in the last 12 months.

Discussion
In 2005 the BTSCC in Denmark reached the lowest value 
so far of 221,000 cells/ml. The reduction in BTSCC was 
a result of a milk quality campaign at the time by Danish 
Cattle.

From 2005 until 2008 a temporary increase to 244,500 
cells/ml was recorded. As can be seen in figure 1 there 
has been a very positive development in the BTSCC to 
221,200 cells/ml from 2008 to 2012. 

We cannot pinpoint any direct reason for the increase 
until 2008 and the following decrease until 2012. 

One explanation can be the economic good times for 
milk production until 2008 and the financial crisis thereaf-
ter with for instance heavy variation in price of concentrate.

In the period after 2007 there was stagnation in milk 
production per cow. We do also expect that the new milk 
quality campaign from the Knowledge Centre for Agricul-
ture, Cattle – “Our milk a pure pleasure” that was launched 
in May 2010 has had a huge impact on the development. 
In many countries and regions including Flanders (Bel-
gium), the average BTSCC has again increased over the 
years (Piepers et al 2011). 

The positive development in BTSCC from 2009 to 
2012 is achieved along with a decrease in the number of 
initiated mastitis treatments by 22% in the same period.

The incidence of initiated mastitis treatments is 
reduced from 0.41 in 2009 to 0.31 in 2012 (Figure 1). 
This is a rather dramatic reduction in the mastitis inci-
dence. A possible explanation can be that one of the central 
recommendations in the milk quality campaign has been to 
stop treatments of coagulase negative staphylococci along 
with a reduction of treatment of subclinical infections just 
after calving.

We now recommend that no milk samples for detection 
of infection are taken in the first week of lactation based on 
CTM values. We recommend to wait for eventual self cure 
with reduction in CMT and not to make decision to test 
a milk sample for infection until 2–3 weeks after calving. 
Along with these recommendations we have also focused 
on not to treat cases of mastitis if milk samples show no 
infection or low numbers of coliform bacteria.

Figure 3: Print Screen from the program Dairy Management 
System with key figures shown in the selection critical measure 
points (KMP).

Figure 4: Print screen from the program Dairy Management 
System showing udder health infection parameters calculated 
from cow SCC by selecting, “Menu”, “analyse og lister”, “Nøgletals-
tjek”, “yversundhed”.

Figure 5: Print Screen from the program Dairy Management 
System showing graphs of selected udder health parameter  
infection, lactation.
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Along with the reduction in initiated mastitis treat-
ments, the prevalence of dry cow therapy is increased with 
78% in the same period. This is also one of the recommen-
dations in the milk quality campaign. It is recommended 
that herds found positive for Streptococcus agalactiae in the 
bulk tank or other herds with general appearance of conta-
gious mastitis should use dry cow therapy. In these herds 
cows with SCC above 100,000 cells/ml should receive dry 
cow therapy, if as demanded in Denmark a milk sample is 
found positive for infection not more than 35 days before 
dry off.

One reasonable uncertainty in the records of therapy 
is that for many farmers the reports to the database was 
changed in 2010. The herd health regulation was made 
mandatory. Around 600 herds changed to farmers as the 
primary starter of antibiotic therapy to cows along with the 
registration of treatments. By 31 December 2011 in total 
1,600 herds were in a Module 2 with farmers to initiate 
therapy. By 1 July 2010 it became voluntary to report treat-
ments to the cattle database. This can also have influenced 
the numbers of records, but since June 2011 it became 
mandatory to report treatments electronically along with 
regulations of 9 months’ ordination of medicine by the 
veterinarian.

The development in mastitis therapy in lactation and 
dry cow therapy follows the development in tubes sold for 
lactation and dry cow therapy registered in Vetstat 

The methods for calculating the mastitis parameter 
from the cow SCC are in agreement with decisions taken 
by the Nordic collaboration on milk quality NMSM at 
the yearly meeting in Tromsø, Norway, 2013. The nine 
different parameters are calculated for all Danish milking 
herds in the DHI system and for herds with robotic milk-
ing system (AMS) and for herds in the Danish B-register 
with Streptococcus agalactiae infections. For all Danish herds 
also proposed alarm limits are calculated at 25% fractile 
and for the cure rates in lactation and dry cow the alarm 
limits at 75% fractile (Table 2).

The percentage of infected cows (≥200,000 cells/ml) in 
2012 was 27.2% - a reduction from 32.2 in 2009.

The variation by season is minimal with a little increase 
in the summer period and a little reduction in the autumn. 
This variation follows the same variation as for BTSCC. 

The reduction in infected cows is in accordance with 
the development in the general udder health with reduced 
BTSCC and reduction in mastitis treatments.

Percentage of infected cows is reduced by around 13% 
from one lactation to the next. These figures are influenced 
by a rather high change in infection status between two 
DHI days. For the parameter new infection and cure rate 
in lactation the average for 2012 was 13% and 30% respec-
tively. The average number of first calving cows infected at 
first control 15–60 days after calving is 12% with a higher 
proportion in AMS with 14.3%.

The development for the parameters in the dry period 
with or without therapy is shown in table 3. 

The figures for the development in cow SCC for cows 
receiving dry cow therapy with antibiotics or internal teat 
sealant show considerable variation between groups.

The figures must be seen in relation to the number of 
cows in some of the groups is low with only 18,000 cows 
with registration of internal teat sealant and 7,736 cows 
registered with both an antibiotic and internal teat sealant 
treatment.

It is also important to stress that the groups can not 
be compared directly as in a clinical trial. The decision for 
the different treatments is influenced by the udder health 
problems in the herd. For antibiotic treatments cows must 
have an infection registered in a milk sample within 35 
days from therapy. A decision to use internal teat sealant 
is often chosen for not infected cows from herds with a 
known risk for new infection in the dry period.

So these data must be evaluated with care and especially 
be used as a guideline for outcome of a chosen therapy.

An important conclusion from table 3 is that dry cow 
therapy with antibiotics is effective. The cows in the anti-
biotic treated group must be infected and is thereby in a 
worse situation than cows not receiving antibiotic therapy. 
This is also seen in the data that the per cent healthy cows 
are 13% lower in the antibiotic treated group. In spite 
of this the per cent of healthy cows are 9% higher in the 
antibiotic treated group at first DHI after calving.

It is also seen that percentage of new infected in dry 
period is around 8% lower compared to no antibiotic. This 
is, of course, a result of the antibiotic dry cow therapy but 
it is worth realising in relation to the fact that preventive 
therapy is not allowed in Denmark. Cure rate is 16% better 
for cows with antibiotic dry cow therapy compared to cows 
without any therapy.

Cows treated with internal teat sealant are not doing 
especially better than not treated cows.

It must be stressed that these groups are not comparable 
as mentioned earlier. It can be expected that internal teat 
sealant is used in herds with a high risk of new infection 
in the dry period so these cows could have done worse if 
not treated. Dry cow therapy with antibiotics or inter-
nal teat sealant is chosen from herd specific relations so 
the expected effect of therapy can vary from one herd to 
another.

Cows receiving both internal teat sealant and antibiotic 
dry cow therapy have the lowest new infection rate and 
also the highest cure rate. In a clinical trial with around 
1,000 cows in both groups Runciman et al. (2010) com-
pared the use of an internal teat sealant in combination 
with cloxacillin dry cow treatment to dry cow therapy 
with cloxacillin alone and found that the combination was 
associated with significantly lower clinical and subclinical 
mastitis in the following lactation, with a greater difference 
found in cows that had a history of subclinical mastitis in 
the previous lactation.

Table 4 shows the development over the dry period in 
2012 for antibiotic treatment with the 3 typical tubes for 
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dry cow therapy in Denmark. Again it must be stressed that 
this is not a clinical trial. The different tubes can be selected 
for cows that are not comparable. For instance Kefamycin® 
Vet can be selected to ecologic cows and to cows with a 
short period to calving. Also for the tubes Orbenin® vet 
and Cefagold there can be different criteria - for instance 
regional. The figures for the different tubes are therefore 
not so much for comparison between tubes but more to 
relate what can be expected in a certain herd where the 
veterinarian has to evaluate the outcome of therapy.

It is hereby possible to evaluate if the outcome of dry 
cow therapy is lower than what can be expected in average, 
and if so evaluate the other factors that influence result of 
therapy over the dry period and new calving period in rela-
tion to use of internal test sealant, teat dipping the week 
after calving and before calving, housing in the dry period, 
movements of cattle, body condition and feeding, calving 
and calving area and the new calving period. In this way 
all these areas can be addressed if the outcome of therapy 
is not as can be expected

Use of the udder health parameters such as, new infec-
tion in lactation, and dry period can be seen in the new 
developed Danish presentation program Dairy Manage-
ment Systems (DMS) under Menu and daily evaluation 
and critical key points (Figure 3) are described in DVT 
2013 (Katholm og Søgaard 2013). The nine udder health 
parameters that are calculated from the cow SCC from DHI 
testing are now presented in the DMS under “menu” and 
“Analyses and lists” in “Nøgletalstjek” (Figure 4). For each 
of the parameters it is possible to benchmark to related 
herds in relation to breed, size, milk production, milking 
system and ecology 

For each parameter it is possible to select “show graph” 
and hereby show the development for the parameter in the 
last 12 months compared to the former 12 months and also 
show the development in the last 12 months in relation to 
first calving, second calving and older cows.

It is our hope that these new key parameters and the 
graphic presentation will bring more focus on the good 
development in the udder health in the Danish milking 
herds and that this new tool can help pin point areas of 
improvement of an even better milk quality in Denmark.
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Inledning
Att en ko har ett friskt juver är en förutsättning för en god 
mjölkproduktion med god mjölkkvalité. Det är därför 
angeläget att snabbt hitta de kor som drabbas av juverin-
flammation innan de blir sjukare eller smittar ner andra kor 
i besättningen. I Sverige har man sedan 80-talet använt ett 
juverhälsomått baserat på kocelltalet, som korrigerats för 
olika koegenskaper bl.a. ras och laktationsnummer, men 
detta mått har kritiserats för att inte längre vara korrekt. 
I ett av Stiftelsen Lantbruksforskning finansierat projekt 
har nu detta juverhälsomått reviderats och förhoppnings-
vis kommer ett enklare och effektivare juverhälsomått nu 
komma lantbrukarna till godo.

Bakgrund
Juverinflammationer är kostsamma, påverkar kornas väl-
färd och försämrar mjölkkvaliteten. Kor med klinisk mastit 
är lätta att hitta då symptomen är synliga och kon kan 
behandlas och hanteras så att hon inte utgör en smittorisk 
för de andra korna i besättningen. Kor med subkliniska 
mastiter utgör däremot ett dolt hot för andra kor i besätt-
ningen. Det finns olika sätt att försöka finna de kor som 
har subklinisk mastit där hittills celltalet används mest. I 
Sverige utvecklades det korrigerade celltalet och juverhälso-
klasserna (JHKL) under 80-talet som ett effektivt verktyg 
för rådgivare och lantbrukare att finna kor i besättningen 
med subklinisk infektiös mastit. För att celltalet skulle 
kunna användas på ett mer effektivt sätt korrigerades det 
först efter kons mjölkavkastningsnivå, ras, laktationssta-
dium och laktationsnummer. För att sedan få fram kons 
JHKL gjordes en sammanvägning av de två till tre senaste 
provmjölkningarnas korrigerade och okorrigerade celltal 
och från det beräknades sannolikheten för att en ko ska 
ha en infektion i en eller flera juverdelar vid den givna 
provtagningen [1]. Det korrigerade celltalet och JHKL 
baserar sig på resultat från studier som genomfördes i slutet 
på 70-talet [2] och sedan dess har de statistiska metoderna 
och verktygen utvecklats vilket har gett oss möjlighet att 
skapa en förbättrad modell för att finna kor med smittsam 
mastit med hjälp av ett nytt eventuellt korrigerat celltal 
och omräknade JHKL. Förutom att de statistiska meto-
derna har förbättrats så har även det svenska komateria-
let förändrats sedan 70-talet vilket har uppmärksammats 
och diskuterats bland annat i tidningen Husdjur [3, 4]. 

Årsproduktionen har ökat med ca 3000 kg mjölk per ko 
och år och dygnsavkastningen har ökat med i snitt 50%. 
Våra till antalet största svenska mjölkkoraser, SRB och SH, 
har utvecklats och förändrats. Inkorsningen av Holstein i 
SLB-rasen (som gjort att den numera kallas just SH) är 
kanske den största förändringen. Alla dessa förändringar 
kan medföra att den korrigering av celltalet och därmed 
även den uträkning av JHKL som har används sedan 1985 
inte är korrekt längre. Förutom utveckling av statistiska 
metoder och förändringar i det svenska komaterialet så har 
även möjligheten att använda andra juverhälsomarkörer än 
celltalet utvecklats. Framförallt har de i mjölk uppmätbara 
enzymerna laktatdehydrogenas (LDH) och N-acetyl-β-D-
glukosaminidas (NAGase) visat sig användbara och kan 
användas i mätningar automatiskt i realtid i mjölkled-
ningen. Då celltalet påverkas av så många andra faktorer än 
bara inflammationsstatus så har man förhoppning om att 
dessa enzymer skulle vara mindre påverkade av kofaktorer 
och då ge en bättre indikation på en sann inflammation.

Huvudsyftet med detta projekt var att undersöka om 
det korrigerade celltalet och beräkningen av JHKL behöver 
revideras för att därigenom förbättra och utveckla celltalets 
prognostiska förmåga att finna kor med smittsam mastit. 
Ett annat syfte med projektet vara att undersökt LDH, 
NAGase och alkaliskt fosfatas förmåga att prognostisera 
infektiös subklinisk mastit för att kunna jämföra detta med 
celltalets prognostiska förmåga.

Material och metoder
Tjugofem besättningar från husdjursföringarna Svenska 
husdjur, Freja, Hansa husdjur och Växa rekryterades. Våra 
urvalskriterier för dessa besättningar var att de skulle ha 
en besättningsstorlek på 60–200 årskor, ha minst 30% av 
korna i vardera rasen SRB och SH samt ha ett beräknat 
tankmjölkcelltal på 150 000–300 000 celler/ml mjölk. För 
att försäkra oss om att vi i studien skulle erhålla tillräck-
ligt många kor från varje besättning av SRB- respektive 
SH-ras, kor i olika laktationsnummer, samt kor i olika 
laktationsstadier skapades provtagningslistor inför besö-
ken med kor att provta baserade på uppgifter från senaste 
provmjölkningen. Varje besättning besöktes under stallsä-
songen oktober 2009 – april 2010. Vid dessa besök deltog 
en husdjurstekniker vid mjölkningen (morgon eller kväll) 
dagen före provmjölkning, på provmjölkningsdagen, samt 
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dagen efter provmjölkningen. Mjölkprov för bakteriologisk 
undersökning togs av teknikern från varje juverfjärdedel 
med Mastistrip vid alla tre mjölkningstillfällena, medan 
heljuvermjölkprov för analys av celltal togs ut och hante-
rades enligt vanlig rutin vid provmjölkning. För att få en 
så likvärdig provtagning som möjligt togs juverfjärdedels-
prover först i mjölkrör och sedan doppades Mastistrip-
tungorna i rören. Mjölkprov för analys av LDH, NAGase 
och AP togs från provmjölkningsprovet.

Celltal på heljuvernivå, till vilket bakteriefynd från 
juverfjärdedelsproverna relaterades, hämtades från Kokon-
trollen från aktuellt provmjölkningstillfälle. Även data 
från 6 månader före försöksstart till och med 6 månader 
efter sista provmjölkningen gällande avkastning, celltal, 
ras etc. på både individ- och besättningsnivå hämtades 
in. Mastistrip-kassetterna skickades till SVA för analys av 
bakterieförekomst enlig vanlig rutin [5], medan det uttagna 
heljuverprovet skickades till Aarhus universitet, Danmark, 
för analys av LDH, NAGase och AF enligt Larsen [6] och 
Larsen et al. [7]. 

Statistiska analyser
För att undersöka vilka kofaktorer som eventuellt påverkar 
celltalet (och sedan också LDH, NAGase och AF) hos bak-
teriologiskt negativa kor undersöktes sambanden mellan 
beroende variabler (celltal, LDH, NAGase och AF) och 
förklarande variabler (laktationsnummer, ras, laktations-
stadium, mjölkavkastning, procent fett och protein i mjölk, 
ureakoncentration i mjölk samt provtagningsperiod). Sam-
banden analyserades med hjälp av en s.k. multivariabel 
linjär blandad regressionsmodell. En blandad modell (kallas 
så då både fixa och slumpmässiga faktorer kan ingå) kan ta 
hänsyn till och justera för att kor inom samma besättning 
är mer lika varandra (pga. bl.a. inhysning, utfodring och 
management) än kor i olika besättningar. I denna första 
del användes bara data från bakteriologiskt negativa kor. 
Definitionen av en bakteriologiskt negativ ko bestämdes 
till att vara en ko där alla 12 juverdelsprover (4 spenar * 3 
dagar) var bakteriologiskt negativa samt även kor med 11 
bakteriologiskt negativa juverdelsprover och ett prov med 
blandflora (om mängden blandflora var sparsam). Spar-
sam blandflora tolkas vanligtvis som en kontaminering vid 
provtagning och inte att bakterier funnits i juvret.

För alla regressionsmodeller undersöktes först om de 
beroende variablerna var normalfördelade eller inte. Om 
de inte var det transformerades de för att få dem så normal-
fördelade som möjligt. Celltalet logaritmerades med hjälp 
av den naturliga logaritmen eller Box-Cox transformera-
des medan LDH, NAGase och AF logaritmerades med 
hjälp av den naturliga logaritmen. Sedan undersöktes om 
sambandet mellan beroende och förklarande variabler var 
någorlunda linjärt. Var det inte det transformerades eller 
kategoriserades även de förklarande variablerna. I den mul-
tivariabla analysen tillämpades baklänges eliminering, dvs. 
man börjar med en modell där alla ingående förklarande 
variabler är med och sen tas variablerna bort en efter en 
beroende på P-värde för respektive variabel (den med högst 

P-värde tas bort först). Endast variabler med ett P-värde 
≤0,05 behölls i den slutliga modellen. Modellvalidering 
utfördes enligt Dohoo et al. [8] där residualernas normal-
fördelning utvärderades med hjälp av Q-Q diagram och 
residualdiagram.

För att undersöka hur väl ett nytt korrigerat celltal samt 
LDH, NAGase och AF kunde förutsäga vilka kor som hade 
en eller flera juverdelar med bakteriefynd användes en uni-
variabel logistisk blandad regressionsmodell. I denna analys 
ingick alla kor, både bakteriologiskt negativa och positiva. 
Från denna analys erhölls ett prediktivt (förutsägande) värde 
mellan 0-1 som visar hur väl den ingående förklarande 
variabeln kan förutsäga att en bakteriologiskt negativ ko 
är negativ och att en bakteriologiskt positiv ko är positiv. 
En perfekt modell skulle ge alla negativa kor en prediktion 
på 0 och alla positiva kor en prediktion på 1. För att med 
större sannolikhet kunna säga att en ko är bakteriologiskt 
positiv, och troligen även hade en infektion, klassades endast 
kor där samma bakteriefynd påvisats vid minst två provtag-
ningar i en juverdel som sant bakteriologiskt positiva (ett 
fynd vid endast ett tillfälle kan vara en kontamination från 
omgivningen, provtagaren eller kohud).

Resultat
Totalt undersöktes 11 871 mjölkprover (juverfjärdedelspro-
ver) från 976 kor bakteriologiskt och av dessa kor klassades 
522 som bakteriologiskt negativa (12 juverdelsprover (4 
spenar * 3 dagar) bakteriologiskt negativa samt kor med 
11 bakteriologiskt negativa juverdelsprover och ett prov 
med blandflora (om mängden blandflora var sparsam)). 
Dessa kor ingick sedan i den första delen av den statistiska 
analysen där samband mellan koegenskaper och celltal, 
LDH, NAGase och AF undersöktes för att se om och hur 
mycket olika koegenskaper påverkar dessa juverhälsomått 
och för att kunna skapa ett nytt korrigerat celltal. I den 
andra delen ingick alla bakteriologiskt negativa kor samt 
de kor som hade haft två eller fler bakteriefynd (av samma 
bakterie) i en eller flera juverdelar och här undersöktes hur 
bra de olika juverhälsomåtten, korrigerade eller ej, kunde 
förutsäga vilka kor som hade trolig smittsam subklinisk 
mastit i en eller flera juverdelar.

Resultaten av den första delen visar att alla undersökta 
juverhälsomått påverkas av flera koegenskaper. I vilken lak-
tation kon var i var den enda koegenskapen som påverkade 
alla måtten och generellt ökade celltalet, LDH och NAGase 
med ökande laktationsnummer, medan AF minskade med 
ökande laktationsnummer. Celltalet och AF påverkades 
även av vilken ras kon hade, där kor av SH-ras hade högre 
celltal och högre AF värden jämfört med kor av SRB-ras. 
Mjölkproduktionen påverkade celltalet och NAGase, där 
celltalet sjönk med ökande mjölkavkastning och NAGase 
låg högt vid låga mängder mjölk (<20 kg) för att sedan 
sjunka med ökande avkastning. LDH och NAGase påver-
kades båda av laktationsstadium; LDH låg högt tidigt i 
laktation för att sedan sakta sjunka t.o.m. ca dag 50 för 
att sedan öka igen efter ca dag 100, medan NAGase låg 
högt i tidig laktation för att sedan sjunka snabbt fram till 
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ca dag 40 för att sedan öka långsamt igen. Andel fett i 
mjölk påverakade endast celltalet, där celltalet steg med 
ökande procent mjölkfett. Andel protein i mjölk påverkade 
både LDH och AF, båda ökade med ökande mjölkprotein. 
Ureakoncentrationen i mjölk påverkade celltalet, LDH och 
NAGase, alla sjönk med ökande mjölkureakoncentration. 
LDH och NAGase påverkades av provtagningstidpunkt 
(höst/vinter/vår), båda låg lägst i okt-nov och högre i dec-
feb respektive mars-april. Nivåerna i dec-feb och mars-april 
skilde sig inte signifikant åt.

För att kunna säga hur mycket juverhälsomåtten påver-
kades av dessa koegenskaper räknade vi ut hur mycket av 
variationen i respektive mått som förklarades av kogegen-
skaperna. Totalt förklarade koegenskaperna (de som blev 
signifikanta i de statistiska modellerna) 21%, 32%, 30% 
respektive 58% av variationen i celltal, LDH, NAGase res-
pektive AF. Hur mycket förklaring i variation som respek-
tive koegenskap utgjorde visas i figur 1. Laktationsnummer 
har en stor betydelse för variationen i framför allt celltalet 
och laktationsstadium är den koegenskap som är absolut 
mest betydande för variationen i AF.

Ett nytt korrigerat celltal skapades efter de koegenskaper 
som i detta projekt visat sig påverka celltalet för att sedan 
undersökas i den andra statistiska delen. I den delen visade 
det sig att det nya korrigerade celltalet hade bäst förmåga, 
både när man bara tittade på celltalet från en provmjölk-
ning, men också när man använde celltalet från 2–3 prov-

mjölkningar, att förutsäga vilka kor som hade en eller flera 
juverdelar med trolig smittsam subklinisk mastit. Emel-
lertid var det okorrigerade celltalet nästan lika bra, medan 
det gamla korrigerade celltalet hade en sämre förmåga än 
både det nya korrigerade och det okorrigerade celltalet. 
Enzymernas förmåga att finna kor med trolig smittsam 
subklinisk mastit var låg och vi kunde konstatera att cell-
talet var det juverhälsomått som bäst kunde förutsäga om 
en ko hade trolig smittsam subklinisk mastit. 

Utvärdering av det logaritmerade celltalets förmåga 
att finna bakteriologiskt negativa kor respektive kor 
med bakteriefynd i en eller flera juverdelar
Räknar man ut sensitiviteten (Se), specificiteten (Sp), 
positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt 
värde (NPV) för förmågan hos det logaritmerade celltalet 
(lncell) från aktuell och de två tidigare provmjölkningarna 
att korrekt diagnostisera kor som bakteriologiskt negativa 
respektive positiva, när man klassar kor med ett prediktivt 
värde på <0,50 som negativa och ≥0,50 som positiva, får 
man: Se = 0,69, Sp = 0,89, PPV = 0,75 och NPV = 0,85. 
Sensitiviteten säger oss hur bra modellen är på att korrekt 
identifiera bakteriologiskt positiva kor medan det positiva 
prediktiva värdet (PPV) säger oss att med hjälp av att titta 
på celltalet (lncell) kommer man i 75% av fallen hitta kor 
som är bakteriologiskt positiva. Specificiteten säger oss 
hur bra modellen är på att korrekt identifiera kor som är 
bakteriologiskt negativa medan det negativa prediktiva 
värdet (NPV) säger oss att med hjälp av att titta på celltalet 
(lncell) så kommer man i 85% av fallen hitta kor som är 
bakteriologiskt negativa. Modellen lyckas totalt sett klassa 
82% av korna rätt. Jämför vi sedan hur bakteriologiskt 
negativa respektive positiva kor fördelar sig över predik-
tionen att kon ska vara bakteriologiskt negativ respektive 
positiv när vi använder oss av dagens JHKL, lncell vid 
aktuell provmjölkning kombinerat med medelvärdet av 
lncell från de två tidigare provmjölkningarna samt bara 
för lncell vid den aktuella provmjölkningen ser vi att det 
inte skiljer sig så mycket (tabell 1). 

Prediktion
Juverhälsoklasser lncell över flera provmjölkningar lncell aktuell provmjölkning
Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv

0-9 169 (97)  5 (3) 166 (96)  7 (4) 151 (96)  6 (4)

10-19  41 (77) 12 (23)  53 (85,5)  9 (14,5)  67 (90,5)  7 (9,5)

20-29  37 (86)  6 (14)  35 (83)  7 (17)  30 (70) 13 (30)

30-39  21 (66) 11 (34)  20 (67) 10 (33)  26 (70) 11 (30)

40-49  11 (39) 17 (61)  20 (54) 17 (46)  16 (55) 13 (45)

50-59  22 (48) 24 (52)   9 (45) 11 (55)  16 (36) 29 (64)

60-69  13 (54) 11 (46)  14 (33) 29 (67)  13 (30) 30 (70)

70-79   4 (10,5) 34 (89,5)   8 (23) 27 (77)   9 (22) 32 (78)

80-89   4 (18) 18 (82)   5 (13) 33 (86)   3 (11,5) 23 (88,5)

90-100   8 (23,5) 26 (76,5)   1 (7) 14 (93)   0  0

Figur 1. Resultat av mängd variation som förklaras av olika 
kofaktorer som visat sig ha signifikant samband med fyra olika 
juverhälsomått.

Tabell 1. Tre olika juverhälsomåtts prediktion att en ko är bakteriologiskt positiv och 
sann bakteriologiskt status hos respektive ko (antal kor (%), n=495). 
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Sensitivitet, Sp, NPV och PPV för respektive mått att 
korrekt identifiera kor med låg sannolikhet att ha ett eller 
flera bakteriefynd i en eller flera juverdelar (de med pre-
diktionen 0-29%) respektive hög sannolikhet (de med pre-
diktionen 60–100%) presenteras i tabell 2. Sammantaget 
ger alla tre juverhälsomåtten ungefär samma resultat, men 
där lncell över flera provmjölkningar ger ett något bättre 
NPV och PPV, dvs. är bäst på att finna sant negativa resp. 
positiva kor.

Diskussion
Detta projekt visar att kofaktorer fortfarande påverkar cell-
talet, men att även LDH, NAGase och AF också påverkas 
av kofaktorer. Ser man till hur mycket av variationen i de 
olika juverhälsomarkörerna som de ingående variablerna 
i varje modell förklarar, förklarar kofaktorerna variatio-
nen i celltal endast till 22%, medan variationen i LDH, 
NAGase och AF förklaras till 30–58% av kofaktorerna. 
Den fördel de ”nya” juverhälsomarkörerna troddes ha, att 
inte påverkas till lika stor grad av kofaktorer och därmed 
bättre kunna påvisa kor med mastit, kan i den här studien 
avfärdas. Mycket av variationen i LDH, NAGase och AF 
förklarades av laktationsstadium.

I linje med Brolunds [2] resultat visar även vår studie 
att det fortfarande finns en rasskillnad gällande celltal. 
Kritiken mot det nuvarande systemet, som togs upp i tid-
ningen Husdjur (Karlsson, 2007) var att SRB-kor fick en 
högre JHKL än SH-kor vid samma celltal och risken fanns 
då, enligt den intervjuade lantbrukaren, att SRB-korna 
skulle missgynnas vid utslagning i besättningen. Vår studie, 
liksom Brolunds [2], visar dock fortfarande att juverhälso-
mässigt friska kor av SRB-ras har ett generellt lägre celltal 
än friska kor av SH-ras. Andelen av variationen i celltal 
som förklarades av ras var dock väldigt liten.

Resultaten visade också att ett nytt korrigerat celltal inte 
hade en så mycket bättre förmåga att påvisa bakteriologiskt 
negativa resp. postitiva kor jämfört med det okorrigerade 
celltalet och att det gamla korrigerade celltalet hade en 
sämre förmåga att särskilja bakteriologiskt negativa resp. 
positiva kor. Att det nya korrigerade celltalet inte var så 
mycket bättre än det okorrigerade celltalet beror troligen 
på att de kofaktorer som användes för korrigering inte 
förklarade så mycket av variationen i celltal, utan det finns 
andra faktorer (t.ex. infektionsstatus) som förklarar mer. 
Anledningen till att det gamla korrigerade celltalet fung-

erade så dåligt i vårt material kan bero på flera saker. För 
det första är det helt olika komaterial som har använts, 
korna som provtogs i Brolunds [2] försök är troligen inte 
representativa för dagens kor på grund av ökad mjölkpro-
duktion, minskat celltal och andra genetiska förändringar. 
För det andra var de äldre statistiska metoderna inte lika 
effektiva, ex. kunde de inte ta hänsyn till upprepade mät-
ningar inom ko, så i de modeller Brolund [2] använde sig 
av fick kofaktorerna troligen större effekt, då de kom med 
flera gånger per ko. I vår studie var det bara en mätning 
per ko, då vi ville få med så många olika kor som möjligt. 
En ytterligare skillnad mellan vår och Brolunds studie [2] 
är att vi provtog korna dagen före provmjölkningen, på 
provmjölkningsdagen och dagen efter provmjölkningen. I 
Brolunds studie [2] provtogs korna endast en gång inom tre 
dagar från provmjölkningen fast vid upprepade provmjölk-
ningar. En upprepad provtagning ökar förmågan något 
att ge en sann bedömning av om kon är bakteriologiskt 
positiv eller ej [9]. 

Vi kunde också konstatera att ett celltalsmått baserat på 
det logaritmerade celltalet är bra på att klassa bakteriolo-
giskt negativa kor som negativa och kor med ”major patho-
gens” (som bestod av framförallt Staphylococcus aureus) som 
positiva. Måttet har dock svårt att klassa ”minor pathogens” 
(som i detta material endast utgjordes av koagulasnegativa 
stafylokocker) som positiva, men det är framförallt ”major 
pathogens” som orsakar de största skadorna och som vi 
verkligen vill finna. 

Baserat på de resultat vi fått i denna studie samt på att 
det korrigerade celltalet har varit svårt för både lantbrukare 
och rådgivare att helt förstå, föreslår projektgruppen att det 
korrigerade celltalet kan tas bort från Kokontrollen såvida 
det inte ska fortsättas användas för JHKL beräkningen.

Vår sista hypotes i detta projekt, att en kombination 
av upprepade mätningar av celltal är bättre än en enskild, 
kan bekräftas av våra resultat, men förbättringen var inte 
så stor jämfört med en enskild celltalsmätning vid aktuell 
provmjölkning. Endast kor med mer än en provmjölk-
ning får i dagens system en JHKL. Våra resultat tyder på 
att även en enskild mätning kan ge mycket information 
om juverhälsostatus så ett kombinerat system där kor om 
möjligt får en JHKL baserat på fler provmjölkningar, men 
även kan få en JHKL om det bara finns uppgifter från 
senaste provmjölkningen skulle vara önskvärt. Att använda 
det logaritmerade celltalet (från flera provmjölkningar) gav 

Tabell 2. Tre olika juverhälsomåtts diagnostiska förmåga att klassa kor som troligt bakteriologiskt negativa 
respektive positiva när en prediktion på ≤ 0,29 användes för att klassa kor som troligt negativa och en prediktion 
på ≥0,60 användes för att klassa kor som troligt positiva (n=495).

JHKL lncell över flera provmjölkningar lncell aktuell provmjölkning

Se 79 82 77
Sp 89 90 91

NPV 91 92 90,5

PPV 75 79 77
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det högsta NPV och PPV. Genom att använda det juver-
hälsomåttet skulle 92% av korna som sägs ha sannolikheten 
0–29 vara sant negativa och 79% av de med sannolikheten 
60–100 vara sant positiva. Dagens JHKL ger inte en dålig 
prediktion av vilka kor som är bakteriologiskt negativa resp. 
positiva, men om JHKL skulle beräknas med hjälp av ett 
nytt korrigerat celltal eller bara det logaritmerade celltalet 
skulle troligen prediktionen förbättras något.

Konklusioner
Celltalet, LDH, NAGase och AF påverkas alla av kofak-
torer, men celltalet påverkas till minst del. En korrigering 
av celltalet baserat på kofaktorer ger en marginellt bättre 
förmåga att finna bakteriellt negativa resp. positiva kor jäm-
fört med det okorrigerade celltalet. En upprepad mätning 
av celltal ger en bättre möjlighet att finna bakteriologiskt 
negativa resp. positiva kor, men ett enskilt celltalsmått ger 
också mycket information. JHKL beräknade med hjälp av 
det logaritmerade celltalet skulle ge en något bättre möj-
lighet att finna bakteriologiskt negativa resp. positiva kor 
jämfört med dagens JHKL.

Summary
To identify cows with subclinical mastitis, Sweden has used 
the so-called corrected milk somatic cell count (SCC), 
which takes into account various cow factors. However, in 
recent years the question has been raised if this corrected 
SCC is really viable for today’s cows. To investigate whether 
these correction factors are still relevant today this research 
project was launched. The project examined statistical asso-
ciations between cow factors and SCC to find out which 
cow factors that could be included in a new corrected 
SCC. Moreover, associations between the cow factors and 
three other udder health indicators; lactate dehydrogenase 
(LDH), N-acetyl-β-D-glucosaminidase (Nagase) and alka-
line phosphatase (AF) were investigated. Thereafter, we 
examined how well the new corrected SCC, but also the 
other udder health markers could predict which cows had 
findings of bacteria in one or more udder parts. The results 
showed that all the udder health indicators were affected 
by several cow factors, but that a correction of the SCC 
did not improved the ability to predict which cows were 
bacteriologically positive or not very much. The SCC was 
the udder health indicator that best could predict the bacte-
riological status of the cows. The conclusion of this project 
is that the SCC doesn’t need to be corrected for cow factors 
in order to function as a tool to find cows with bacterial 
infection. Our results will hopefully lead to a simpler and 
more effective udder health tool to use in the field.

Tack till:
Stort tack till Stiftelsen lantbruksforskning som finansie-
rat studien. Projektet genomfördes av en projektgrupp 
bestående av huvudförfattaren och medförfattarna samt 
Torben Larsen. Vi vill också tacka alla juverhälsotekniker 
och laborativ personal som hjälpt till med provtagning och 
analys samt alla lantbrukare som låtit oss provta deras kor. 
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Bakgrund
Staphylococcus aureus (S a) är det vanligaste bakteriefyndet 
vid både subklinisk och klinisk mastit i Sverige [4, 8]. 
Därmed utgör juverinfektioner med bakterien en av de 
största enskilda orsakerna till ekonomiska förluster till följd 
av störd djurhälsa i svensk mjölkproduktion. Resistenta 
stammar är sällsynta och 3 respektive 7 % av isolaten från 
subklinisk och klinisk mastit kan bilda ϐ-laktamas [2, 8]. 
Den gängse bekämpningen av S a i landet innefattar iden-
tifiering, behandling, utslaktning och isolering av kor som 
infekterats. Trots systematiska saneringsprogram lyckas det 
ofta dåligt att fullt ut kontrollera spridningen av infektio-
nen till allt fler kor i besättningarna. 

De försök som ligger till grund för registreringsansökan 
har skett i länder där såväl besättningsstruktur, produktions-
nivå som celltalsnivåer avviker från svenska förhållanden. 
En svensk gårdsstudie med historisk kontroll har tidigare 
rapporterats [1] men en fältstudie i produktionsbesättningar 
med slumpvis indelning i en lika stor försöksgrupp som 
kontrollgrupp har inte utförts tidigare i något nordiskt land. 

Hypotes
Vaccination med Startvac är ett kostnadseffektivt sätt att 
minska förekomst av subklinisk och klinisk mastit orsakad 
av Staphylococcus aureus samt att öka kornas hållbarhet.

Syfte 
Utvärdera tilläggseffekten av vaccination med det biofilms-
baserade S a-vaccinet Startvac® i två svenska lösdrifter där 
fleråriga kontrollprogram bedömts som otillräckliga av 
djurägare och besättningsveterinär. 

Material & Metod 
Insamling av data
Vaccinationsförsöket utfördes i två besättningar under peri-
oden 2010-10-25 till 2011-10-25. Alla kor och kvigor som 
fanns i besättningarna 6 månader före försöksperiodens 
början ingick i försökspopulationen. Besättningarna ansågs 
sedan 5 år eller mer ha stora problem med Staphylococcus 
aureus, både av ansvariga besättningsveterinärerna och av 
djurhållarna själva. Traditionella saneringsåtgärder i form 
av identifiering av smittbärare, isolering av smittförande 
kor, slakt av kroniker, selektiv sintidsterapi, kontroll av 
mjölkningsutrustning samt förbättrade smittskydds och 
hygienåtgärder hade genomförts men i sammanhanget 
upplevts som otillräckliga.

Alla kor registrerades av gårdsansvarig djurskötare i ett 
Exceldokument senast 45 dagar före beräknad kalvning. 
Uppgift om vaccinerad/inte vaccinerad, tidpunkt för beräk-
nad kalvning, datum för inträffad kalvning samt celltalen 
vid de fyra första provmjölkningarna efter kalvning fördes 
löpande in i protokollet. Även uppgifter rörande behandlad 
klinisk mastit samt laktationsmånad och orsak till eventuell 
förekommande utslagning dokumenterades fortlöpande. 
Den elektroniska journalen skickades varje kvartal till för-
söksansvarig veterinär via e-post. Alla kor som ingick i 
försöket provtogs med enspensprov från affekterad spene 
vid misstanke på klinisk eller subklinisk mastit under någon 
av de första 4 månaderna efter kalvning. Proven uttogs med 
vedertagen aseptisk teknik och skickades samma dag med 
post till mastitlaboratoriet på SVA i Uppsala. Efter bakte-
rieodling skickades provsvaren med ordinarie elektronisk 
svarsrutin till Växa Sverige och automatstansades i kokon-
trollens databas. Totalt provtogs 295 juverdelar från 232 
olika kor, varav 120 var vaccinerade och 112 ovaccinerade.

För uppföljning användes data från kodatabasen på 
Växa Sverige. Informationen togs ut i november 2012. 
Provmjölkningsuppgifter (celltal och mjölkavkastning), 
bakterieodlingsresultat, utgångsuppgifter, härstamnings-
uppgifter och kalvningsuppgifter togs fram på alla kor som 
fanns i besättningarna under tiden som försöket pågick. 

Besättningar och kor i försöket
Kor med udda öron-nummer vaccinerades i enlighet med 
vaccintillverkarens anvisningar. Ett avsteg gjordes på Gård 
A då kvigor och sinkor oftast inte befann sig samlat 45 
dagar innan kalvning, vilket är tidpunkten för första vac-
cinering i protokollet i registreringsansökan. Första vac-
cinering skedde därför istället med viss spridning någon 
gång under perioden 45–60 dagar före beräknad kalvning. 
På bägge gårdarna genomfördes dessutom, av praktiska 
skäl, vaccination på en eller två fasta dagar per vecka. Kor 
med jämna öron-nummer vaccinerades inte och utgjorde 
kontrollgrupp i försöket. Kor med udda öron-nummer som 
inte vaccinerades respektive kor med jämna öron-nummer 
som vaccinerades togs inte med i den slutliga analysen. 

I besättning A fanns uppgifter på 614 kor (620 lakta-
tioner). Av dessa exkluderades 135 kor: 95 kor hade sin-
lagts tidigt, hade höga celler eller låg avkastning, 8 kor 
med jämnt öron-nummer hade vaccinerats, 17 slaktades/
dog, 5 glömdes bort, 4 var slaktsinta, 2 saknade uppgift 
om vaccinationsdatum, 2 kor var ej dräktiga/kastade och 
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2 kor kalvade tidigare än beräknat. Totalt 239 kor (245 
laktationer) med udda öron-nummer vaccinerades vid tre 
tillfällen och 240 kor (240 laktationer) var korrekt ovac-
cinerade. Av korna som inkluderades var: 106 (21,9%) 
SRB, 360 (74,2%) HOL, 17 (3,5%) SRB*HOL och 2 
(0,4%) övriga raser. Tvåhundranitton (45,3%) av korna i 
försöket var förstakalvare.

I besättning B fanns uppgifter på 323 laktationer (316 
kor kor). Trettionio kor exkluderades: 22 kor med udda 
öron-nummer hade inte vaccinerats, 10 slaktades/dog, tre 
gick inte att få tag i på betet, två var inköpta för sent, en 
var inte dräktig/hade kastat och en var vaccinerad trots 
jämnt öron-nummer. Totalt 126 kor (129 laktationer) med 
udda öron-nummer vaccinerades vid tre tillfällen medan 
151 kor (155 laktationer) med jämna öron-nummer var 
korrekt ovaccinerade. Av korna som inkluderades var: 208 
(73,2%) SRB, 71 (25,0%) HOL, 3 (1,1%) SRB*HOL och 
2 (0,7%) övriga raser. 101 kor (35,6%) var förstakalvare.

Uppföljning
Celltal, mastit, mjölkavkastning och utslagning på grund 
av juversjukdom ingick i uppföljningen.

De fyra första provmjölkningarna efter kalvning använ-
des för uppföljning av celltalet. Senaste provmjölkningen 
med mjölk innan sinläggning före vaccination användes 
för kontroll av juverhälsostatus innan vaccination. Alla 
celltalsvärden användes okorrigerade.

Subklinisk mastit definierades som celltal ≥200,000 
celler/ml och beräknades per provmjölkningstillfälle. Sub-
klinisk mastit under uppföljningsperioden definierades 
som celltal ≥200,000 celler/ml vid någon av provmjölk-
ningarna 1–4 för de kor som hade celltalsuppgift från 
alla fyra promjölkningarna. Nyinfektion definierades för 
förstakalvare som kor med celltal ≥200,000 celler/ml vid 
någon av provmjölkningarna 1–4 och för äldre kor som 
celltal ≥200,000 celler/ml vid någon av provmjölkningarna 
1–4 och celltal <200,000 vid senaste provmjölkning innan 
sinläggning, för de kor som hade celltalsuppgift från alla 
fyra provmjölkningarna.

Infektiös mastit definierades som påvisad växt i uttagna 
mjölkprover och delades in i S. aureus, KNS, E. coli och 
koliformer, streptokocker, övriga samt blandflora enligt 
tabell 1. Övriga bakterier och blandflora redovisas inte här. 
Träff registrerades vid minst ett mjölkprov med positiv växt 
per bakteriegrupp. 

Mjölkavkastningen beräknades i kg mjölk per 1:a till 4:e 
provmjölkningen efter kalvning. Överlevnad beräknades 
per fyra respektive sex månader efter kalvning samt för 
hela laktationen.

statistisk analys
Bearbetning av data och statistiska analyser utfördes i sta-
tistikprogrammet Stata (Stata Statistical Software: Release 
9.2; College Station, TX, USA: StataCorp LP). 

Skillnad i celltal och mjölkavkastning vid första till 
fjärde provmjölkningen analyserades med linjär regres-
sion, med logaritmerat celltal respektive kg mjölk som 
beroende variabel. Provmjölkningarna analyserades var för 
sig. Subklinisk mastit, nyinfektion samt mastit någon gång 
under uppföljningsperioden analyserades med logistisk 
regression. Mastit analyserades med en modell för varje 
bakteriegrupp: S. aureus, E. coli och koliformer, KNS samt 
streptokocker. 

Överlevnad analyserades med överlevnadsanalys (Cox 
proportional hazard models) för tre olika långa tidspe-
rioder: fyra månader, sex månader samt hela laktationen. 
Antalet dagar från kalvning till kon utgick ur besättningen 
beräknades. Kor som var kvar i besättningen vid uppfölj-
ningens slut räknades som right-censored. Kor som inte 
kalvat och inte utgått innan den 7 november 2012 när 
datauttaget gjordes räknades som right-censored. Kor som 
slaktades/avlivades innan uppföljningsperiodens slut och 
utgångsrapporterades med mastit/juverfel eller hög cellhalt 
definierades som failures. 

I alla modeller inkluderades vaccination (ja/nej), ras 
(SRB, HOL, korsning/övriga raser), laktation (första, 
andra, ≥tredje) och besättning (A, B) som förklarande vari-
abler. I analyserna av celltal och mjölkavkastning vid prov-
mjölkning 1-4 efter kalvning inkluderades även laktations-
stadie (antal dagar sedan kalvningar) för provmjölkningen. 
I analyserna för subklinisk och klinisk mastit inkluderades 
även förekomst av subklinisk mastit (ja/nej) vid provmjölk-
ning innan avsining som förklarande variabel. 

Resultat
deskriptiv statistik
I besättning A respektive B var det 463 respektive 281, 458 
respektive 280, 449 respektive 275 och 438 respektive 268 
kor som provmjölkades vid första, andra, tredje respektive 
fjärde provmjölkningen. 

Grupp Bakterie

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus, pc+, Staphylococcus aureus, pc-

KNS Koagulasnegativa stafylokocker, pc+, Koagulasnegativa stafylokocker, pc- Övriga koagulaspositiva 
stafylokocker

E. coli och koliformer Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Serratia species

Streptokocker Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus species, Streptococcus uberis

Övriga Arcanobacterium pyogenes, Bacillus cereus, Bacillus species, Enterobacter cloacae, Enterococcus species, 
Jästsvamp species, Mannheimia haemolytica, Pantoea species, Pasteurella species, Pseudomonas 
aeruginosa och Trichosporon species

Tabell 1. Indelning av bakterier.
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I figur 1 och 2 visas celltalet (geometriskt medelvärde) 
och mjölkavkastningen (aritmetiskt medelvärde) vid de 
fyra första provmjölkningarna efter kalvning, uppdelat på 
besättning och vaccinationsstatus. 

I figur 3 visas andelen kor med subklinisk mastit vid 
de fyra första provmjölkningarna efter kalvning, uppdelat 
på besättning A och B. Av de kor som hade celltalsuppgift 
från alla fyra provmjölkningar efter kalvning och som inte 
hade subklinisk mastit vid sinläggning var det 69 (38,6%) 
och 28 (27,2%) av korna i besättningar och A respektive 
B som nyinfekterats under perioden. Motsvarande antal 
för ovaccinerade kor var 63 (36,2%) i besättning A och 41 
(33.9 %) i besättning B.

Andelen kor med påvisad växt av olika bakterier visas 
i figur 4. 

Inga kor i den ovaccinerade gruppen och sex (1,6 %) i 
den vaccinerade gruppen utgick på grund av juversjukdo-
mar under de första fyra månaderna efter kalvning. Under 
de sex första månaderna efter kalvning utgick sju (1,8 %) 
ovaccinerade och 9 (2,4%) vaccinerade kor på grund av 
juversjukdomar. Motsvarande siffror för hela laktationen 
var 32 (8,1%) respektive 37 (9,9%) kor. 

Figur 1. Celltal (geometriskt medelvärde) i besättning A och B för 
vaccinerade och ovaccinerade grupper av kor vid de fyra första 
provmjölkningarna efter kalvning. 

Figur 2. Mjölkavkastning (aritmetiskt medelvärde) i besättning A 
och B för vaccinerade och ovaccinerade grupper av kor vid de fyra 
första provmjölkningarna efter kalvning. 

Figur 3. Andel kor med subklinisk mastit vid de första fyra prov-
mjölkningarna efter kalvning.

Figur 4. Bakteriefördelningen i 295 mjölkprov tagna från 232 kor 
med indikation på klinisk eller subklinisk mastit under de fyra 
första laktationsmånaderna efter kalvning. 

    PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

Variabel Kategori Koeff. 95 % KI p-värde Koeff. 95 % KI p-värde Koeff. 95 % KI p-värde Koeff. 95 % KI p-värde

Konstant 4,66 4,36, 4,96 <0,001 2,99 2,47, 3,51 <0,001 2,88 2,09, 3,67 <0,001 1,48 0,46, 2,51 <0,01

Vaccinerad Nej baslinje baslinje baslinje baslinje

Ja -0,06 -0,23, 0,12 0,53 0,16 -0,03, 0,35 0,10 0,03 -0,17, 0,22 0,80 -0,06 -0,24, 0,13 0,56

Ras SRB baslinje baslinje baslinje baslinje

HOL 0,10 -0,11, 0,31 0,33 0,17 -0,05, 0,40 0,13 0,26 0,03, 0,49 0,03 0,33 0,11, 0,55 0,00

Övriga -0,35 -0,86, 0,16 0,18 -0,42 -0,98, 0,13 0,14 -0,34 -0,90, 0,23 0,24 -0,12 -0,65, 0,42 0,68

Laktation Första Baslinje baslinje baslinje baslinje

Andra -0,10 -0,30, 0,11 0,35 0,28 0,05, 0,50 0,02 0,41 0,18, 0,64 <0,001 0,61 0,39, 0,83 <0,001

≥Tredje 0,30 0,09, 0,52 0,01 0,89 0,66, 1,13 <0,001 1,14 0,89, 1,38 <0,001 1,21 0,98, 1,45 <0,001

Laktationsstadie  
(dagar) -0.02 -0,03, -0,01 <0,001 0,01 0,00, 0,02 0,01 0,01 0,00, 0,02 0,02 0,02 0,01, 0,03 <0,001

Besättning A Baslinje baslinje baslinje baslinje

  B -0,26 -0,47, -0,05 0,02 -0,20 -0,43, 0,02 0,08 -0,28 -0,51, -0,04 0,02 -0,44 -0,66, -0,21 <0,001

Tabell 2. Modeller för (log)celltal vid första till fjärde provmjölkningen efter kalvning, för kor i två besättningar där kor med 
udda öron-nummer vaccinerades med Startvac och kor med jämna öron-nummer utgjorde kontroll. 
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    PM 1 PM 2 PM 3 PM 4

Variabel Kategori Koeff. 95 % KI p-värde Koeff. 95 % KI p-värde Koeff. 95 % KI p-värde Koeff. 95 % KI p-värde

Konstant 16,7 15,2 18,2 <0,001 27,5 25,1 29,9 <0,001 33,3 29,7 37,0 <0,001 33,5 28,8 38,2 <0,001

Vaccinerad Nej

Ja 0,3 -0,6 1,1 0,53 0,3 -0,6 1,2 0,49 0,4 -0,5 1,3 0,34 0,5 -0,4 1,3 0,26

Ras SRB

HOL 4,7 3,7 5,8 0,00 6,0 4,9 7,0 <0,001 5,7 4,6 6,8 <0,001 5,1 4,1 6,1 <0,001

Övriga 1,9 -0,6 4,5 0,14 5,2 2,7 7,7 <0,001 4,7 2,1 7,3 <0,001 4,2 1,7 6,6 0,00

Laktation Första

Andra 9,7 8,6 10,7 <0,001 10,0 8,9 11,0 <0,001 8,1 7,1 9,2 6,3 5,3 7,3 <0,001

≥Tredje 10,5 9,5 11,6 <0,001 11,6 10,5 12,6 <0,001 10,1 9,0 11,2 8,2 7,1 9,3 <0,001

Laktationsstadie 
(dagar) 0.4 0,4 0,5 <0,001 0,1 0,0 0,1 0,00 0,0 -0,1 0,0 0,36 0,0 -0,1 0,02 0,40

Besättning A 

  B 2,1 1,0 3,1 <0,001 -0,5 -1,5 0,6 0,39 -1,4 -2,5 -0,4 0,01 -1,5 -2,5 -0,4 0,01

Tabell 3. Modeller för mjölkavkastning vid första till fjärde provmjölkningen efter kalvning, för kor i två besättningar där kor med 
udda öron-nummer vaccinerades med Startvac och kor med jämna öron-nummer utgjorde kontroll.

Variabel Kategori OR 95 % KI p-värde

Konstant 0,44 0,28, 0,67 <0,001

Vaccinerad Nej

Ja 0,96 0,70, 1,32 0,79

Ras SRB

HOL 1,15 0,78, 1,69 0,47

Övriga 0,57 0,21, 1,53 0,26
Laktation och subklinisk mastit vid sinläggning

1

2-nej 1,40 0,94, 2,09 0,10

2-ja 2,06 1,00, 4,25 0,05

3-nej 2,87 1,77, 4,64 0,00

3-ja 5,44 3,14, 9,42 0,00
Besättning A

  B 0,70 0,47, 1,03 0,07

Tabell 4. Modell för subklinisk mastit vid någon av första till fjärde provmjölkningen efter kalvning för 687 förstakalvare och äldre kor 
med celltalsuppgifter från alla fyra provmjölkningarna, i två besättningar där kor med udda öron-nummer vaccinerades med Startvac 
och kor med jämna öron-nummer utgjorde kontroll. 

Variabel Kategori OR 95 % KI p-värde

Konstant 0,46 0,29, 0,73 0,001

Vaccinerad Nej

Ja 0,95 0,67, 1,34 0,75

Ras SRB

HOL 1,10 0,73, 1,65 0,66

Övriga 0,42 0,13, 1,36 0,15

Laktation 1

2 1,41 0,95, 2,10 0,09

3 2,92 1,80, 4,74 <0,001

Besättning A

  B 0,65 0,43, 1,00 0,05

Tabell 5. Modell för nyinfektion vid någon av första till fjärde provmjölkningen efter kalvning för 577 
förstakalvare samt äldre kor utan subklinisk mastit vid föreliggande sinläggning och med celltalsuppgifter 
från alla fyra provmjölkningarna, i två besättningar där kor med udda öron-nummer vaccinerades med 
Startvac och kor med jämna öron-nummer utgjorde kontroll. 
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Jämförelse mellan vaccinerade och 
ovaccinerade kor
Det var ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan 
vaccinerade och ovaccinerade kor för någon av de 
analyserade parametrarna. Modeller för celltal och 
mjölkmängd vid de fyra första provmjölkningarna 
efter kalvning visas i tabell 2 respektive 3. Modeller 
för subklinisk mastit och nyinfektion visas i tabell 4 
respektive 5 och modellen för påvisad växt visas i tabell 
6. Överlevnadsanalyser för de sex första månaderna 
efter kalvning respektive hela laktationen visas i tabell 7.

Ekonomisk utvärdering
Kostnaden för att introducera ett vaccinationsprogram 
med Startvac® genereras av läkemedel och ökad arbets-

S.aureus E.koli KNS Streptokocker

OR 95 % KI p-värde OR 95 % KI p-värde OR 95 % KI p-värde OR 95 % KI p-värde

Konstant 0,169 0,069; 0,413 <0,001 0,031 0,007; 0,142 <0,001 0,197 0,077; 0,504 0,001 0,556 0,229 1,351 0,195

Vaccinerad Nej 1 1 1 1

Ja 1,026 0,566; 1,860 0,933 2,004 0,770; 5,211 0,154 0,965 0,505; 1,847 0,915 1,085 0,556 2,115 0,811

Ras SRB 1 1 1 1

Korsning/övriga 2,148 1,044; 4,419 0,038 0,778 0,250; 2,416 0,664 1,218 0,565; 2,627 0,615 0,883 0,396 1,967 0,761
Laktation och 
subklinisk mastit  
vid sinläggning

1:a 1 1 1 1

2:a -nej 3,985 1,801; 8,816 0,001 1,335 0,392; 4,548 0,644 0,503 0,217; 1,166 0,109 0,909 0,373 2,216 0,834

2:a -ja 4,723 1,236; 18,049 0,023 1 0,304 0,035; 2,629 0,279 2,072 0,544 7,897 0,286

3:e -nej 3,181 1,330; 7,611 0,009 1,567 0,448; 5,484 0,482 0,459 0,186; 1,133 0,091 1,171 0,435 3,148 0,755

3:e -ja 2,179 0,873; 5,439 0,095 1,154 0,261; 5,097 0,851 0,345 0,115; 1,037 0,058 1,053 0,396 2,799 0,918

Besättning A 1 1 1 1

B 0,606 0,294; 1,249 0,174 3,377 0,982; 11,613 0,053 4,633 2,057; 10,434 <0,001 0,152 0,061 0,378 <0,001

Tabell 6. Modell för påvisad växt av S. aureus, E.koli och koliformer, KNS samt Streptokocker under de fyra första månaderna efter kalvning, 
kor i två besättningar där kor med udda öron-nummer vaccinerades med Startvac och kor med jämna öron-nummer utgjorde kontroll. 

    Sex månader efter kalvning   Laktation

    Hazard Ratio 95 % KI p-värde Hazard Ratio 95 % KI p-värde

Vaccinerad Nej 1

Ja 1,31 0,48, 3,52 0,60 1,13 0,70, 1,82 0,62

Ras SRB 1

HOL 0,72 0,23, 2,26 0,57 1,18 0,64, 2,19 0,60

Laktation 1 1

2 3,97 0,78, 20,23 0,10 3,58 1,73, 7,39 0,00

≥3 5,79 1,08, 31,21 0,04 5,74 2,68, 12,32 0,00

Subklinisk mastit vid sinläggning

Nej 1

Ja 1,65 0,54, 5,06 0,38 1,91 1,11, 3,28 0,02

Besättning A 1

  B 0,54 0,16, 1,83 0,32   0,31 0,15, 0,64 0,00

Tabell 7. Överlevnadsmodeller för de första sex månaderna efter kalvning samt hela laktationen, kor i två besättningar 
där kor med udda öron-nummer vaccinerades med Startvac och kor med jämna öron-nummer utgjorde kontroll. 

insats. Förutsatt att man i genomsnitt sorterar, samlar och 
vaccinerar djuren i ungefär rätt tidsintervall en gång per 
vecka uppgick arbetsinsatsen på försöksgårdarna för detta 
till minst 4 timmar per vecka x 52 = 208 timmar. Med en 
genomsnittlig lantarbetarlön på 210 kr motsvarar detta en 
årskostnad för merarbetet på 43 680 kr. Till detta kommer 
3 vaccindoser per ko och år vilket i den största och bil-
ligaste flerdosförpackningen (25 doser) skulle motsvara 
3 x 59 kr = 177 kr. I praktiken måste man förmodligen 
använda endosförpackning eftersom det är ytterst sällan 
25 kor kan vaccineras samma dag och då hamnar priset 
per ko på 3 x 73 kr = 219 kr. I Besättning A med 630 
kor och Besättning B med 250 betyder det läkemedels-
utgifter på sammanlagt 111 510–137 970 kr respektive 
44 250–52 500 kr. 
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Diskussion
Det preliminära resultatet i detta försök visar inte på några 
signifikanta effekter i vare sig positiv eller negativ riktning 
av att introducera Startvac® på gårdarna. Detta är i linje 
med andra nordiska studier i produktionsbesättningar [6, 
7]. 

En relevant invändning mot resultaten är att alla kor 
inte vaccinerades eftersom den slumpvis utvalda, och lika 
stora, kontrollgruppen gick kvar i besättningen. Mot detta 
kan ställas att en viss positiv effekt ändå borde ha kunnat 
observeras när ungefär hälften av korna hade vaccinerats. 
Om det är så att mer än hälften av korna måste vacci-
neras för att uppnå effekt förskjuts i så fall tidpunkten 
för att kunna uppnå break-even och därigenom stiger 
också initialkostnaderna för att införa ett vaccinations-
program. Ett sätt att få viss uppfattning om en god effekt 
kan uppnås när mer än 50% av alla kor vaccinerats är att 
fortsättningsvis vaccinera alla kor i de två försöksbesätt-
ningarna utan att förändra några andra förutsättningar 
under ytterligare minst ett års tid. Ett sådant försök kan 
dock inte ge ett högt evidensvärde på grund av avsaknaden 
av kontrollgrupp.

En annan svaghet är att gården vet vilka kor som vac-
cinerats eftersom detta slumpas öppet, utgående från udda 
respektive jämnt öron-nummer, vilket kan påverka benä-
genheten att undersöka och provta kon efter kalvning. 
Likaså är det naturligtvis möjligt att gårdsansvarig har 
stansat in data så att det stämmer med valt protokoll trots 
att någon ko inte återfunnits i rätt tid vid djursorteringen. 
Det är också tänkbart att den flexibla tidpunkten för första 
vaccinationen i Besättning A liksom avvikelsen från de 
exakta tidsintervallen i valt protokoll i bägge besättningarna 
faktiskt resulterat i en sämre vaccinationseffekt.

Ett alternativt och möjligen mindre arbetskrävande 
vaccinationsprotokoll är den s.k. ”blanket-modellen”. I 
detta fall vaccineras alla djur löpande var 3:e månad efter 
en grundimmunisering med 2 injektioner. Fördelen med 
detta protokoll är att djuridentifiering och sortering inte 
krävs, nackdelarna är en högre vaccinåtgång per koår samt 
att alla djur inte har högsta möjliga skydd under högrisk-
perioden som utgörs av laktationens 3 första månader. 
Detta alternativa protokoll har preliminärt utvärderats i 
en studie utförd i Storbritannien och då befunnits mindre 
skyddande än standardprotokollet [3].

Utifrån erfarenheterna i försöket kan man extrapolera 
till att i en besättning med 100 kor skulle 104 arbetstimmar 
och 300 doser vaccin förbrukas per år. Detta motsvarar 
en årlig utgift på 21 480 kr för merarbete och 21 900 kr 
för vaccin eller totalt 43 380 kr per år/434 kr per koår. 
Break-even för att få tillbaka insatsen skulle då kunna mot-
svaras ett sänkt beräknat tankcelltal (rullande 12 mån) på 
i storleksordning 55 000 celler per ml eller en minskad 
mastitincidens med 17%. [5] Inga tecken på att uppnå 
effekt på vare sig beräknat tankcelltal eller mastitincidens 
kunde emellertid observeras i vårt försök. För att faktiskt 
tjäna pengar på ett infört vaccinationsprogram krävs givet-
vis avsevärt större effekter.

Sammanfattning 
I två stora svenska lösdrifter med fleråriga problem att kon-
trollera spridningen av och effekterna av den smittsamma 
mastitbakterien Staphylococcus aureus genomfördes en kli-
nisk studie. Syftet var att utvärdera effekten av det biofilms-
baserade mastitvaccinet Startvac®. Under 12 månaders tid 
vaccinerades slumpvis varannan ko och inkalvande kviga 
i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Utvärde-
ring av resultatet skedde under kommande laktations fyra 
första månader och inkluderade mastit, bakteriologiska 
juverfynd, subklinisk mastit, mjölkmängd, nyinfektion och 
hållbarhet. I den slutliga analysen ingick totalt 365 (239/ 
26 från Gård A/B) vaccinerade och 391 (240/151 från 
Gård A/B) ovaccinerade kor. Ingen statistiskt säkerställd 
skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade kor kunde 
konstateras för någon av de analyserade parametrarna.

Summary 
A field study was performed on two relatively large high 
producing Swedish herds A and B (A=630 mainly SH 
cows; B=250 mainly SR cows). The aim of this study was 
to evaluate the additional effect of a vaccine containing 
slime-antigen as a complement to long-term existing con-
trol programs that were regarded as not sufficient by the 
farmers. During 12 months all cows in both herds with odd 
numbers were vaccinated with Startvac® three times round 
calving in accordance to the protocol advised by the manu-
facturer. Cows with even numbers were not vaccinated and 
were used as a control group. Milk samples were collected 
from both clinical and subclinical mastitis cases in both 
groups during the first four months after parturition. The 
samples were cultured at the National Veterinary Institute 
and the results were continuously registered in the Swedish 
cow database. Both herds were connected to the Swedish 
milk recording system and collected DHI samples for milk 
yield, fat, protein, urea and somatic cell counts (SCC) every 
month. Totally 365 vaccinated (239/126 from herd A/B) 
and 391 unvaccinated (240/151 from herd A/B) cows were 
evaluated in the final analysis.

An economic analysis comparing needed welfare bene-
fits to pay off the costs to implement a vaccination program 
estimated the costs of labor and vaccine to 40 EUR per 
cow-year. Thus it would require at least a 50,000 decrease 
in bulk tank SCC or more than 15% decrease of mastitis 
treatment incidence in the herd to reach the break-even 
point.

The results showed no significant differences between 
vaccinated cows and the control group regarding incidence 
of clinical mastitis, SCC, bacterial culturing, new infection 
rate, yield or survival. 
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Inledning
PCR-analys av mjölkprover är en ny snabb metod att hitta 
kor med bakterier i mjölk som har potential att kunna 
användas vid rutinanalys av provmjölkningsprover eller i 
on-linesystem. Emellertid är resultaten från PCR-analysen 
svårtolkade och innan tekniken används rutinmässigt behö-
ver den utvärderas mer. I en av Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning finansierad studie har vi undersökt hur väl resultaten 
från PCR-analys av mjölkprover från heljuver överrensstäm-
mer med resultaten av konventionell bakteriologisk odling 
av mjölkprover från juverfjärdedelar. Resultaten visar att 
överensstämmelsen mellan metoderna är låg, att fler bakte-
rier påvisas med PCR-analys än vid odling men att många 
av dessa fynd verkar bero på förorening vid provtagningen.

Bakgrund
Kor med subklinisk mastit utgör ett dolt hot för andra kor 
i besättningen eftersom de oftast orsakas av bakterieinfek-
tioner som kan spridas mellan kor. Sådana kor behöver 
därför identifieras så de kan separeras från friska kor. En 
celltalshöjning i mjölken tyder på att kon kan ha subklinisk 
mastit orsakad av bakterieinfektion, men för att bekräfta 
eller dementera detta brukar man ta mjölkprover från 
misstänkt(a) juverdel(ar) för bakteriologisk undersökning. 
Sådana mjölkprov undersöks idag framförallt med konven-
tionell odlingsteknik (KO) där man får svar tidigast inom 
1–2 dygn, men på senare år har en ny metod utvecklats 
där man med hjälp av PCR (Polymerase Chain Reaction) 
teknik kan identifiera DNA från de vanligast förekom-
mande mastitbakterierna i mjölk [1]. Denna diagnostik är 
objektiv, snabb (man får ett slutsvar inom 3–4 timmar) och 
förekomst av bakterie-DNA kan påvisas även i mjölkprover 
med mycket lågt bakterieantal. En svårighet i tolkningen av 
svar från PCR-analysen är att den påvisar DNA även från 
döda bakterier, t.ex. bakterier som immunförsvaret oskad-
liggjort, vilket kan misstolkas som en pågående infektion. 
En annan svårighet i tolkningen av svaret är att alla fynd 
(av bakterier som diagnostiken kan påvisa) rapporteras, 
men det är svårt att avgöra om fynden är ett resultat av 
kontaminering eller en sann infektion. Vid KO tolkas växt 
av flera olika bakteriearter på odlingsplattan som blandflora 
(dvs. förorening), men vid PCR-analys kan det vara svårt 
att avgöra om provet är förorenat eller inte. Ytterligare en 
nackdel med PCR-analysen är att vissa bakterier som kan 
påvisas med KO inte kan påvisas med PCR-tekniken än. 

PCR-tekniken är dock fördelaktig om man vill effektivisera 
provtagningen av kor då den skulle kunna tillämpas på 
mjölkprover tagna rutinmässigt i samband med provmjölk-
ning, men detta kan samtidigt öka risken för att provet blir 
kontaminerat med t.ex. omgivningsbakterier. Dessutom 
finns risk att mjölkrester från en tidigare mjölkad ko kon-
taminerar mjölkprovet för efterföljande ko vilket kan ge 
en missvisande bild av juverinfektionsstatus.

En hjälp i tolkningen av svaren kan vara att använda sig 
av olika juverhälsomått t.ex. celltal, N-acetyl-ß-D-gluko-
saminidas (NAGase), alkaliskt fosfatas (AF) och laktatde-
hydrogenas (LDH) då dessa markörer stiger (eller sjunker 
gällande AF) vid en juverinflammation. Exempelvis skulle 
då ett högre celltal i prover som är bakteriologiskt positiva 
tyda på att fynden är från en pågående infektion i juvret, 
medan om celltalet är lågt kan man misstänka att fyndet är 
resultatet av en förorening och inte en pågående infektion. 
Efterfrågan av PCR-analys av mjölkprover är stor i Sverige 
men då tekniken är ny inom mastitområdet är den inte 
helt utvärderad än och framförallt behöver tolkning av 
resultaten från PCR-analysen utredas vilket var syftet med 
detta projekt. Vi ville undersöka hur väl bakterieförekom-
sten i ett heljuvermjölkprov analyserat med PCR-teknik 
överrensstämmer med bakterieförekomsten enligt KO i 
juverfjärdedelsprover tagna vid samma tillfällen eller vid 
upprepade tillfällen.

Material och metoder
Mjölkprover (995 st) togs från 976 kor i 25 besättningar. 
Fjärdedelsmjölkprover, tagna med steril provtagningstek-
nik, från dagen innan provmjölkningen, från provmjölk-
ningsdagen samt dagen efter provmjölkningen analyserades 
på SVA med avseende på bakterieförekomst enligt vanlig 
rutin för KO. 

Heljuverprov som togs ut samtidigt som provmjölk-
ningsprovet analyserades också på SVA med hjälp av PCR-
analys (PathoProofTM Mastitis Complete 12-kit, Thermo 
Fisher Scientific Inc.). PathoProofTM Mastitis Complete 
12-kit kan påvisa Staphylococus (S.) aureus, Enterococcus 
species (sp.), Corynebacterium (C.) bovis, Escherichia (E.) 
coli, Streptococcus (Str.) dysgalactiae, koagulasnegativa sta-
fylokocker (KNS), Str. agalactiae, Str. uberis, Klebsiella sp., 
Serratia (Ser.) marcescens och Arcanobacterium (A.) pyoge-
nes och/eller Peptoniphilus (P.) indolicus, samt genen för 
β-laktamas-produktion hos stafylokocker. Mängd DNA 
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som påvisas med PCR-analysen kvantifieras och för varje 
prov med fynd av DNA från en bakterie anges ett Ct-
värde. Ju lägre Ct-värde desto större mängd DNA i provet. 
Celltalet analyserades enligt vanlig rutin för mjölkprover 
tagna vid provmjölkning, medan LDH, NAGase och AF 
analyserades vid Aarhus universitet, Danmark. 

Statistiska beräkningar
Deskriptiv statistik användes för att beskriva fynden från 
respektive metod. Fann man ett eller flera fynd av ett bak-
terieagens i fjärdedelsproverna vid KO bedömdes kon vara 
KO-positiv för detta agens. Påvisades flera olika agens i 
fjärdedelsproverna vid KO bedömdes kon vara positiv för 
respektive agens vid jämförelse med PCR-resultaten. Fynd 
av blandflora räknades inte in. Parvis korrelationsanalys 
användes sedan för att få en uppskattning av överrens-
stämmelsen mellan KO och PCR-analys. För att sedan 
undersöka vilken metod som hade högst sensitivitet (Se) 
och specificitet (Sp) gällande förmåga att hitta bakterier 
använde vi oss av Bayesiansk latent klassanalys [2]. I Bay-
esiansk analys använder man sig av kunskap från andra 
liknande studier för att få initialvärden och förvärden för 
modelleringen. Vi använde oss av värden från studier gjorda 
av Dohoo et al. [3], Cederlöf et al. [4], Paradis et al. [5], 
och Mahmmod et al. [6].

För att undersöka hur celltalet eller LDH-, NAGase- 
och AF-aktivitet på konivå skulle kunna hjälpa till vid 
tolkningen av svaren från PCR-analysen undersöktes sam-
band mellan juverhälsomarkörerna och bakterieförekomst 
i heljuvermjölkprov (konivå) från samma tillfälle. Samban-
den undersöktes med hjälp av univariabel linjär blandad 
regressionsanalys samt med hjälp av deskriptiv statistik.

Resultat
Generellt påvisades fler bakteriella fynd med hjälp av PCR-
analys än med KO. Med PCR-analys av heljuverprov från 
ett provmjölkningstillfälle bedömdes 867 (av 985, 88%) 
kor vara bakteriologiskt positiva. Som jämförelse bedömdes 
totalt 261 av korna (av 995, 26%) vara bakteriologiskt 
positiva (fynd av endast blandflora räknades inte in), dvs. 
de hade fynd av bakterier i en eller flera juverdelar, baserat 
på KO av juverdelsprov från provmjölkningsdagen och 393 
kor (av 995, 39%) var bakteriologiskt positiva baserat på 
KO av juverdelsprov från alla tre provtagningarna. Både 
KO och PCR-analys kunde påvisa bakterier i prover där 
den andra metoden inte kunde påvisa något specifikt bak-
teriellt fynd (totalt 106st (av 995, 14%) från provmjölk-
ningsdagen). Störst skillnad mellan resultaten från KO 
och PCR-analys sågs för KNS (tabell 1 och 2). Resultaten 
överrensstämde mer när tre dagars prov (tabell 2), jämfört 
med en dags prov (tabell 1), analyserade med KO jämfördes 
med provet som analyserats med PCR.

Med KO påvisades bakterier som inte ingick i PCR-
analyspanelen hos 12 kor; Pasteurella multocida, Streptococ-
cus sp. samt koagulaspositiva stafylokocker. I PCR-analysen 
påvisades A. pyogenes/P. indolicus hos 94 kor och C. bovis 
hos 302 kor som inte rapporterats/påvisats vid KO.

Agens KO posa / 
PCR pos

KO pos / PCR 
negb

KO neg / PCR 
pos 

KO neg / PCR 
neg

Enterococcus sp.     9 (0,9)   3 (0,3) 420 (44) 525 (55)
E. coli     2 (0,2)   3 (0,3)   76 (8) 876 (91,5)
Klebsiella sp.     0   1 (0,1)   81 (8) 875 (91,5)
KNS 108 (11) 11 (1) 610 (64) 228 (24)
Str. agalactiae     1 (0,1)   2 (0,2)   10 (1) 944 (99)
S. aureus   54 (6) 20 (2)   47 (5) 836 (87)
Str. dysgalactiae   29 (3)   6 (0,6)   98 (10) 824 (86)
Str. uberis   18 (2) 15 (2)   37 (4) 887 (93)

apos = prov där respektive bakterie har påvisats
bneg = prov där respektive bakterie inte har kunnat påvisas

Agens KO posa / 
PCR pos

KO pos / PCR 
negb

KO neg / PCR 
pos 

KO neg / PCR 
neg

Enterococcus sp.   16 (2)   7 (0,7) 422 (43) 538 (55)
E. coli     2 (0,2)   5 (0,5)   76 (8) 900 (91,5)
Klebsiella sp.     0   3 (0,3)   84 (8,5) 896 (91)
KNS 180 (18) 23 (2) 561 (57) 219 (22)
Str. agalactiae     3 (0,3)   1 (0,1)   11 (1) 968 (98)
S. aureus   68 (7) 42 (4)   33 (3) 840 (85)
Str. dysgalactiae   42 (4)   7 (0,7)   86 (9) 848 (86)
Str. uberis   28 (3) 24 (2)   28 (3) 903 (92)

apos = prov där respektive bakterie har påvisats
bneg = prov där respektive bakterie inte har kunnat påvisas

Tabell 2. Antal (%) kor där bakterier påvisats vid konventionell odling 
(KO) av fjärdedelsmjölkprover tagna tre dagar i rad och/eller vid PCR-
analys av heljuverprover tagna på dag 2 (n=983)  

Tabell 1. Antal (%) kor där bakterier påvisats vid konventionell odling 
(KO) av fjärdedelsmjölkprover tagna vid ett tillfälle och/eller vid PCR-
analys av heljuverprover tagna vid samma tillfälle (n=955 kor)  

Korrelation 1 vs. 1 provtagning 1 vs. 3 provtagningar

Enterococcus sp. 0,07 0,08

E. coli 0,08 0,09

Klebsiella sp. -0,01 -0,02

KNS 0,14 0,13

Str. agalactiae 0,33 0,37

S. aureus 0,59 0,61

Str. dysgalactiae 0,40 0,44

Str. uberis 0,40 0,49

Celltal < 100’ Celltal ≥ 100’ 

KO+ PCR+ KO+ PCR+ 

Enterococcus sp. 17 % 55 % 83 % 45 %
E. coli 20 % 52 % 80 % 48 % 
Klebsiella sp. 0 % 47 % 100 % 53 %
KNS 30 % 49 % 70 % 51 % 
Str. agalactiae 0 % 54 % 100 % 46 % 
S. aureus 12 % 17 % 88 % 83 % 
Str. dysgalactiae 0 % 29 % 100 % 71 % 
Str. uberis 15 % 18 % 85 % 82 % 

Tabell 3. Parvisa korrelationer mellan bakteriefynd vid PCR-analys av 
heljuverprover tagna vid provmjölkning och bakteriefynd vid konventionell 
odling av fjärdedelsmjölkprover tagna vid samma provmjölkning eller vid 
tre efterföljande dagar (dagen före, vid provmjölkningen samt dagen efter 
provmjölkningen) (n=955) 

Tabell 4. Fördelning av andel positiva prover analyserade med konven-
tionell bakterieodling (KO) eller PCR-analys över kor med ett celltal på < 
100 000 celler/ml mjölk respektive ≥ 100 000 celler/ml mjölk vid ett och 
samma provtagningstillfälle.
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Korrelationen mellan metoderna var generellt ganska låg 
(se tabell 3). Högst korrelation sågs för fynd av S. aureus 
där korrelationen låg runt 0,6. Korrelationen mellan 
metoderna ökade något när jämförelsen gjordes mellan 
PCR-analysen och tre dagars prover analyserade med KO 
(tabell 3).

Resultaten av den latenta klassanalysen visade att PCR-
analysen generellt hade en högre Se, dvs. var bättre på att 
hitta ett visst agens när det verkligen fanns i provet, medan 
KO oftast hade en högre Sp (förutom för KNS), dvs. var 
bättre på att inte visa något fynd när provet troligen var 
negativt. Resultaten visar också att Se höjs för KO när 
resultaten från tre provtagningar jämfördes med resultatet 
från provet som analyserats med PCR. För S. aureus och Str. 
uberis fick då KO högre Se än PCR-analysen. Sensitiviteten 
och Sp påverkades mycket av hur många observationer som 
ingick i analysen så för Enterococcus sp., E. coli, Klebsiella 
sp. och Str. agalactiae blev skattningarna väldigt osäkra.

För att få en uppfattning om relevansen av fynden från 
respektive metod för påvisande av smittsam subklinisk 
mastit redovisas i tabell 4 hur bakteriefynden från res-
pektive metod fördelar sig över celltal. Generellt var det 
vanligare att prov som bedömts positiva vid KO kom från 
kor med ett celltal ≥100 000 celler/ml mjölk jämfört med 
prov som bedömts positiva vid PCR-analys.

Samband mellan juverhälsomått och resultaten från 
PCR-analysen
Celltal (celler/ml mjölk), LDH (U/l) och NAGase (U/l) 
var signifikant (P<0,05) högre i prover med fynd av minst 
ett agens jämfört med negativa prover. Celltalet och LDH 
var även signifikant högre i prover med fynd av ≥2 agens 
jämfört med prover med fynd av ett agens, samt i prover 
med fynd av ≥3 agens jämfört med prov med 2 agens. Det 
var ingen signifikant skillnad i vare sig celltal eller LDH-
nivåer mellan prover med ≥3 fynd. NAGase var signifikant 
högre i prover med fynd av ett agens jämfört med fynd av 
≥ 3 agens och i prover med fynd av 2 agens jämfört med 
fynd av 3 resp. 4 agens. AF var signifikant högre i negativa 
prover jämfört med fynd av 3 resp. 4 agens och högre i 
fynd av 1 resp. 2 agens mot fynd av 4 agens.

Celltal, LDH, och NAGase var signifikant högre hos kor 
med fynd av S. aureus, Str. dysgalactiae, Str. uberis, KNS och 
C. bovis jämfört med kor utan fynd av resp. bakterie. AF var 
signifikant lägre hos kor med fynd av Str. uberis, KNS och 
A. pyogenes/P. indolicus jämfört med kor utan fynd av resp. 
bakterier. Celltalet hade även tendens (P=0,06) till att vara 
högre hos kor med Klebsiella sp. och A. pyogenes/P.indolicus 
fynd jämfört med kor utan fynd av resp. bakterier. Inga 
signifikanta samband sågs mellan juverhälsomarkörerna 
och fynd av Enterococcus spp. respektive fynd av E. coli. 

Diskussion
Överrensstämmelsen mellan resultaten från KO av fjärde-
delsmjölkprover tagna vid ett respektive tre provtagnings-
tillfällen och PCR-analys av heljuvermjölkprov taget vid 
ett tillfälle var inte hög. Det kan finnas flera förklaringar 

till detta. Många av de bakterier som påvisas, både vid 
KO och vid PCR-analys, finns naturligt på huden och 
i kons närmiljö och det finns ingen möjlighet att avgöra 
om bakterierna kommer från omgivningen, huden eller 
juvret. Tas mjölkproverna enligt steril provtagning, som 
vid provtagning inför analys med KO, är sannolikheten att 
de flesta påvisade agens kommer från juvret, men en sådan 
provtagning är oftast inte praktiskt genomförbar t.ex. vid 
provmjölkningen. Att färre bakterier påvisades med KO 
kan således delvis bero på att de proverna togs sterilt vilket 
minskar risken för att provet kontaminerats av bakterier 
från närmiljön. Heljuverprovet togs däremot inte enligt 
steril provtagning och mjölkrester från tidigare kor kan ha 
funnits kvar i den provmjölkningsutrustning som användes 
vilket innebär en risk för överföring av bakterier och ett 
felaktigt analyssvar för aktuell ko. I en nyligen publicerad 
studie från Danmark visade man att sannolikheten för att 
få ett positivt prov (S. aureus) med PCR-analys minskade 
om heljuverprovet togs efter att juvret rengjorts enligt steril 
provtagningsrutin före mjölkning [7]. En annan skillnad 
mellan KO och PCR-analys är att fynden tolkas vid KO 
innan resultatet förmedlas (t ex blandflora eller växt av 
känd mastitorsakande bakterie i blandflora). I svaret från 
PCR-analysen görs ingen tolkning i dag i Sverige utan alla 
bakteriefynd (som metoden kan påvisa) rapporteras och 
det kan vara svårt att avgöra vad som är av betydelse och 
vad som bara är kontamination (och skulle rapporterats 
som blandflora vid KO). Resultaten från KO gavs enligt 
ordinarie rutin, men hade alla bakteriefynd identifierats 
(dvs. även alla agens som växte vid blandflora) hade över-
rensstämmelsen kanske varit högre. Det är viktigt att inse 
att om PCR-analys ska tillämpas på prover från provmjölk-
ningen kommer tolkningen av resultaten vara svår.

Av vad vi kunde se i denna studie visade PCR-analysen 
lika ofta positiva fynd hos kor utan tecken på mastit (celltal 
<100 000 celler/ml mjölk) som hos kor med misstänkt 
subklinisk mastit (celltal ≥ 100 000 celler/ml mjölk) när 
Enterococcus sp., E. coli, Klebsiella sp. och KNS påvisades. 
Detta tolkar vi som att fynd av dessa bakterier ofta kan 
bero på kontaminering och att man bör provta djuret igen 
enligt steril provtagning. Samtidigt som KO missar en del 
bakteriepositiva prover tyder våra resultat på att de bak-
teriefynd som görs med KO oftast görs från kor med ett 
celltal ≥ 100 000 celler/ml mjölk vilket indikerar misstanke 
om subklinisk mastit. Prover som var PCR-positiva för Str. 
agalactiae, S. aureus, Str. dysgalactiae och Str. uberis kom 
till största delen från kor med celltal ≥ 100 000 celler/
ml mjölk vilket vi tolkar som att dessa prover framförallt 
kom från kor med misstänkt smittsam subklinisk mastit. 
Emellertid påvisades bakterierna endast i ett fåtal av dessa 
fall som enskilt fynd och provtagning på juverfjärdedels-
nivå och analys med KO rekommenderas för att säkerställa 
diagnosen.

Resultaten från den latenta klassanalysen visade att 
PCR-analysen oftast hade större förmåga att påvisa bakte-
rier i prov från kor som troligen var bakteriologiskt positiva, 
medan KO oftast hade högre förmåga att påvisa avsaknad 
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av bakterier i prov från kor som troligen var bakteriologiskt 
negativa. Emellertid gav ingen av metoderna så väldigt 
hög Se vilket innebär att båda metoderna missar fynd av 
bakterier. Intervallen för flera av skattningarna var också 
stora vilket tyder på att skattningarna är osäkra. Latent 
klassanalys är den metod som finns i dag för att jämföra 
två eller flera tester när det inte finns något test som är en 
sann guldstandard. Emellertid påverkas resultaten av denna 
analys av vilka förvärden och initialvärden man använder 
så om någon annan gör om studien och använder andra 
värden och populationsindelning kan resultaten bli annor-
lunda. Det är därför viktigt att komma ihåg att resultaten 
från latent klassanalys är skattningar och inte exakta san-
ningar. Den relativt höga Se (81 – 94 %) för PCR-analysen 
gällande KNS, Str. agalactiae, Str. dysgalactiae och S. aureus 
tyder dock på att metoden är bra på att finna dessa agens 
och att flera provtagningar och analyser behövs för att KO 
ska nå upp till liknande Se.

I regressionsanalysen fann vi att celltal, LDH och 
NAGase var signifikant högre i koprov som med PCR-
analys var positiva för S. aureus, Str. dysgalactiae, Str. uberis, 
KNS eller C. bovis och att AF var signifikant lägre i koprov 
med fynd av Str. uberis, KNS och A. pyogenes/P. indolicus 
jämfört med kor utan fynd av dessa agens. Dessa resultat 
indikerar att alla undersökta juverhälsomarkörer skulle 
kunna användas som hjälp för att tolka resultaten från 
PCR-analysen. En svårighet vid tolkningen är att vi oftast 
påvisade 2 eller fler agens samtidigt vilket gör det omöjligt 
att säga vilket/vilka agens som står för celltalshöjningen. 
Till exempel påvisades KNS i alla prover där även S. aureus 
påvisades och i dagsläget kan vi inte avgöra om båda eller 
endera är av betydelse för celltalet/LDH/NAGase då båda 
är vanliga hudbakterier och kan förekomma i juvret. Av 
resultaten ser vi också att spridningen i värdena för cell-
tal, LDH, NAGase och AF till viss del överlappar mellan 
bakteriologiskt negativa och positiva kor (resultat som ej 
har redovisats här). Gränsvärden för celltal (eller LDH, 
NAGase eller AF) som kan avgöra om en ko troligen har 
smittsam subklinisk mastit, dvs. där det bakteriella fyndet 
är av stort intresse för lantbrukaren och veterinären, måste 
undersökas vidare i andra studier. 

Konklusioner
Överrensstämmelsen mellan fynd av bakterier från KO 
och PCR-analys var låg. Fler bakteriefynd påvisades med 
PCR jämfört med KO, men många av PCR-fynden verkar 
vara orsakade av kontamination då många fynd gjordes i 
mjölkprov från kor utan tecken på juverinflammation. Alla 
undersökta juverhälsomarkörer (celltal, LDH, NAGase, 
AF) hade signifikanta samband med vissa bakteriefynd vid 
PCR-analysen, men fler studier behövs för att identifiera 
gränsvärden som kan underlätta tolkningen av resultaten 
från PCR-analysen.

Summary
PCR analysis of milk samples is a new and fast method to 
find cows with bacteria in milk and have the potential to 

be used for routine analysis of test-milk samples. However, 
the results of the PCR analysis are difficult to interpret, and 
the technology needs to be evaluated more. In this study, 
we investigated how well the results of PCR analysis of 
milk samples from whole udder milk samples correspond 
with the results of conventional bacteriological culturing 
of milk samples from udder quarters, and if measurement 
of different inflammatory markers can be helpful in inter-
preting the results of the PCR assay. The results show that 
the correlation between the methods is low and that more 
bacteria are detected by PCR analysis than by conventional 
bacteriological culturing but that many of these findings 
appear to be due to contamination during sampling. All 
the investigated inflammatory markers (cell count, LDH, 
NAGase, AF) had a significant correlation with bacterial 
findings in the PCR analysis, but more studies are needed 
to identify cut-off values that can facilitate the interpreta-
tion of the results of the PCR assay.

Tack till:
Stort tack till Stiftelsen lantbruksforskning som finansie-
rat studien. Projektet genomfördes av en projektgrupp 
bestående av huvudförfattaren och medförfattarna, Torben 
Werner Bennerdsgaard och Torben Larsen. Vi vill också 
tacka alla juverhälsotekniker och laborativ personal som 
hjälpt till med provtagning och analys samt alla lantbrukare 
som låtit oss provta deras kor. 
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Behöver vi bry oss om juvereksem?
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Det har sedan länge varit känt att mjölkkor kan 
drabbas av juvereksem. Huruvida det är ett 
vanligt problem i svenska besättningar har dock 

varit oklart liksom vilka riskfaktorer som spelar roll under 
svenska förhållanden och om det finns någon koppling till 
kornas övriga hälsa och produktion. Under hösten 2012 
genomfördes examensarbetet ”Prevalens och riskfaktorer 
för juvereksem hos svenska mjölkkor” och som författare 
vill vi mena att juvereksem är en viktig pusselbit för juver-
hälsan och våra kors välbefinnande.

Inledning
Juvereksem är hudskador lokaliserade vid juvrets främre 
anfästning till bukväggen och/eller klyftan mellan de 
främre juverfjärdedelarna hos mjölkkor (4, 7, 11). Utse-
endet varierar men ofta ses förtjockad hud, krustor, var och 
sår som lätt blöder (Figur 1). Juvereksem kan vara svåra 
att upptäcka på grund av deras anatomiska placering och 
drabbade kor uppvisar heller inte några tydliga symtom 
som exempelvis hälta. Rapporter från utlandet tyder på att 
juvereksem kan vara en vanligt förekommande hudskada, 
men orsaken till juvereksem är dock inte klarlagd. Det är 
inte heller känt om förekomst av juvereksem påverkar kons 
produktion, men svenska veterinärer har rapporterat att de 
upplever ett samband mellan juvereksem och mastit (9).
Det har tidigare inte gjorts några prevalensstudier avseende 
juvereksem i Sverige. Syftet med denna studie var att ta 
reda på hur vanligt juvereksem är inom en region i Sverige 
samt att få en bättre bild av vad som avgör om en ko får 
juvereksem eller inte. 

Litteraturöversikt
Diagnosen juvereksem ställs enbart baserat på kliniska 
fynd. Kriterierna för diagnosen juvereksem har varierat 
mellan studier och har exempelvis ställts vid fynd av hyper-
keratos, rodnad eller små papler/pustler (7). I andra studier 
har det ställts krav på närvaro av krustor eller öppna sår för 
att diagnosen juvereksem skulle ställas (2).

Prevalensen juvereksem på konivå och besättningsnivå 
har varierat kraftigt mellan och inom de få studier som 
publicerats. På besättningsnivå har prevalensen varierat 
mellan noll och 22% (2, 4, 7, 11). Enligt de studier som 
publicerats är äldre kor oftare drabbade än förstakalvare 
(4, 7, 11) och kor i alla stadier av laktationen, även sinkor, 
kan vara drabbade (11).

Etiologi
Etiologin bakom juvereksem är inte känd men ett fler-
tal möjliga riskfaktorer har presenterats. Bland annat har 
flera exteriöra egenskaper så som det främre juveranfästet, 
juverligamentet och juverdjupet har visats kunna påverka 
risken för juvereksem (2, 4, 7).

En möjlig koppling mellan digital dermatit (smittsamt 
klöveksem) och uppkomst av juvereksem har observerats 
(5, 10). I prov tagna från juvereksem har dessutom motsva-
rande Treponema spp. som associerats med digital dermatit 
isolerats (10).  Andra studier antyder dock att kopplingen 
mellan digital dermatit och juvereksem är svag (4, 6, 7, 11).

Skabb har föreslagits som en orsak till juvereksem (1) 
och en minskning av prevalensen juvereksem har kunnat 
sättas i samband med behandling av skabb i en besättning 
(11). Dock har man ej kunnat koppla samman förekomst 
av skabb och juverseksem på individnivå (7, 11).

Något statistiskt signifikant samband mellan mastit, 
eller andra sjukdomar som kvarbliven efterbörd eller klöv-
spaltsinflammation, och juvereksem har dock inte kunnat 
påvisas (11).

Material och metod
I studien deltog 30 mjölkkobesättningar från Östergöt-
land med mjölkgrop. Besättningarna besöktes under ett 
mjölkpass då var tredje ko undersöktes med avseende på 
förekomst av juvereksem. Juvereksemen klassades som 

Figur 1. Juverseksem varierar i utseende, i detta fall ses serumut-
svettningar och rodnad. Krustor och pustler kunde palperas.
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lindriga respektive kraftiga (Figur 2–3, Tabell 1). Besätt-
nings- och kodata samlades in från Kokontrollen. En fall-
kontrollstudie avseende juverform och förekomst av tecken 
på skabb utfördes på sex av gårdarna med totalt 112 kor. 
Svabbprov togs från 60 kor med juvereksem och proverna 
undersöktes med avseende på förekomst av spiroketer. 
Statistiska samband mellan de förklarande variablerna 
(ko och besättningsdata) och förekomst av juvereksem på 
besättnings- och konivå undersöktes med hjälp av olika 
regressionsmodeller.

Resultat
Totalt konstaterades juvereksem hos 18,4% av de 1083 kor 
som ingick i studien. De flesta (69%) av de drabbade korna 
hade lindriga juvereksem. Besättningsprevalensen varierade 
mellan noll och 39% och medianen i besättningarna var 
16% (Figur 4).

Riskfaktorer på besättningsnivå var en hög andel SRB-
kor, jämfört med Svenska Holstein, och en hög produk-
tionsnivå. På konivå identifierades förutom ras och produk-
tionsnivå även ökande laktationsnummer som en riskfaktor. 
Studien kunde inte visa på någon koppling mellan juve-
reksem och celltal men det fanns en koppling mellan vete-
rinärbehandlad klinisk mastit och juvereksem (Tabell 2).

I fall-kontrollstudien visades ett starkt främre juveran-
fäste vara en skyddande faktor. Kliniska tecken på skabb 
hade ingen koppling till juvereksem. Spiroketer identi-
fierades i prover tagna från 13 av 60 kor, från fyra av sex 
besättningar och endast från kraftiga juvereksem.

Diskussion
Medelprevalensen juvereksem i besättningarna var 16% 
men prevalensen juvereksem varierade kraftigt mellan 
besättningarna. I sju av besättningarna konstaterades en 
prevalens av juvereksem på över 30%, vilket är högt jäm-
fört med internationella studier där den högst noterade 
prevalensen är 22% (4). Det är dock svårt att jämföra före-
komsten av juvereksem med övriga publicerade studier 
då endast en eller ett fåtal besättningar, vilka sällan varit 
slumpmässigt utvalda, inkluderats i dessa. Dessutom är det 
endast två studier som tydligt definierat vilka förändringar 
de klassat som juvereksem (2, 7).  

Besättnings- och kofaktorer
En riskfaktor som inte setts i tidigare studier men som föll 
ut som signifikant i denna studie var ras. SRB-kor hade 
klart större risk för juvereksem jämfört med SH-kor. Detta 
är anmärkningsvärt i den bemärkelsen att SRB i övrigt 
har en bättre juverhälsa än SH samt immunologiskt och 
metaboliskt visar tecken på att klara övergångsperioden vid 
kalvning bättre (8). När det gäller juverform ligger dock 
SH i snitt något bättre till än SRB vid avelsvärdering (3).

Precis som konstaterats i utländska studier (4, 7, 11) var 
laktationsnummer en riskfaktor i denna studie med störst 
risk för tredjekalvare och äldre kor. En ökad risk för kor i 
högre laktationer skulle kunna förklaras med att de har haft 
fler ”riskdagar” för att utveckla ett juvereksem och att om 

det en gång har utvecklats kommer det lätt tillbaka. Vidare 
ändras juverformen efterhand som korna blir äldre (7).

Högproducerande individer hade störst risk för att ha 
juvereksem och en koppling till högre produktion sågs 
även på besättningsnivå. Tidigare har endast en tendens 
till en koppling mellan produktionsnivån och juvereksem 
kunnat ses (2). Produktionsnivån kan i sin tur tänkas ha 
koppling till juverexteriören, mjölktrycket och/eller det 
lokala immunförsvaret. 

Figur 2. Exempel på lindriga juvereksem.

Figur 3. Exempel på kraftiga juvereksem.

Figur 4. Besättningsprevalens (%) juvereksem hos 30 mjölkbesätt-
ningar i Östergötland sorterade från lägsta till högsta prevalens. 
Andelen lindriga och kraftiga juvereksem illustreras genom olika 
färg på fälten i staplarna.
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En stark främre juveranfästning (Figur 5) var den enda 
exteriöra egenskapen som föll ut med en signifikant kopp-
ling till juvereksem. Att inte, som i andra studier (2, 7), fler 
egenskaper för juverexteriör blev signifikanta kan bero på 
att fall- och kontrollkor i denna studie var matchade för 
laktationsnummer, laktationsstadium och ras och att juver-
exteriören påverkas mycket av dessa faktorer. En annan 
möjlig bidragande faktor var att antalet kor som ingick 
i denna delstudie var lågt. Dessutom är bedömningen av 
juverexteriör subjektiv och utfallet hade kunnat bli något 
annorlunda med en annan bedömare. 

Mastit
Kor med juvereksem hade i denna studie 3,3 gånger större 
risk att veterinärbehandlas mot klinisk mastit ±30 dagar 
från det att juvereksem diagnostiserats jämfört med kor 
utan juvereksem. Även djurägare/djurskötare uppgav att 
de noterat ett samband mellan juvereksem och mastit. 
Bakgrunden till detta kan vara att juvereksem erbjuder en 
gynnsam miljö för bakterietillväxt. Dessutom är juverek-
sem anatomiskt placerade nära spenarna och på ett sätt som 
gör att de kommer i nära kontakt med liggbåsen (Figur 6). 

Spiroketer
I denna studie återfanns spiroketer endast i fyra av sex 
besättningar och endast i kraftiga juvereksem. Antalet 
spiroketer var förhållandevis få i samtliga positiva prover. 

Grad Beskrivning

Utan anmärkning Inga palpabla skador

Lindrig Hyperkeratos, små papler/pustler, krustor och/eller serumutsvettning

Kraftig Var, penetrerande hudskador och/eller proliferationer med eller utan hyperkeratos, små 
papler/pustler, krustor eller serumutsvettning

Variabel βa SE( β) ORb 95 % KIc (OR) P-värde
Intercept -2,71 0,21
Laktationsnummer
    1 Ref. … … … …
    2 0,48 0,25 1,61 0,99; 2,63 0,06
    3 0,96 0,27 2,60 1,54; 4,41 <0,001
    ≥4 0,93 0,26 2,54 1,51; 4,27 <0,001
Ras
    SH Ref. … … … …
    SRB 1,26 0,19 3,54 2,45; 5,12 <0,001
    SH*SRB 0,34 0,39 1,41 0,66; 3,03 0,38
Kg mjölk/dag 0,03 0,01 1,03 1,01; 1,05 0,003
Mastit
    Nej Ref. … … … …
    Ja 1,20 0,52 3,33 1,20; 9,26 0,02

aβ = regressionskoefficient
bOR = odds ratio
cKI = konfidensintervall

Tabell 1. Gradering av juvereksem.

Tabell 2. Slutgiltig multivariabel logistisk regressionsanalys över 
kofaktorer med samband med juvereksem (n=966; Pseudo R2=0,10).

Figur 6. Juvereksemen utgör en bra miljö för bakterier och 
är i nära kontakt med liggbåsen.

Figur 5. Ett, som i detta fall, starkt främre juveranfäste var en 
skyddande faktor i studien. Vid svaga juveranfästen blir den 
markerade vinkeln mindre.
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Flest spiroketer återfanns i proverna från den besättning 
som hade högst prevalens juvereksem. Denna besättning 
hade även en hög andel kraftiga juvereksem. Tänkbart är 
att Treponema spp., och/eller andra bakterier, har förmåga 
att göra så att juvereksemen blir mer kroniska och allvar-
liga samt att prevalensen juvereksem därmed ökar utan 
att det nödvändigtvis sker någon ökning av incidensen. 
Detta skulle i så fall även kunna medföra en högre andel 
kraftiga juvereksem inom besättningar där dessa bakterier 
förekommer i högre grad. 

Slutsats
Juvereksem var vanligt förekommande hos de svenska kor 
som ingick i studien. Med bakgrund till detta och den 
koppling till mastit som också sågs i studien anser förfat-
tarna att juvereksem är en sjukdom som borde uppmärk-
sammas mer. Poängteras bör också att det är en sjukdom 
minskar välbefinnandet hos våra mjölkkor. 

Mer forskning behövs inom området då modellerna i 
denna studie endast kan förklara en liten del av variationen 
av data. I första hand skulle en longitudinell studie behövas 
för att få en bättre bild av hur och när juvereksem utvecklas 
och hur länge de kvarstår. Det finns också behov av stu-
dier där man i olika besättningar mer ingående analyserar 
bakterieförekomst i juvereksem.  

Summary
Udder cleft dermatitis (UCD) are skin lesions in dairy 
cattle located at the anterior junction between the udder 
and the abdominal wall and/or between the front quarters 
of the udder. Previously, prevalence studies on UCD have 
not been performed in Sweden, and it is unclear why UCD 
develops, even though risk factors have been presented in 
studies from other countries. The aim of this study was 
to investigate how common UCD is within a region of 
Sweden, and to get a better picture of factors, which deter-
mine if a cow gets UCD or not. 

Thirty dairy farms from the county of Östergötland 
with milking parlor participated in the study. The preva-
lence of UCD was found to be 18.4% among the 1084 
cows that were included in the study. The herd prevalence 
varied between zero and 39%, with a median of 16 %. By 
using information from the Swedish cow-database risk fac-
tors for UCD at herd and cow level were investigated. Risk 
factors at herd level were a high proportion of SRB-cows 
and a high production level. At cow level, breed, parity and 
production level were identified as risk factors. The cow 
with the highest risk of having UCD was a high performing 
SRB-cow that had calved at least three times. Veterinary-
treated clinical mastitis was also associated with UCD. 

A case-control study on udder conformation and signs 
of mange was performed at six of the farms. A strong ante-
rior udder attachment was shown to be a protective factor, 
no other udder conformation traits had a significant con-
nection with UCD. Signs of mange had no association with 
UCD. Swab samples, for investigation of presence of spi-
rochetes, were taken from 60 cows with UCD. Spirochetes 

were identified in samples from 13 cows from four out of 
six farms, and only in samples from severe cases of UCD. 

The primary cause of UCD still remains unclear, and 
more research is therefore needed to identify the best ways 
to prevent the development of the disease.
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Mastit hos dikor – ett hot mot kalvens tillväxt?
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Inledning
Hos dikor är mjölkproduktionen en viktig faktor för kal-
vens tillväxt innan avvänjning. Faktorer som begränsar 
kons mjölkproduktion har därför negativ effekt på kalvens 
avvänjningsvikt. Mastit är en sjukdom som signifikant 
reducerar kons mjölkproduktion och oftast är associerad 
med intramammär infektion (IMI) med bakterier. Studier 
från främst Storbritannien och USA tyder på att förekom-
sten av subklinisk mastit och/eller IMI kan vara hög i vissa 
besättningar och att sådan förekomst leder till reducerad 
avvänjningsvikt hos kalven. Kunskapen om subklinisk 
mastit och IMI hos svenska köttraskor är dock mycket 
begränsad. 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka förekomst 
av subklinisk mastit och IMI samt avvikelser i juverkondi-
tion i ett mindre antal dikobesättningar för att bedöma 
om mer omfattande studier och/eller rådgivning rörande 
riskfaktorer och kontrollåtgärder för mastit bland dikor 
behöver genomföras. Dessutom undersöktes samband 
mellan kofaktorer och subklinisk mastit respektive IMI 
och samband mellan ko- och kalvfaktorer och kalvarnas 
avvänjningsvikt.  

Material och metoder
Tio besättningar i södra Sverige valdes ut. Besättningarna 
besöktes två gånger under 2012. Det första besöket gjordes 
på våren för att undersöka kor som var inom en månad 
efter kalvning och det andra besöket gjordes på hösten 
för att undersöka kor strax före avvänjning. Om möjligt 
skulle samma kor undersökas vid båda tillfällena. Cirka 
10 kor per gård undersöktes vid varje tillfälle. Vid besö-
ken undersöktes juvret noggrant och mjölkprov togs från 
alla lakterande juverdelar. Mjölkprov skickades till SVA 
för undersökning med CMT och DeLaval Cell Counter 
(DCC) samt för bakteriologisk undersökning. Vid varje 
besök registrerades även kornas renhet. Individdata om 
provtagna kor och deras kalvar samt besättningsdata sam-
lades in efter avvänjning. 

Subklinisk mastit i en juverdel definierades som cell-
tal ≥200 000/ml. Samband mellan mjölkens celltal och 
bakteriefynd på juverdelsnivå undersöktes med hjälp av 
blandad univariabel regressionsanalys. Samband mellan 
kofaktorer och förekomst av subklinisk mastit eller olika 
IMI på konivå vid de två provtagningstillfällena under-
söktes med hjälp av Fishers exakta test. Samband mellan 

förekomst av subklinisk mastit eller IMI i en eller flera 
juverdelar per ko och kalvens 200-dagars avvänjningsvikt 
undersöktes med blandade univariabla och multivariabla 
regressionsanalyser. I modellerna togs hänsyn till ett antal 
kalvfaktorer, allmänna kofaktorer samt kohälsofaktorer. 

Resultat
Antalet provtagna kor per gård och provtagningstillfälle 
varierade från 8 till 12. Totalt undersöktes 109 olika indivi-
der varav de flesta (76%) deltog vid båda provtagningstill-
fällena. Rasfördelningen av korna var 37 (34%) hereford, 
34 (31%) simmental, 21 (19%) limousin och 17 (16%) 
korsningskor. De flesta korna i studien (64%) var i sin 
första till tredje laktation. 

Andelen kor med subklinisk mastit, IMI eller juverdelar 
utan mjölkproduktion var ganska lika vid de två provtag-
ningstillfällena (Tabell 1). Runt hälften av korna hade sub-
klinisk mastit, cirka 40% hade IMI och cirka 10% någon 
juverdel utan mjölkproduktion. Alla juverhälsovariablerna 
i Tabell 1 varierade kraftigt mellan besättningarna. 

Infektion med specifik juverpatogen identifierades i 
13% och 16% av juverdelarna efter kalvning respektive 
vid avvänjning. Huvuddelen av bakteriefynden var stafy-
lokocker (Staphylococcus (S.) aureus eller koagulasnegativa 
stafylokocker (KNS)) och majoriteten av dessa (95,4% 
respektive 94,6%) var känsliga för penicillin. Sju olika 
KNS-arter identifierades men huvuddelen av isolaten 
(66%) var S. chromogenes. 

Betydelsen av kofaktorerna ras, laktationsnummer, 
hygien, spen- och juverform och antal lakterande juverdelar 
för förekomst av subklinisk mastit och IMI undersöktes. 
Förekomst av juverdelar med subklinisk mastit efter kalv-
ning var vanligare hos kor med stora konformiga spenar och 
hängjuver än hos kor med normal juverform. Förekomst 
av IMI var också vanligare hos kor med stora konformiga 
spenar. Hereford hade den lägsta och simmental den högsta 
andelen kor med subklinisk mastit efter kalvning. Kor i 
första och andra laktation hade lägre förekomst av IMI än 
äldre kor efter kalvning. Att ha fyra jämfört med tre lakte-
rande juverdelar var förenat med lägre förekomst av IMI 
både efter kalvning och vid avvänjning. Kor med sämre 
hygienklassning hade mer KNS IMI efter kalvning och mer 
problem med subklinisk mastit och IMI vid avvänjning. 

Inga kohälsofaktorer hade signifikant samband med 
kalvens avvänjningsvikt. Faktorer som påverkade avvänj-
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ningsvikten var kalvens kön, födelsevikt och ras. Avvänj-
ningsvikten ökade med cirka 33 kg om kalven var tjur 
och med cirka 1,7 kg per kg ökad födelsevikt. Jämfört 
med hereford var avvänjningsvikten cirka 82 kg högre för 
korsningsdjur, 18 kg högre för limousin och cirka 68 kg 
högre för simmental. De ingående faktorerna förklarade 
cirka två tredjedelar av variationen i data. 

Diskussion
I denna studie hade runt hälften av korna subklinisk mastit 
och knappt hälften hade IMI men andelen drabbade kor 
varierade kraftigt mellan gårdarna. I studier från andra 
länder har andelen kor med IMI också varierat stort. Både 
i denna och andra studier drabbades såväl förstakalvare som 
äldre kor men andelen drabbade kor ökade med antalet 
kalvningar. De vanligaste bakteriefynden i denna studie var 
KNS och S. aureus vilket stämmer väl med tidigare studier. 

Bland övriga kofaktorer var det främst spen- och juver-
form, antal lakterande juverdelar och hygien som hade 
betydelse för förekomst av subklinisk mastit och/eller IMI. 
Att ha stora konformiga spenar eller hängjuver efter kalv-
ning verkar vara en indikator på juverhälsoproblem vilket 
stämmer med amerikanska slutsatser. Ett annat intressant 
fynd var att kor med en juverdel som inte lakterar hade 
mer problem med juverhälsan (främst S. aureus IMI) i 
övriga juverdelar. Detta beror sannolikt på att IMI var 
anledningen till att kon blivit trespent och att smittsprid-
ning skett inom juvret. Resultaten visar även att risken för 
juverhälsoproblem är högre om korna är smutsiga.    

I motsats till flera tidigare studier såg vi dock inga sig-
nifikanta samband mellan förekomst av subklinisk mastit 
eller IMI och kalvens avvänjningsvikt. Det finns dock stu-
dier i litteraturen som inte hittat några samband mellan 
juverhälsa och avvänjningsvikt. I denna studie påverkades 
kalvens avvänjningsvikt främst av kalvens ras, kön och 
födelsevikt. Betydelsen av andra faktorer som kons hull och 
kalvens tillgång till bete och annat foder undersöktes dock 
inte. Eftersom antalet gårdar och kor som ingick i vår studie 
var relativt lågt bör resultaten tolkas med försiktighet. 

Konklusion 
Subklinisk mastit och IMI var vanligt hos dikor både strax 
efter kalvning och strax före avvänjning men förekomsten 
varierade kraftigt mellan gårdar. Endast en mindre andel av 
korna hade dock samma IMI (främst S. aureus) vid båda 
tillfällena. De flesta IMI orsakades av stafylokocker och 
mer än 95% av dessa var känsliga för penicillin. Juverdelar 
som inte producerar mjölk återfanns hos cirka 10% av 
korna. Spen- och juverform, trespenthet och hygien hade 
betydelse för juverhälsan. Inga signifikanta samband sågs 
mellan juverhälsa och kalvens avvänjningsvikt. Den höga 
förekomsten av subklinisk mastit och IMI samt variatio-
nen mellan gårdarna visar på behov av fler studier om 
riskfaktorer liksom av mer rådgivning rörande juverhälsa 
hos dikor. 

Summary
The main aim of the study was to investigate the prevalence 
of subclinical mastitis and intramammary infections (IMI), 
and udder conformation problems in 10 Swedish beef cow 
herds. In addition, associations between cow factors and 
subclinical mastitis or IMI, and between cow factors and 
calf weaning weights were studied. The herds were visited 
twice during 2012, once within a month after calving and 
once at weaning. Udder examination and milk sampling, 
for SCC and bacteriology, were performed in 8 to 12 cows 
per herd and occasion. The results indicate that subclini-
cal mastitis and IMI are common among Swedish beef 
cows, but that the prevalence varies markedly between 
herds. Most IMI were caused by staphylococci and more 
than 95% of those were sensitive to penicillin. Only a 
small proportion of cows (appr 10%) had the same IMI 
(mostly Staphylococcus aureus) at both samplings indicat-
ing that chronic infections are rather uncommon. Cows 
with large funnel-shaped teats, weak udder suspension or 
blind udder quarters, and cows that were dirty had more 
udder health problems than other cows. We could not 
find any significant associations between the udder health 
parameters studied and calf weaning weights.

Variabel Kor efter kalvning (n=104)
N (%)

Kor vid avvänjning (n=90)
N (%)

Celltal ≥200 000/ml
≥1 juverdel/ko

48 (46,1) 52 (57,8)

IMI av någon bakterie
≥1 juverdel/ko

42 (40,4) 38 (42,2)

IMI med S. aureus
≥1 juverdel/ko

15 (14,4) 17 (18,9)

Ingen mjölkproduktion
≥1 juverdel/ko

11 (10,6) 8 (8,9)

Tabell 1. Förekomst av dikor med minst en juverdel med subklinisk mastit (≥200 000 celler/ml mjölk), juverinfektion (IMI) av någon 
bakterie, IMI med Staphylococcus (S.) aureus eller ingen mjölkproduktion en månad efter kalvning och vid avvänjning i 10 besättningar. 
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