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LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI! Konungen är död, länge leve konungen! Första 
gången det utropades var i Frankrike år 1422, när Charles VII beträdde 
tronen efter sin far. Även om det inte är lika dramatiskt så håller du just nu i 
det sista numret av SVAvet i sin nuvarande form. Tiderna förändras och vi har 
nu utvecklat en digital tidning för våra målgrupper. På så sätt kommer vi 
också att bättre kunna ta vara på kraften som finns i den digitala transforme-
ringen, inte minst genom att kunna använda oss av filmer och på ett naturligt 
sätt kunna anknyta till vår webbplats och våra sociala mediekanaler. Arbets-
inriktningen för SVA har dock inte förändrats utan vi håller fast i våra 
grundvärderingar som ett av Europas främsta veterinärinstitut. 

SVA BIDRAR MED EXPERTKOMPETENS inom en rad olika samhällssektorer 
och det är påtagligt att det inom flera av dessa sektorer just nu finns högt 
ställda förväntningar på den kommande svenska livsmedelsstrategin. För SVA 
och många andra myndigheter och aktörer kom dock i april regeringens 
”Strategi för arbetet mot antibiotikaresistens”. Strategin tar sikte mot 2020 
och har ett brett parlamentariskt stöd. 

DET FÖRSTA AV SJU FOKUSOMRÅDEN i strategin är ”Ökad kunskap genom 
stärkt övervakning”. Detta känns extra angeläget för en myndighet som SVA, 
som följt resistensutvecklingen allt mer systematiskt sedan 1970-talet. Endast 
genom att övervaka och analysera vår omvärld på såväl makro- som mikro-
nivå kommer vi att kunna arbeta förebyggande och proaktivt för friska djur 
och trygga människor. Även om smittor kan krångla sig över gränser och 
resistenser flytta sig mellan olika bakteriearter på halsbrytande sätt så finns 
också de goda exemplen; att ansvarsfull användning av antibiotika och brett 
samarbete fungerar. Inte minst den svenska primärproduktionen och den 
omställning man gjorde långt innan någon annan är ett bra exempel på detta. 

NÄR DET GÄLLER ANTIBIOTIKARESISTENS så kan ni i det här numret läsa 
om kolistinresistens, som ju uppdagades i Kina i slutet av förra året, 
eller varför inte begreppet One Health som för samman medicin 
och veterinärmedicin, eller kanske om CEM alternativt den nya 
Spjuverbloggen? Valet är ditt. SVAvet är död, länge leve SVAvet!
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den svenska marknaden. I andra länder används 
kolistin också till kycklingar och kalvar. Inom EU 
varierade användningen 2013 mellan 0 och 26,8 mg 
per kg skattad levandevikt djur i respektive land. I 
Sverige var motsvarande siffra 0,13 mg/kg. Använd-
ningen var högst i Spanien, Italien, Portugal, 
Tyskland och Ungern. 

Polymyxin B är en substans som är mycket lik 
kolistin och som ingår i läkemedel för lokalbehand-
ling av öron och ögon. Vanligast är användning till 
hund. Under 2015 motsvarade försäljningen av 
sådana produkter i Sverige 20 förpackningar per 
1 000 hundar.

Rapporten från Kina från november 2015 beskrev 
förekomst av mcr-1 hos Escherichia coli från gris, från 
gris- och kycklingkött (kring 20 procent) och hos 
Enterobacteriaceae från människa (kring 1 procent). 
Sedan dess har mcr-1 rapporterats från många 
länder och på nästan alla kontinenter. I de flesta fall 
tycks förekomsten vara mycket låg, men några 
studier sticker ut. Till exempel rapporteras från 
Frankrike en hög förekomst i ett material från 
gödkalv, och en ökande förekomst hos kalkon. 

RESISTENSEN ÄR INTE NY
Olika rapporter visar att genen mcr-1 förekommer 
på olika plasmider; i flera fall ihop med gener för 
resistens mot andra antibiotika. Detta innebär att 
förekomst av genen kan gynnas inte bara genom 
användning av kolistin, utan också av andra 
antibiotika.

Idag vet vi att mcr-1 inte är något nytt. En studie 
från Kina visar att genen förekom sporadiskt hos E. 
coli hos kyckling redan i början av 80-talet. Men 
från 2008 har förekomsten ökat till 30 procent. Det 
hittills ”äldsta” fyndet inom EU är från gödkalv 
2005.

PERSONER SOM REST I ASIEN
Folkhälsomyndigheten rapporterade i februari 2016 
om två fynd av mcr-1. I båda fallen handlade det om 

personer som rest i Asien. De visade inga symptom 
på sjukdom. 

Vad gäller djur och livsmedel så har SVA gått 
igenom resultaten av känslighetsbestämningar av 
mer än 2 500 bakterieisolat som undersökts inom 
ramen för övervakningsprogrammet Svarm under 
2011-2015. Övervägande delen av undersökningarna 
rör prover från friska djur vid slakt. Förekomst av 
genen mcr-1 har undersökts hos de isolat som varit 
resistenta. Alla resultat har varit negativa.

UNDERSÖKER FÖREKOMST AV MCR-1
Övervakningen vid SVA fortsätter. Från december 
2015 undersöks också eventuell förekomst av mcr-1 
hos E. coli som isoleras från lantbrukets djur i klinisk 
diagnostik. Resultaten så långt talar för att mcr-1 är 
ovanligt bland Enterobacteriaceae från djur och 
människor i Sverige.

På uppdrag av EU-kommissionen värderade EMA 
2013 användningen av kolistin till djur. Bedöm-
ningen blev att risken för att användning till djur 

Överförbar resistens mot kolistin
I november 2015 rapporterades en ny typ av 
överförbar resistens mot kolistin hos bakterier 
från djur och människor i Kina. Kolistin är ett 
antibiotikum som idag är mycket viktigt för 
humansjukvården. Men kolistin används också 
till djur. Med anledning av fynden har den 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)   
inlett en ny riskvärdering av användningen av 
kolistin till djur. 

Sedan tidigare är det känt att bakterier kan bli 
resistenta mot kolistin genom mutationer i 
bakteriens kromosom. Den typen av resistens 

är inte överförbar mellan bakterier. Det som nu upp-
täckts är en typ av kolistinresistens, orsakad av en 
gen som kallas mcr-1. Resistensgenen sitter på 
plasmider som kan föras över mellan olika bakterier. 
Det innebär att resistens lättare kan spridas mellan 
djur, och till bakterier hos människor. Överförbar 
resistens hos bakterier från djur är därför en större 
risk för ökande antibiotikaresistens än vad mutatio-
ner i kromosomen är.

I många decennier användes polymyxiner, till 
vilka kolistin hör, i stort sett bara till lokalbehand-
ling inom humansjukvården. Risken för biverk-
ningar med allmän behandling ansågs vara för hög 
och det fanns andra antibiotika att välja på. Men 
med ökande förekomst av multiresistens hos 
gramnegativa tarmbakterier i sjukvården är ibland 
kolistin det enda alternativ som återstår.

EN KOLISTINPRODUKT GODKÄND FÖR SVENSKA DJUR
I Sverige finns en produkt med kolistin godkänd för 
användning till djur. Indikationen är behandling av 
nyligen avvanda grisar med diarré, och medicine-
ringen sker via vatten till hela kullen. Idag finns 
ingen alternativ produkt för sådan användning på

SVA ansvarar för övervakning av resistens mot kolistin och andra antibiotika hos bakterier från djur. Foto: Magnus Aronson.

skulle påverka folkhälsan var låg. Men då var endast 
icke-överförbar resistens känd. Kommissionen har 
därför bett om en ny värdering som ska presenteras i 
juni 2016.

MÅNGA PUSSELBITAR SAKNAS
Sedan den första publikationen om mcr-1 har 
mycket ny kunskap tillkommit. Men många pussel-
bitar saknas också. Helt säkert pågår mycket 
aktivitet i forskningslaboratorier runt om i världen. 
Svenska myndigheter samverkar i frågan, övervakar 
och följer läget i vetenskaplig litteratur.

Fynden av bakterier med överförbar kolistinresi-
stens utgör ingen överhängande risk för folkhälsan, 
men är bekymmersamt på lång sikt. I avvaktan på 
EMA:s bedömning och mer kunskap är det klokt att 
bara använda kolistin till djur när andra antibiotika 
inte är lämpliga. Användningen bör baseras på tester 
av antibiotikakänslighet.

Christina Greko, laborator, SVA

Svavet_nr1_2016_final.indd   4-5 2016-05-10   13:29:49



6 7

SAMVERKANSPROJEKT MED STÖD AV MSB

Forum för beredskapsdiagnostik är ett samver-
kansprojekt finansierat av 2:4 krisberedskaps-
medel från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB).

För att stärka beredskapen för allvarliga biolo-
giska händelser deltar SVA i nätverket Forum för 
beredskapsdiagnostik. 

Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett 
nationellt laboratoriesamarbete kring högpatogena 
(mycket sjukdomsframkallande) smittämnen. Inom 
FBD samverkar fyra myndigheter, som tillsam-
mans täcker kompetensområdena humanmedicin, 
veterinärmedicin, foder, livsmedel, dricksvatten 
och miljöprov. Förutom SVA är det Folkhälsomyn-
digheten, Livsmedelsverket och Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) som har tillgång till 
speciella säkerhetslaboratorier för att kunna 
analysera högpatogena smittämnen. Samtliga 
deltar i nätverket.

Några av de smittämnen som FBD arbetar med 
är bakterierna Bacillus anthracis, Francisella tula-
rensis, och olika Brucella-arter. De kan orsaka 
mjältbrand, tularemi (harpest) respektive brucellos. 
Alla dessa är zoonoser, sjukdomar som kan smitta 
både människa och djur.

TVÅ OLIKA UTBROTT AV MJÄLTBRAND
Nätverket användes exempelvis vid naturliga 
utbrott år 2008 och 2011. Då hanterades två olika 
utbrott av mjältbrand på nötboskap i Västra 
Götaland, respektive Örebro län. Vid båda tillfäl-
lena bekräftades SVA:s positiva provsvar av 
Folkhälsomyndigheten, och FOI analyserade 
jordprover från området.

Ett fall av Brucella canis hos hund inträffade 2013. 
Sjukdomen förekommer sällan i Sverige, men 
genom FBD fanns en metod för smittämnet 
etablerad. För första gången kunde prover därmed 
analyseras i Sverige.

Arbetet inom FBD har utvecklat Sveriges 
diagnostiska förmåga att hantera sjukdomar 

orsakade av högpatogena smittämnen. Metoder har 
utvecklats och testats för att möjliggöra snabb, 
känslig och specifik diagnostik i händelse av 
utbrott. Harmonisering av metoder och kvalitets-
kontroll av analyskedjan har möjliggjort samarbete 
så att prover kan skickas mellan myndigheterna vid 
en kris där provmängden är för stor för en enskild 
myndighet. Genom gemensamma övningar har 
också personal tränats och rutiner på säkerhetsla-
boratorierna förbättrats.

Anna Lindberg, forskare, SVA 
Lennart Melin, bitr. statsveterinär, SVA

Nätverk stärker beredskap
för farliga smittämnen

Olga Stephansson arbetar i säkerhetslaboratorium.
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Spjuverbloggen startades av SVA i januari 2016. 
Tanken är att skapa ett enkelt sätt att kommunicera 
om viktiga och aktuella saker som rör juver och 
juverhälsa, samt berätta om nya forskningsrön. 
Syftet är också att få återkoppling från er läsare på 
vad vi på SVA gör inom området juverhälsa.

MYCOPLASMA BOVIS AKTUELLT
Om något aktuellt ämne dyker upp försöker vi 
skriva om det så snart vi kan. Ett bra exempel är 
Mycoplasma bovis-fallen. Efter att vi för första 
gången på länge i Sverige diagnosticerade denna 
bakterie vid juverinflammation publicerade vi ett 
inlägg om detta.

Månadens bakterie är tänkt att vara en återkom-
mande punkt. Vi publicerar en bild på en okänd 
bakterie och inom en vecka kommer svaret och mer 
information om den aktuella bakterien. Mars 
månads bakterie var exempelvis inte helt lättgissad 
och gav upphov till ett antal förslag. Gå in på 
bloggen om du vill veta vilken ovanlig juverpatogen 
det var och få mer information om den.

PRENUMERERA OCH KOMMENTERA!
På Spjuverbloggen finns det möjlighet att prenume-

rera på informationen genom att lämna sin e-post-
adress och på så sätt få mejl varje gång vi publicerar 
nya inlägg. Glöm inte heller att utnyttja möjlig-
heten till att kommentera det vi skriver om. Säg vad 
du tycker och om något är bra eller dåligt, och i så 
fall varför. Vi gillar alla sorters kommentarer!

GE OSS TIPS!
Kom gärna med förslag till oss om det är någon 
speciell bakterie, eller något särskilt område inom 
juverhälsa som du vill att vi ska skriva om. Tanken 
är att vi både ska skriva om det som vi själva vill 
berätta om och det som bloggens läsare vill läsa 
om.

Hoppas vi ses på bloggen!

Charlotta Fasth, laboratorieveterinär, SVA

Läs Spjuverbloggen
populärvetenskap om juver

Vilken var månadens bakterie i mars? Sju tips 
för att ta det perfekta mjölkprovet. Behandling 
av kolimastiter. På Spjuverbloggen skriver vi om 
nya forskningsrön, intressanta bakterier och 
annat aktuellt som har med juver och juverhälsa 
att göra. Titta gärna in då och då – eller varför 
inte prenumerera på inläggen?

http://spjuverbloggen.sva.se

Prenumerera på informationen på Spjuverbloggen genom att lämna din e-postadress. Då får du mejl varje 
gång vi publicerar nya inlägg.

Efter att vi för första gången på länge diagnosticerat Mycoplasma 
bovis vid juverinflammation publicerade vi ett inlägg om detta.
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Smittskydd och hygien är i dag inte så känt 
bland unga som besöker gårdar med djur. SVA 
och 4 H har därför, tillsammans med olika 
myndigheter, startat ett projekt för att öka 
förståelsen för dessa frågor. Syftet är att sprida 
kunskap om smittrisker som finns på gårdar, 
men även när man vistas i naturen, vid resor och 
i samband med livsmedelshantering. 

Projektet, som startade i mars, utgår från ett behov 
av kommunikation kring att umgås med djur, vistas 
i naturen och värna om miljön ur ett One Health-
perspektiv. I Riksförbundet Sveriges 4H har SVA 
hittat en mycket intressant och passande samar-
betspartner. Vi tror att det har ett stort mervärde 
att i kommunikationen vända oss till just barn och 
unga, eftersom de utgör den nya generationen. De 
kan dessutom ”lära” vuxna att tänka och handla 

som de själva gör. 4H-organisationen arbetar efter 
mottot: ”Lära genom att göra”. Detta är något vi 
tagit fasta på. Projektet är treårigt och finansieras 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB.

För 50-60 år sedan hade många en naturlig 
kontakt med lantbruket och dess djur antingen 
genom ett eget lantbruk, eller via släkt eller vänner. 
I dagens samhälle är det relativt få som har den 
förankringen. Bland barn och unga är andelen 
ännu mindre. Stadsnära djurgårdar och odlingar 
utgör därför en värdefull kontaktyta för barn och 
ungdomar. Att umgås med djur är något som 
många upplever som berikande, men kunskapen 
om hur man undviker smittrisker är ofta bristfällig. 

STUDERAR HUR KUNSKAPEN TAS EMOT
Vi vill i det här projektet utveckla nya kommunika-
tionsvägar för barn och ungdomar för att bättre 
kunna nå ut med kunskaper om bland annat hygien 

och smittskydd. Vi kommer också studera hur 
kunskapen tas emot och omsätts i handling. På 
detta sätt vill vi sprida insikter om hur människor, 
djur och natur samverkar och är beroende av 
varandra. Detta är just vad begreppet One Health 
syftar på; att många smittämnen cirkulerar mellan 
djur, människor och i naturen. Smittan överförs 
inte sällan via vatten, livsmedel eller med vektorer 
såsom myggor och fästingar. 

ÖVER EN MILJON BESÖKARE PER ÅR
Riksförbundet Sveriges 4H är en rikstäckande 
barn- och ungdomsorganisation med bland annat 
ett 40-tal gårdar med djurhållning. Det samman-
lagda antalet besökare på dessa gårdar uppskattas 
till över en miljon per år. På 4H-gårdarna finns 
olika djurslag. Vanligast är hästar, kaniner, får och 
getter, men även grisar, kor, höns, ankor, katter och 
marsvin förekommer på många gårdar. Lantra-
serna ska företrädesvis vara svenska och flera 
gårdar deltar aktivt i avelsarbetet för till exempel 
linderödsgrisar, rödkullekor och gotlandsruss. 

De flesta av gårdarna har öppet dagtid för besök, 
både av allmänheten och förbeställda grupper som 
får guidning. Många 4H-klubbar är också mycket 
aktiva med att anordna aktiviteter för ungdomar i 
olika åldrar där de får lära sig allt från att sköta djur 

till att starta företag. Det finns också 4H-klubbar 
som inte har djur.

I SAMSPEL MED ANDRA MÄNNISKOR
Visionen för 4H är att alla barn och ungdomar ska 
utvecklas till engagerade, välmående och ansvarsta-
gande människor med respekt för omvärlden. Visio- 
nen ska uppnås genom att i samspel med andra män- 
niskor upptäcka naturens rika värden och mång-
fald. De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand 
och Hälsa! 

Tre 4H-gårdar kommer att delta lite mer än 
andra i projektet. I samarbete med personal och 
besökare vid dessa gårdar kommer ett utbildnings-
paket att tas fram. Syftet är att föra ut kunskap om 
hur man undviker spridning av smittor mellan djur 
och människor, men också hur man visar respekt 
för djur och natur. Även övriga 4H-klubbar 
kommer att kunna påverka utformningen av 
materialet. De hygienregler som tas fram ska sedan 
införlivas i verksamheten på alla 4H-gårdar i 
landet. Detta arbete har redan inletts, men kommer 
att ytterligare uppmuntras och stödjas i projektet.

AKTÖRER VID UTBROTT ENGAGERADE
Utformningen av utbildningsaktiviteter görs i 
samarbete med pedagogisk expertis som också står 

SVA och 4H samarbetar
om hygien i gårdsmiljö

Sophia klappar kanin på Almvik 4H, utanför Malmö.
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››Andreas Lindström uppvaktas av två killingar på Almvik 4H, utanför Malmö. Foto: Karin Artursson/SVA
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för utvärdering av hur 
väl personal och 
besökare tagit till sig 
kunskaperna. I projek- 
tet involveras också 
samtliga instanser som 
skulle komma att di- 
rekt aktiveras i en 
utbrottssituation, som 
länsveterinär, smitt-
skyddsläkare samt be- 
sättningsveterinärer 
vid de 4H-gårdar som 
deltar i projektet. Även 
en psykolog deltar för 
att komma med tips om 
hur man på bästa sätt 
förmedlar kunskap.

ONE HEALTH PARTNER
Dessutom är forskar- 
nätverket One Health 
Sweden en partner. 
Inom nätverket finns 
omfattande expertis på 
zoonotiska sjukdomar 
och hur dessa sprids.

Det övergripande 
målet är att ökad 
kunskap och förståelse 
hos barn och unga ska 
leda till ett ansvarsfullt 
agerande i olika situa- 
tioner där smittrisker 
kan finnas. Det kan 
exempelvis vara i 
umgänget med djur, 
vid resande eller vid 
livsmedelshantering i 
hemmet.

Ett delmål är också 
att bidra till att den 
rikstäckande verksam-
heten på 4H:s samtliga 
gårdar upprättar fun- 
gerande och genom-
tänkta hygienregler. 
Besökare ska också 
informeras om varför 
dessa regler är viktiga.

Karin Artursson, 
forskningskoordinator 

Catrin Vesterlund-
Carlson, epidemiolog, 

båda vid SVA

››

ONE HEALTH SWEDEN
 
One Health Sweden, OHS, är ett forskarnätverk som bildades 2010 av forskare 
från Uppsala universitet, SVA, SLU och Linnéuniversitetet i Kalmar. Här träffas 
forskare och andra intresserade från områdena medicin, veterinärmedicin och 
ekologi för att tillsammans utreda och kommunicera frågeställningar inom 
infektionsområdet utifrån ett One Health-perspektiv. Nätverket fick bland annat 
stöd från MSB för sin uppbyggnad och har idag mer än 400 medlemmar. Är du 
nyfiken eller vill gå med – besök www.onehealth.se.

Wilfred träffar kanin på Gränby 4H, i utkanten av Uppsala. Foto: Mikael Propst/SVA

Barn som besöker 4H-gårdar får lära sig att det är viktigt att tvätta händerna efteråt, här på Almvik 4H.
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I år har SVA fått in många fall med katter som 
smittats med salmonella. Hittills under 2016, 
detta skrivs 29 april, har salmonella påvisats 
från 476 katter vilket är betydligt fler än 
någonsin tidigare.

Antalet rapporterade salmonellafall hos katter 
varierar kraftigt mellan åren. Under de år som det 
rapporteras många fall är även en större andel av de 
inskickade proverna från katter positiva för salmo- 
nella. Under de senaste tio åren har det rapporte-
rats mellan 7 och 274 fall varje år. 

SMÅFÅGEL VIKTIG SMITTKÄLLA
En övervägande del av de fullt serotypade isolaten 
från katter har tillhört serotypen Typhimurium. 
Infekterade småfåglar antas vara den viktigaste 
smittkällan för katter. Samma undertyper av Typhi- 
murium som påvisats från katter har setts hos små- 
fåglar som exempelvis grönsiskor och domherrar.

Det finns en kraftig säsongsvariation på salmo-
nellafall hos katter. Över 97 procent av fallen 
rapporteras under de första sex månaderna av året 
med flest noteringar vanligtvis i mars, cirka 40 
procent. I år har ovanligt många fall anmälts under 
februari, 232 stycken. Den kraftiga säsongsvaria-
tionen stärker sambandet mellan salmonella hos 
småfåglar och katter.

Det finns även en geografisk variation i landet. 
Flest fall rapporteras vanligtvis i Stockholms län, 
cirka 30 procent av fallen, men många fall påvisas 
även i andra län i den mellersta delen av landet. Här 
utmärker sig länen i Uppsala, Södermanland, 
Dalarna och Västmanland. I år har många fall 
påvisats även i Västra Götalands län.

SKILLNADER I ANTAL VETERINÄRBESÖK?
Vi vet inte varför antalet rapporterade fall varierar 
mellan åren och känner inte heller till orsakerna 
till den geografiska variationen. Det kan finnas 

Många fall av salmonella på katt

skillnader i benägenheten att uppsöka veterinär 
i olika regioner. Det kan också finnas skillnader 
i hur ofta katter provtas vid mag-tarmsymptom. 
Det kan förstås också finnas faktiska skillnader i 
antalet insjuknade katter. Tillsammans med 
SLU kommer SVA att närmare undersöka 
möjliga orsaker till den geografiska variationen.

Vid konstaterad smitta är det viktigt att ge 
rekommendationer till djurägaren för att 
förhindra överföring till andra djur samt till 
människa. Den undertyp av Salmonella Typhi-
murium som ses hos katter har hittills i år 
påvisats från elva människor.

Genom att noga tvätta händerna efter 
kontakt med fågelbord och katter minskar 
risken för smitta. Det bästa sättet att hindra att 
katter smittas av salmonella är att hålla dem 
borta från fågelbord.

Elina Lahti, veterinär, SVA

Antalet rapporterade salmonellafall varierar kraftigt mellan år och 
olika områden i Sverige. Foto: Linda Svensson/SVA
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SVAvet blir digital!

Med en digital tidning kan du ta del av 
informationen när du har tid. Du behö-
ver inte spara och lagra tidningen – vi 

gör det åt dig. Om du minns att du såg någon 
intressant artikel och vill hitta tillbaka till den gör 
du det enkelt med vår sökmotor.

En digital tidning kan dessutom innehålla 
mycket mer än skriven text och bilder. Det nya, 
digitala formatet öppnar för rörliga bilder och även 
ljudfiler som poddradio. Och vi får större möjlig-
heter till att ha en dialog med varandra. Vi satsar på 
ett fortsatt spännande och utvecklat innehåll, och 
som blir mer lättillgängligt.

FORTSATT RELEVANT FÖR DIG
Vi vill att SVAvet ska fortsätta vara en relevant 
tidning för just dig och att du tycker att kunskapen 
som vi delar med oss av är användbar. 

Du kommer framöver att hitta SVAvet på www.
sva.se/svavet. Där kommer vi – precis som tidigare 
– att leverera fördjupande nyheter och andra 
intressanta artiklar. Redan nu kan du gå in och se 
en presentationsfilm med vår nya statsepizootolog 
Ann Lindberg som tillträder den 1 juli!

BLI E-POSTPRENUMERANT
Vi kommer några gånger per år att skicka ut ett 
nyhetsbrev där vi sammanställt våra mest lästa 
artiklar och de som vi rekommenderar lite extra. Så 
anmäl dig som e-postprenumerant så att du inte 
missar något viktigt! 

Vi vill också passa på att tacka alla trogna läsare 
av vår papperstidning SVAvet. Den har funnits i 
över 30 år och förmedlat hundratals artiklar om 

aktuell forskning vid SVA.

HUR KAN VI BLI BÄTTRE?
När vi nu ändå gör om SVAvet så vill vi väldigt 
gärna veta vad du vill läsa mer om i vår tidning. På 
www.sva.se/svavet kan du lämna synpunkter till 
oss. Vi ser fram emot att ta emot dig som e-post-
prenumerant och vi vill gärna ha förslag på hur vi 
kan bli ännu bättre på att motsvara dina 
förväntningar.

Trevlig sommar!

Linda Hallenberg, kommunikationschef, SVA

Lämna synpunkter
på nya SVAvet 

www.sva.se/svavet

Ovan ses den nya digitala versionen av 
SVAvet. Du hittar den i fortsättningen på 
nätet: www.sva.se/svavet.

Nedan ses några exempel på omslag från den 
gamla, tryckta tidningen. Den slutar att utges 
på papper från och med nu.

Anmäl dig som 
e-postprenumerant 
www.sva.se/svavet

Du håller det sista tryckta numret av denna tidning i din hand. Den digitala trenden har kommit ikapp 
SVAvet. Efter drygt 30 år med tryckt tidning väljer SVA att gå över till en webbaserad tidning. Vi 
hoppas att det ska ge dig bättre tillgång till vår information när du behöver den. I fortsättningen hittar 
du SVAvet i din mobil, på plattan eller i datorn!
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Ett telefonnummer för alla frågor kring inskickade 
prover. Det är tanken bakom den nya svars-
gruppen, ”MIK support” vid SVA. Oavsett om det 
handlar om virus, bakterier eller parasiter.

Under mars 2016 startade MIK support.
– Tanken är att man inte ska bli kopplad runt. I 

och med att de olika sektionerna för virologi, 
bakteriologi och parasitologi vid SVA slagits 
samman och blivit organisationen MIK så ska vi ha 
samma nummer för alla frågor, säger Annica 
Fredlund som är administratör inom sektionen för 
administrativt stöd vid MIK.

– Vi har en stor organisation så det här effektivi-
serar och gör att vi sitter närmare varandra. Det blir 
ett bättre flöde för frågor och svar. Och bättre 
tillgänglighet. Det är bättre att en grupp kan 
koncentrera sig på att svara på frågor i telefon så kan 
de andra medarbetarna fokusera på andra arbets-
uppgifter i lugn och ro.

STÖRRE SAMLAD KUNSKAP
Eftersom personal från olika discipliner samarbetar 
får servicefunktionen en större samlad kunskap. 
Bemanningen av det gemensamma telefonnumret 
till MIK support, 018-67 43 60, kommer från de tre 
ursprungliga sektionerna. Ofta sitter två personer, 
vanligen en administratör och en veterinär, och 
svarar på frågor i en gemensam lokal. Ibland är de 

tre, och ibland hoppar någon biomedicinsk analy-
tiker in i gruppen. Det går även att skicka frågor via 
mejl, se faktaruta.

Frågorna kan variera väldigt mycket, berättar 
Linda Forslund, som är koordinator för support och 
pre-postfunktionen vid MIK. Här ges några få 
exempel: ”vilket rör ska jag använda för provtag-
ning?”, ”hur mycket blod behövs?”, ”jag har inte fått 
svar?” och ”ska jag ta svabbprov från ögat eller från 
svalget?”. Här kan det vara värt att påminna om att 
det finns provtagningsinstruktioner på SVA:s 
webbplats.

BÄTTRE INTEGRERADE FUNKTIONER
I höst kommer ett nytt telefonsystem att införas 
vilket kommer att göra arbetet i supporten smidi-
gare. Det nya systemet kommer att hantera telefoni, 
sms och e-post mer integrerat.

Mikael Propst, pressekreterare, SVA

MIK support tar dina frågor

MIK SUPPORT
Tel. 018-67 43 60
vet.mikrobiologen@sva.se
(främst för veterinära frågor),
4360@sva.se (övriga frågor)
Öppettider: kl 07.50 – 16:30,
maj-augusti: kl 07:50 – 15:50

Linda Forslund, laboratorieassistent, Carina Bohlin, sekreterare, och Anna Lindhe, veterinär, på plats i MIK Support.
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SVA har infört ett nytt, både snabbare och 
säkrare test för smittsam livmoderinflammation, 
CEM, på häst. Nu kan analysen göras med en 
pcr-metod som ger provsvar på bara några dagar. 
Tidigare krävdes en tidsödande och känslig 
odling, som ofta fick göras om för att provet 
fastnat på posten eller för att det förstörts av 
mögelväxt.

”Contagious equine metritis”, CEM, betyder 
smittsam livmoderinflammation hos häst. Sjuk-
domen orsakas av Taylorella equigenitalis, en anmäl-
ningspliktig bakterie. CEM är fruktad och mycket 
smittsam, men förekommer sällan i Sverige numera. 
Omkring tio infekterade hästar har hittats i landet 
de senaste åtta åren. Fallen har upptäckts innan de 
har hunnit smitta några fler svenska hästar. 

Ett omfattande svenskt kontrollprogram för 
CEM var lyckosamt och avslutades 1995. Sedan dess 
provtas framför allt avelshingstar, som används för 
insemination enligt svensk eller europeisk författ-
ning. Ett antal hingstar, som används för naturlig 
betäckning, provtas också enligt avelsorganisatio-
nernas egna regler. Proverna ska skickas till ett 
ackrediterat laboratorium, i Sverige är det SVA. 

OFTA BRÅTTOM FÅ SVAR
Eftersom det är lag på att proverna ska vara klara 
före avelssäsongen är det ofta bråttom att få svar. 
Ston har som bekant en elva månader lång dräk-
tighet och blir de inte dräktiga i tid på våren så kan 
det bli fel uppväxtsäsong för fölen. Med den nya 
pcr-metoden kommer CEM-provsvaren snabbt, och 
även prover som legat på posten längre än 48 
timmar kan analyseras. Mögel är inte heller längre 
något problem.

CEM sprids i första hand genom betäckning, men 
kan också överföras av en person som får bakterien 
på sig eller sin utrustning. God hygien vid hantering 
av ston och hingstar är viktigt för att hindra 
smittspridning.

PROVTAGNING GÖRS AV VETERINÄR
Livmoderinflammation kan orsakas också av andra 
bakterier och dessa fall kan se väldigt lika ut. Därför 
krävs bakteriologisk undersökning av misstänkta 
fall. För att hitta bakterien vid CEM-undersökning 
är det viktigt att provtagning och analys sker på rätt 

sätt. Provtagningen ska utföras av veterinär. 
Om man hittar CEM på en häst så går det att 

behandla. Infekterade hästar isoleras, behandlas och 
provtas sedan på nytt. Infekterade hingstar och ston 
ska hållas isolerade under behandlingstiden och tills 
alla efterföljande provtagningar är negativa. SVA 
utför numera rutinmässigt pcr-analys för CEM, 
men även odling för sjukdomen kan göras på 
särskild förfrågan. Det kan behövas om hästen eller 
sperma ska exporteras och mottagarlandet kräver 
odling som metod. SVA ska då kontaktas innan prov 
skickas in.

Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA

Läs mer om CEM
och provtagning

www.sva.se/cemprovtagning

Nytt test för smittsam
livmoderinflammation på häst (CEM)
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Provtagningskit för pcr-metod för CEM.
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STABEN FÖR KOMMUNIKATION
besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00
fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se

Statens.veterinarmedicinska.anstalt

@SVAexpertmyndig  @JensMattssonSVA 
@GittanGr  @YlvaPersson  @MooseSVA
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Följ oss i sociala medier 

Behöver du frakta ett dött djur till SVA för 
exempelvis obduktion? SVA har nu tecknat avtal 
med budbilsfirman Best Transport AB. Det har 
tidigare varit svårt att få någon transportör att 
vilja frakta den sortens gods, men med det nya 
avtalet har vi gjort det enklare för våra kunder. 

Hjälp med transport av dött djur till SVA
Bests mottagningsställe på dessa orter. Där finns 
även förpackningsmaterial (upp till 20 kg) att tillgå. 
Transporten till SVA tar i de flesta fall bara en dag, 
men beror förstås på när och varifrån i landet 
godset skickas. 

HUR UTNYTTJAR JAG TRANSPORTTJÄNSTEN?
Kontakta först Best via www.besttransport.se för 
att få ett kundnummer hos dem. Gör sedan 
beställningen via deras hemsida. Maxvikten per 
transport är 50 kg. Kostnad, krav på förpackning 
och information om hur beställning går till får du 
när du kontaktar Best Transport. Du kan även läsa 
mer om olika sätt att transportera djur till SVA på 
www.sva.se/transporter.

Magnus Harbom, marknadsekonom, SVA

TILL VEM RIKTAR SIG TJÄNSTEN?
Upphämtning av djur på klinik eller djursjukhus 
kan i dagsläget göras i och i närområdet av följande 
orter: Falun/Borlänge, Gävle, Göteborg, Helsing-
borg, Jönköping, Linköping, Luleå, Malmö, 
Strömsholm, Sundsvall, Umeå, Örebro och 
Östersund. 

Alternativt kan man själv lämna in djuret på 

Henrik Englund, chaufför på 
Best Transport AB, levererar en 
kartong till SVA.
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