
Svenska DjurhälsovårdenSvenska Djurhälsovården

Rådgivnings och kunskapsföretag; gris  nötkött  lammRådgivnings- och kunskapsföretag; gris, nötkött, lamm
”För friska djur i en sund och lönsam djurhållning” 



Om kontrollinsatser hos djur 
för bättre folkhälsa

hur vet vi ( t i ä ) att vi gör – hur vet vi (veterinärer) att vi gör 
rätt?rätt?

Sten Olof DimanderSten-Olof Dimander



Aktuellt exempel
Utveckling kontrollprogram VTEC / EHECUtveckling kontrollprogram VTEC / EHEC

Samarbete näring och staten,
”Svenska modellen”Svenska modellen



VTEC / EHECVTEC / EHEC
giftproducerande E. coli (tarmbakterie)

Allvarlig sjukdom/dödsfall hos människa g j
(små barn)

”Hamburgersjukan”g j



Rapporterade humanfall av EHECRapporterade humanfall av EHEC
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Källa : www.smittskyddsinstitutet.se



Nötkreatur huvudreservoar (idi l )Nötkreatur huvudreservoar (idisslare)

0 % dj häl0 % djurhälsa
100 % folkhälsa



Ej zoonoslagstiftning ( l ll )Ej zoonoslagstiftning (salmonella)

Policydokument 2008 (5 GD)y ( )
SoS, SMI, SJV, SVA, SLV

”Ett kontrollprogram ska införas”



Målsättning kontrollprogram

Minska risken för att människor ska exponeras Minska risken för att människor ska exponeras 
för VTEC  färre fall av EHEC



Spridningsvägar VTEC / EHECSpridningsvägar VTEC / EHEC
Djur människaDjur - människa
Människa - människa

Djur - djurj j

Källa: SVA



Optimalt för ett kontrollprogramOptimalt för ett kontrollprogram

Tillräckliga Tillräckliga MotivMotiv gg
resurserresurser

Kunskap omKunskap om

MotivMotiv

Kunskap om Kunskap om 
sjukdomens sjukdomens 
epidemiologiepidemiologiepidemiologiepidemiologi

Bra Bra 
kostnadseffektivkostnadseffektiv FinansieringsFinansierings--kostnadseffektiv kostnadseffektiv 

diagnostikdiagnostik lösninglösning

SKälla: Ann Lindberg, SVA



VTEC / EHEC idag (2011)VTEC / EHEC idag (2011)

TillräckligaTillräckligaMotivMotiv Tillräckliga Tillräckliga 
resurserresurser

MotivMotiv

Bra Bra 
kostnadseffektivkostnadseffektiv FinansieringsFinansierings--kostnadseffektiv kostnadseffektiv 

diagnostikdiagnostik
gg

lösninglösning

Källa: Ann Lindberg, SVA



Djursidan behöver hjälp…

för att veta att vi gör rätt …för att veta att vi gör rätt 



VTEC EHECVTEC EHEC

Information



”En värld, En hälsa” innebär att veterinärerna behöver 
samarbeta ännu bättre med humansidan och andra

Är dagens system anpassat för utmaningar som exempelvis 
VTEC...?

 å h id  fö  t i  l  h t i ?- resurser på humansidan för provtagning, analyser och typning?
- resurser på humansidan för smittspårning/epidemiologiska utredningar?
- informationsutbyte?



DjursmittsutredningenDjursmittsutredningen
(SOU 2010:106)

Remisstid 31 maj 2011Remisstid 31 maj 2011



Om att spränga den ”svenska modellen” 
i luften

UtredarenUtredaren
KontrollprogramErsättning Kontrollprogram

Arbetsformer

Dynamit



Tack!Tack!


