
Svenska DjurhälsovårdenSvenska Djurhälsovården

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



Hur tacklas VTEC/EHEC på Hur tacklas VTEC/EHEC på 
gården?gården?

Sten-Olof Dimander



Nötkreatur huvudreservoar (idi l )Nötkreatur huvudreservoar (idisslare)

 0 % dj häl~ 0 % djurhälsa
100 % folkhälsa



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

TillräckligaTillräckligaMotivMotiv Tillräckliga Tillräckliga 
resurserresurser

MotivMotiv

Bra Bra 
kostnadseffektivkostnadseffektiv FinansieringsFinansierings--kostnadseffektiv kostnadseffektiv 

diagnostikdiagnostik
gg

lösninglösning

Källa: Ann Lindberg, SVA



Resurser 

Medel från Jordbruksverket i samarbete Medel från Jordbruksverket i samarbete 
med Jordbruksverket, SVA, Svensk Mjölk 

m fl  m.fl. 



Tackling på gård innebär…

• Att undvika introduktion till besättning
• Att bryta smittvägar på gård / i besättning
• Att minska förekomst i besättningen
• Att minska smittspridning till andra gårdar



Tre situationer att tacklaTre situationer att tackla

1. ”Vanlig” nötkreatursgård 
2 Provtagning på gård med positivt fynd av 2. Provtagning på gård med positivt fynd av 

potentiell EHEC
B ök å d d lb d  t i- Besöksgård med regelbunden provtagning

3. Epidemiologiskt samband till humanfallp g



1  ”Vanlig” nötkreatursgård1. Vanlig  nötkreatursgård

• Opastöriserad mjölk
• Besöksrutiner och handtvättBesöksrutiner och handtvätt
• Rena djur till slakt 
• Minimera inköp av livdjur/ev. provtagning
• Sambete bör beaktas• Sambete bör beaktas
• Vattendrag med andra nötkreatur uppströms



Förebyggande Förebyggande 
smittskyddsrekommendationer folkhälsa

Finns god kunskap! Finns god kunskap! 
Pedagogik för maximal tillämpning?



Enklare pedagogik  men ack så tristEnklare pedagogik, men ack så trist



Drick inte opastöriserad mjölkDrick inte opastöriserad mjölk



Om att tvätta händernaOm att tvätta händerna

Handtvätt ≠ ”rena” händer



Sagt om handtvättSagt om handtvätt

• Handtvätt har beskrivits som: 
– ”Det enklaste sättet att förhindra infektion, men ack det minst 

använda” 
• ”Handtvätt..

– Är en dygd som gått förlorad någonstans mellan dagens mormor 
och hennes barnbarn” (Marie-Louise Danielsson-Tham)



Effekt av handtvätt

Modifierad efter Taylor, L. An evaluation of hand washing 
techniques – 1. Nursing Times. 1978: 74, 54-55.



Mål:

”Förhindra fekala bakterier att komma Förhindra fekala bakterier att komma 
från djurens bakdel inom räckhåll för 

munnen”munnen



Information till besökare

Folder från LRFFolder från LRF





Information och rådgivning till djurägare

Förebygga kontaminerad slaktkropp / köttFörebygga kontaminerad slaktkropp / kött



Rena djur till slaktRena djur till slakt



Ekonomiskt incitamentEkonomiskt incitament
- Avdrag smutsiga djur

0. Rena djur – inget avdrag
1. Måttligt förorenade djur
2. Kraftigt förorenade djur
3. Mycket kraftigt förorenade djur



2  Besöksgård och provtagning 2. Besöksgård och provtagning 

• Som ”vanlig” gård• Som vanlig  gård
• Tolkning provsvar svårt

– Flera potentiella serotyper
• Särskild noggrannhet på förebyggande • Särskild noggrannhet på förebyggande 
• Minska djurtätheten, intakta djurgrupper
• Sanering?



3. Vid epidemiologisk koppling till 
humanfall

• Som ”vanlig” gård
• Ej under zoonoslagstiftningEj under zoonoslagstiftning
• Rekommendationer från länsstyrelsen
• Håll torrt, kalka
• Kompostera fastgödselgödsel• Kompostera fastgödselgödsel
• Slaktdjur  slaktas i långsammare takt



Om VTEC / EHEC finns på gården

Var står vi idag?Var står vi idag?



Frågan från djurägaren:

Hur blir jag av med bakterierna?Hur blir jag av med bakterierna?



Minska förekomst i besättningMinska förekomst i besättning

• Allmänna hygienförbättrande åtgärder
• Tänk på djurflödenTänk på djurflöden
• Hygienbarriärer – ”dra inte runt”
• Torrt = strö 
• Smittreducerande åtgärder• Smittreducerande åtgärder

– Kalk 
• Självsanering…



”Specialare”Specialare

• Probiotika – är utvärderat
• Vaccin – planerad utvärdering Vaccin planerad utvärdering 
• Behandling av enstaka individer – superutsöndrare 

( kt l kölj i )(rektalsköljning)



SammanfattningSammanfattning

• Ingen djursjukdom – enbart folkhälsa
• Basalt förebyggande smittskydd räcker långtBasalt förebyggande smittskydd räcker långt
• Bekämpningsstrategier utvärderas
• Kostnader – bör ligga i samhällets intresse att 

stödja stödja
• Respekt för djurägarnas oro för stigmatisering och 

k i k  k k  ekonomiska konsekvenser 



Tack!Tack!


