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Vilket av dessa djur bär på en smittsam 
sjukdom?



Går det alltid att se om ett 
djur bär på en smittsam 

sjukdom?



Ibland är det väldigt synligt att ett djur är 
sjukt…



…men varför går det inte alltid att se vilket 
djur som bär på smittsam sjukdom?

• Smittad men ännu inte utvecklat sjukdomen 
(inkubationsfas)

• Individ som fått en lindrig version av sjukdomen och 
inte har så kraftiga symptom

• Har tillfrisknat men fortfarande smittsam



Om det inte alltid går att se om 
ett djur bär på en smittsam sjukdom, 
vad kan man då göra för att undvika 

smittspridning?



Kanske kan det kännas som raketforskning…



…men man behöver inte veta allt om en viss 
sjukdom eller smittämne, 
det går att komma långt ändå!



TÄNK RISKMINSKNING

- Nivå på smittskydd varierar i olika situationer.

- Man kan inte alltid skydda sig mot allt, men 
risken för att sprida smitta kan minskas



Hur utsöndras smittämnen från ett 
infekterat djur?

…snor och gödsel, saliv, urin, 
blod, mjölk, sekret från 
könsorgan, sekret från ögon, 
hosta, sekret från blåsor, 
krustor. 

I korthet: kroppsvätskor och 
utsöndringar från sjukliga 
förändringar.



…och vilka är inkörsportarna för 
smittämnen?

• Mycket smittar via mun, näsa, ögon och 
könsöppningar. Vissa genom att intakt hud skadas.



Basprinciper

− Tänka på både direkt och indirekt smittspridning

− Bryta smittvägar – både för direkt och indirekt spridning

− Introduktion till djurgruppen (undvik inköp eller tillämpa 
karantän, tänkt på ”osynliga smittbärare och indirekt kontakt)

− Spridning inom djurgruppen (flöden, isolera sjuka djur, 
separera och rengöra mellan grupper)

− Spridning från djurgruppen

− Spridning från djur till människa och från människa till djur

− Reagera vid tecken på infektionssjukdom (isolera)

− Kontakta veterinär så att utbrott kan begränsas

− Håll koll på kontakter för att möjliggöra smittspårning.



Direkt och indirekt smittspridning

Direkt

När ett friskt djur är i direkt kontakt med ett sjukt djur, 
”nos till nos”

Indirekt

När ett friskt djur kommer i kontakt med t.ex. snor, träck, 
sekret från ett sjukt djur via miljön eller utrustning, t.ex. i 
ett transportfordon, nosbrems eller behandlingsbordet i 
ett undersökningsrum.  Eller via människor, t.ex. via 
händer, smutsiga stövlar eller kläder. 



Hur kan man då tänka? 

• Undvik friska djur kommer i kontakt med djur som visar 
tecken på smittsam sjukdom

• Undvik att friska djur kommer i kontakt med djur med 
okänd smittstatus

• Undvik att friska djur kommer i kontakt med snor, 
upphostningar, gödsel, blod, sekret m.m. från djur med 
tecken på smittsam sjukdom eller med okänd 
smittstatus



Indirekt smittspridning - mekanisk 
rengöring viktig

• Desinfektionsmedel fungerar inte på en smutsig yta.
Smutsen ligger som ett skydd och desinfektionsmedel 
kommer inte åt bakterier eller virus. Olika 
desinfektionsmedel behövs för att avdöda olika 
smittämnen och det är ytterligare ett skäl att fokusera 
på att göra rent. 

• Börja med mekanisk rengöring, dvs gör först synligt 
rent från träck, snor, blod mm. 

Ej rengjord yta, desinfektionsmedel funkar inte. Rengjord yta. Genom rengöring är den mesta 

smittan redan borta. (Om rätt desinfektion 

används så kommer det åt kvarvarande smita 

när smutsen är borta).



Föra in nya djur

• Måste nya djur föras in? Går det att få in nytt genetiskt 
material på annat sätt? Sperma?

• Försök köpa från en besättning med bra smittläge

• Ordna en karantän – undvik att nya djur kommer i 
direkt eller indirekt kontakt med befintliga djur. 



Flöden, hur kan möjliga smittvägar brytas?

• Tänk igenom flöden och korsande flöden.

• Vilka djur är i kontakt med vilka, direkt och indirekt? 

• Vem kan smitta vem?

• Vilka djur är i kontakt med vilken miljö och vilken 
utrustning?

• Används samma traktor för att köra gödsel som att köra på 
foderbordet? Korsas vägar för foder och gödsel på 
gårdsplanen? Används samma stetoskop på 
isoleringsavdelningen som till friska patienter?

• Utifrån situationen; var och när är det kritiskt att separera 
och rengöra?



Tänk också på att skydda andra djur

Om det är pågående sjukdomsproblem i djurgruppen: 

 Sälj inte djur

 Om djur nyligen flyttats innan sjukdom upptäcktes –
kontakta nya ägaren och varna

 Var extra noga om du själv är i kontakt med andra djur

 Undvik onödiga besök 

 Informera besökare och tillhandahåll möjligheter så att de 
kan undvika att föra smitta vidare (skyddskläder och 
tvättmöjligheter)



Människan är också ett djur… 

− Vissa smittämnen kan infektera både djur och 
människor. 

− Tänk på att det kan gå bägge vägar. Från djur till 
människa men också från människa till djur.

− Vid t.ex. diarré efter utlandsvistelse kan det vara 
lämpligt att avvakta att arbeta med 
livsmedelsproducerande djur.



Vad hände nyligen i 
Mölndal?





Utbrottsbekämpning principer

• ”Spärra” (isolera) gruppen med sjuka djur, se till att 
potentiellt smittförande individer inte kommer i direkt 
eller indirekt kontakt med friska 

• Ibland kan vaccination eller behandling användas 
(beror på sjukdom)

• Ibland är avlivning bästa alternativet (epizootier)

• Smittspåra – identifiera andra djurgrupper som kan 
vara smittade, isolera och provta

• Sanera miljön så det inte finns kvarvarande smitta 



Epizootier ”allmänfarliga” sjukdomar 



Om man inte kan alla epizootier, hur kan 
man tänka?

− Reagera vid tecken på infektionssjukdom eller vid 
plötsliga dödsfall utan förklaring

− Om det är något man inte känner igen som ”ofarligt” 
sedan förr, kontakta veterinär!

− Hindra vidare spridning – tänk på både direkt och 
indirekt smittspridning



Att hålla koll på kontakter 
- otroligt viktigt för att kunna 

begränsa utbrott!





Tack! 


