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TILL DJURÄGARE
Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur

Information om rabies till djurägare
Ditt djur har hemisolerats på grund av att det har ofullständiga införseldokument. Detta innebär att
vi inte kan säkerställa att ditt djur har ett fullgott skydd mot rabies. Vi ber dig därför läsa igenom
nedanstående information om rabies noggrant.

Rabies är en dödlig sjukdom
Rabies orsakas av ett virus och kan drabba alla däggdjur, inklusive människan. Sjukdomen är en
zoonos, det vill säga att den kan smitta både mellan djur och från djur till människa. Vissa länder är
fria från rabies, men sjukdomen förekommer i stora delar av världen, bland annat i Östeuropa. I
Sverige har sjukdomen inte förekommit hos djur sedan 1886.
Rabiesvirus överförs via infekterad saliv. Den vanligaste smittvägen är därför genom att ett
rabiessmittat djur biter eller slickar på ett annat djur eller en människa. Viruset är relativt känsligt och
förstörs snabbt utanför det infekterade djuret. När en människa smittas av rabies sprider sig
sjukdomen via nervbanan upp till hjärnan och ger hjärninflammation, vilket orsakar gradvis
förlamning och till sist död.

Var uppmärksam på eventuella symptom
Tiden från att ett djur har smittas till dess att djuret visar tecken på sjukdom varierar från tio dagar
upp till ett år. Det enda sättet att ställa en säker diagnos är via obduktion, där man undersöker djurets
hjärna. Var uppmärksam på om ditt djur uppvisar symptom på rabies. Symptomen varierar beroende
på vilken djurart som drabbas.

Typiska symptom hos hund
Hos hundar börjar rabies med en förändring av hundens temperament. Hundar som normalt är
vänliga mot människor blir plötsligt bitska och osäkra medan skygga hundar blir tillgivna.
Efter några dagar utvecklas sjukdomen till en aggressiv form eller en stum form:


Vid den aggressiva formen ligger eller sitter hunden sällan. Om hunden stängs inne förflyttar
den sig rastlöst. Pupillerna är vidgade och djuret har en aggressiv blick och biter människor
och djur och även på föremål som kanske inte ens finns. Aptiten blir onormal och djuren kan
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äta till exempel stenar och stickor. Det aggressiva stadiet avtar efter några dagar och ersätts
av skakningar och förlamning och slutligen dör djuret.


Vid den stumma formen förblir hunden tyst, är inte lättretad och biter endast om den blir
provocerad. Hunden är slö och gömmer sig ofta. Förlamning av bakbenens muskler
förekommer och även förlamning av käken. Tungan hänger utanför munnen och saliven
droppar. Hunden kan inte längre äta eller dricka. När förlamningen tilltar dör djuret vanligen
av att andningsmuskulaturen förlamas.

Typiska symptom hos katt
Sjukdomsbilden för katter liknar den som ses hos hund. Katten utvecklar dock oftast den aggressiva
formen av sjukdomen (se ovan).

Typiska symptom hos iller
Den aggressiva formen av rabies (se ovan) är ovanlig hos illrar, men kan förekomma. Illrar utvecklar
symptom såsom ångest, slöhet och förlamning.

Om ditt djur visar symptom på rabies
Rabies är enligt lag en epizooti och en anmälningspliktig sjukdom. Om du misstänker att ett djur
drabbats av sjukdomen måste du genast kontakta en veterinär. Innan veterinären kan undersöka
djuret måste du själv göra allt du kan för att förhindra smittspridning.


Stäng in djuret inomhus och låt inte djuret komma i kontakt med djur eller människor.



Om djuret som du misstänker kan ha rabiessmitta har bitit andra djur, så måste du också
stänga in och isolera dessa djur från andra djur och människor.

Du får absolut inte släppa lös eller gömma undan djur som du misstänker kan ha rabies.
Rabiessmittade djur utgör en livsfara för dig, andra människor och djur.

Omedelbar behandling kan förhindra sjukdom
Om människor efter bett eller kontakt med saliv från ett rabiessmittat djur omedelbart behandlas
kan sjukdom nästan alltid förhindras. Omedelbar och omfattande sårtvätt är en viktig åtgärd.
Människor som misstänks ha smittats av rabies bör omedelbart uppsöka sjukvården.

Förebyggande åtgärder för rabiesutbrott i Sverige
Du kan förebygga att ditt djur smittas av rabies genom att vaccinera det mot sjukdomen och genom
att undvika att ditt djur kommer i kontakt med djur som bär på rabiesvirus. Skulle Sverige drabbas av
ett rabiesutbrott skulle det kunna få stora hälsoskadliga och ekonomiska konsekvenser. För att
skydda Sverige från att rabiesinfekterade djur förs in från utlandet gäller särskilda införselkrav, bland
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annat rabiesvaccination. När dessa krav inte är uppfyllda måste vi på Jordbruksverket vidta
smittskyddsmässiga åtgärder för att säkerställa så att rabies inte sprids i landet.

Övrig information
Om du har några övriga frågor om rabies är du välkommen att kontakta SVA.
Du kan även läsa mer på:
www.jordbruksverket.se
www.sva.se
www.folkhalsomyndigheten.se
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