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Rådgivningsmaterial för
humankopplade ehec-besättningar
2019
Bakgrund
I samband med smittskyddsutredningar av ehec-fall hos människa kan i vissa fall
smittkällan misstänkas vara gårdar med nötkreatur och/eller får. I dessa fall beslutar
Jordbruksverket om utredning på den aktuella gården. De gårdar som på så sätt
kopplas till humanfall får generella rekommendationer för att bekämpa infektionen.
Detta projekt har under 2019 syftat till att ta fram ett rådgivningsmaterial som istället
kan användas för gårdsspecifik rådgivning, genomförd av särskilt utbildade veterinärer,
i de fall besättningar blir humankopplade. Syftet med rådgivningen är dels att minska
risken för ytterligare fall av ehec hos människa samt att genomföra åtgärder på gården
för att underlätta självrening hos djuren.
Resultat
Projektgruppen har tillsammans med externa experter tagit fram en modell för
rådgivning som omfattar:
• En kunskapshöjande del riktad till djurhållare. Denna består av powerpointbilder för utbildning av gårdens personal, faktablad om ehec och ytterligare
läsanvisningar för den särskilt intresserade.
• Ett riskbedömningsprotokoll för mjölkbesättningar, dikobesättningar,
besättningar med specialiserad ungnötsproduktion respektive fårbesättningar.
• Relevanta åtgärder att vidta för att minska risken för ytterligare humanfall på
gården.
• Förslag på hygienåtgärder för att underlätta självrening hos djuren.
• Mall för framtagande av handlingsplan. Handlingsplanen ska innefatta
relevanta åtgärder som är överenskomna med djurhållaren.
Projektets resultat har presenterats för myndigheter och inom näringen.
Diskussion
Projektet syftar till att förbättra rådgivningen på humankopplade gårdar genom ökad
kunskap hos djurhållaren och delaktighet i framtagandet av handlingsplan. Dessutom
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tror vi att detta ökar sannolikheten för att de genomförda åtgärderna etableras som
permanenta rutiner i besättningen även när ehec-utredningen avslutas.
Ytterligare aktiviteter som behöver genomföras framöver avseende rådgivningen är att
testa materialet på gård samt att fortsätta diskutera övergripande frågor som till
exempel rutiner för smittspårning.
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