Akutt hundesykdom november 2019 dette vet vi
Veterinærinstituttet og Mattilsynet regner sykdomsutbruddet hos
hund for å være over, men har ikke endelig konkludert med en
årsak til utbruddet. I løpet av høsten er mistanken om at det er en
felles smittekilde styrket, men årsaken er fortsatt ikke konstatert
(se artikkel i Dagbladet 24. november). Det vil kreve forskning å få
fram mer kunnskap om hva som kan være årsaken.
Funnet av bakterien Providencia alcalifaciens hos så mange syke hunder er
påfallende, men det gjenstår en del arbeid for å dokumentere om denne
bakterien kan ha ført til sykdom slik det ble observert i utbruddet. Det er
ikke dokumentert at 43 hunder døde på grunn av denne bakterien. Ut fra
den informasjonen vi har nå, er det ikke sikkert at en felles smittekilde vil
kunne bli identifisert.
Siste nyhetssak: Hundesykdommen: Årsaken er fortsatt ikke funnet

Spørsmål om syke hunder og råd om eget dyrehold
Veterinærinstituttet besvarer ikke henvendelser fra dyreeiere. Om hunden
din er syk, kontakt din veterinær. Når det gjelder råd til hundeeiere, er det
Mattilsynet som håndterer dette. Du finner informasjon til hundeeiere på
Mattilsynets nettsider.

Informasjon til veterinærer og klinikker




Veterinærer finner informasjon om
innsending av prøver i forbindelse
med sykdomsutbrudd på hund samt
råd om smittebeskyttelse på
Mattilsynets nettsider.
Veterinærer
finner behandlingsveiledning ved
akutt hemoragisk enteritt som er
utarbeidet av NMBU



Veterinærhøgskolen
Smådyrklinikken.
Smitterutiner fra
smådyrklinikken ved NMBU
Veterinærhøgskolen

Nyhetssaker
















Hundesykdommen: Årsaken er
fortsatt ikke funnet
Oppdatering hundesaken 16.
oktober
Status vedrørende akutt
hundesykdom torsdag 26.
september
Status vedrørende akutt
hundesykdom 20. september
Status vedrørende akutt
hundesykdom 19. september - 15
hunder obdusert, 12 har samme
bakterie
Status sykdom hos hund: Flere
virus er vurdert som lite
sannsynlig (16. september)
Utelukker parvovirus og to
parasitter (13. september)
Status vedrørende akutt
hundesykdom 12. september
Status vedrørende akutt
hundesykdom 11. september
Status vedrørende akutt
hundesykdom 10. september
Samsvarende funn på obduserte
hunder (6. september 2019)
Flere døde hunder på Østlandet (4.
september 2019)

Her finner du nyheter fra oss på engelsk.

Spørsmål og svar

Veterinærinstituttet og Mattilsynet regner sykdomsutbruddet hos hund for
å være over. Her har vi samlet vanlige spørsmål og svar relatert til
sykdomsutbruddet på hund.












Hva gjør jeg hvis hunden min er
syk med nedsatt allmentilstand og
diaré/oppkast?
Hvilke råd har dere til hundeeiere
nå?
Har dere funnet årsaken til
sykdommen?
Hvordan smitter sykdommen?
Det går rykter om at man må unngå
visse typer fôr, er dette sant?
Er det vanlig at hund har diaré?
Hunden/katten min har vært syk
med noe lignende – vil dere ha
beskjed?
Jeg har hørt om lignende tilfeller i
utlandet – vil dere ha tips?
Hva gjør Veterinærinstituttet for å
finne ut hva sykdommen skyldes?

Se for øvrig også spørsmål og svar fra Mattilsynet.
Presse kan kontakte Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved
Veterinærinstituttet.

https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi
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