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Svenska	  hundar	  riskerar	  smittas	  av	  Borrelia	  
-‐	  Trots	  ökat	  hot	  behandlar	  nästan	  fyra	  av	  tio	  hundägare	  inte	  sin	  hund	  mot	  fästingar	  
	  
För	  varje	  år	  ökar	  antalet	  fästingar	  som	  svenska	  hundägare	  får	  plocka	  bort	  från	  sina	  hundar.	  Var	  femte	  
fästing	  bär	  på	  borreliabakterier.	  Dessa	  kan	  ge	  borrelios,	  en	  svårupptäckt	  sjukdom	  som	  angriper	  hundens	  
inre	  organ	  och	  orsakar	  feber,	  smärtor,	  hälta	  och	  i	  vissa	  fall	  kronisk	  njursjukdom.	  Men	  trots	  att	  det	  finns	  ett	  
effektivt	  borreliavaccin	  för	  hundar,	  struntar	  nästan	  var	  fjärde	  hundägare	  att	  behandla	  sin	  hund	  mot	  
fästingar,	  visar	  en	  färsk	  undersökning.	  	  
	  
Fästingsäsongen	  i	  Sverige	  är	  snart	  här.	  Den	  varar	  från	  när	  medeltemperaturen	  går	  upp	  7	  grader	  till	  dess	  att	  
vinterfrosten	  sätter	  in.	  Under	  dessa	  månader	  riskerar	  både	  hund	  och	  människa	  att	  smittas	  av	  Borrelia,	  som	  ger	  
upphov	  till	  en	  av	  de	  vanligaste	  fästingburna	  sjukdomarna	  i	  Norden	  –	  borrelios.	  	  
Enligt	  en	  färsk	  online-‐undersökning	  bland	  1	  545	  svenska	  hundägare,	  hittar	  nästan	  åtta	  av	  
tio	  hundägare	  fästingar	  på	  sina	  hundar	  varje	  år.	  I	  genomsnitt	  fann	  svenska	  hundägare	  15	  
fästingar	  per	  hund	  under	  fästingsäsongen	  2013.	  	  
	  
Milda	  vintrar	  ökar	  risken	  
–	  Antalet	  fästingar	  som	  suger	  blod	  på	  hunden	  är	  förmodligen	  högre,	  beroende	  på	  att	  många	  fästingar	  är	  små	  
och	  svåra	  att	  upptäcka	  i	  pälsen,	  säger	  Leif	  Hokfors,	  chefsveterinär	  på	  Djursjukhuset	  Hund	  &	  Katt	  i	  Kumla.	  
Risken	  att	  infekteras	  av	  Borrelia	  stiger	  i	  takt	  med	  att	  vi	  får	  mildare	  vintrar,	  vilket	  gör	  att	  antalet	  fästingar	  ökar,	  
säger	  Leif	  Hokfors.	  	  	  
Det	  är	  framför	  allt	  områden	  i	  södra	  och	  mellersta	  Sverige	  som	  är	  mest	  drabbade.	  I	  vissa	  områden	  bär	  runt	  30	  
procent	  av	  de	  insamlade	  fästingarna	  på	  Borrelia.	  Enligt	  undersökningen	  oroar	  sig	  60	  procent	  av	  de	  svenska	  
hundägarna	  i	  hög,	  eller	  någon,	  grad	  över	  att	  deras	  hundar	  ska	  smittas	  av	  Borrelia.	  Trots	  detta	  så	  väljer	  så	  
mycket	  som	  37	  procent	  att	  behandla	  sin	  hund	  mot	  fästingar.	  Ju	  längre	  tid	  en	  fästing	  får	  sitta	  på	  en	  hund,	  desto	  
större	  är	  risken	  för	  att	  hunden	  smittas	  av	  borreliabakterier.	  
	  
Viktig	  vaccinera	  nu	  
Borrelios	  är	  en	  kronisk	  och	  svårdiagnosticerad	  sjukdom	  som	  medför	  att	  många	  hundar	  riskerar	  att	  lida	  länge	  
innan	  de	  får	  rätt	  behandling.	  	  
Hos	  människan	  är	  en	  cirkelrund	  rodnad	  runt	  fästingbettet	  ett	  tecken	  på	  smittan.	  
Men	  hos	  hunden	  finns	  inga	  sådana	  tecken.	  Sjukdomen	  kan	  dessutom	  ha	  en	  lång	  
inkubationstid,	  ibland	  upp	  till	  fem	  månader.	  Den	  kan	  bryta	  ut	  mitt	  i	  vintern	  när	  
det	  inte	  finns	  några	  fästingar.	  
–	  Jag	  tror	  att	  det	  finns	  en	  okunskap	  om	  borrelios.	  Sjukdomen	  har	  diffusa	  
symptom	  som	  mycket	  väl	  kan	  förväxlas	  med	  andra	  sjukdomar.	  Även	  om	  ett	  
blodprov	  visar	  att	  hunden	  träffat	  på	  Borreliabakterier	  så	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  det	  
är	  borrelios	  som	  hunden	  lider	  av.	  Men	  på	  hundar	  som	  är	  vaccinerade	  mot	  
Borrelia	  kan	  vi	  mycket	  lättare	  ställa	  diagnos	  och	  sätta	  in	  rätt	  behandling	  i	  tid,	  
påpekar	  Leif	  Hokfors.	  
–	  Om	  man	  vill	  ha	  ett	  skydd	  för	  sin	  hund	  mot	  borrelios	  innan	  fästingsäsongen	  drar	  igång,	  är	  det	  hög	  tid	  att	  börja	  
vaccinera	  sin	  hund	  nu.	  Vaccineringen	  sker	  två	  gånger	  med	  tre	  veckors	  mellanrum.	  Fullgott	  skydd	  får	  man	  först	  
en	  månad	  efter	  sista	  sprutan,	  säger	  Leif	  Hokfors.	  	  

Nu	  slipper	  Carinas	  hundar	  lida	  

	  
se	  sid	  3.	  (Carina	  Persson	  i	  Wiviken)	  

Resultat	  från	  online-‐
undersökningen,	  se	  sid.	  2	  
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För	  mer	  information,	  kontakta:	  
Lars	  Olesen,	  nordisk	  produktchef,	  Merial	  Norden	  A/S,	  0045	  44	  54	  11	  46,	  lars.olesen@merial.com	  
Leif	  Hokfors,	  chefsveterinär,	  Djursjukhuset	  Hund	  &	  Katt	  i	  Kumla,	  070-‐630	  26	  89,	  leif@hok-‐kliniken.se	  

Undersökning	  om	  svenska	  hundar,	  fästingar	  &	  Borrelia	  

• 79	  %	  av	  hundägarna	  hittar	  fästingar	  på	  sin	  hund	  minst	  en	  gång	  om	  året.	  

• 23	  %	  hittar	  fästingar	  på	  sin	  hund	  varje	  vecka	  under	  fästingsäsongen.	  	  

• Under	  fästingsäsongen	  2013	  fann	  hundägarna	  i	  genomsnitt	  15	  fästingar	  på	  sin	  hund.	  

• 89	  %	  av	  de	  svenska	  hundarna	  går	  i	  skog-‐	  och	  naturområden	  minst	  en	  gång	  i	  veckan.	  

• 37	  %	  av	  hundägarna	  förebygger	  inte	  fästingangrepp	  på	  sin	  hund.	  	  

• 27	  %	  av	  de	  som	  förebygger	  fästingar	  på	  sin	  hund,	  påbörjar	  behandling	  först	  när	  de	  upptäcker	  en	  fästing	  på	  hunden.	  	  

• 21	  %	  av	  de	  som	  förebygger	  fästingar	  på	  sin	  hund	  gör	  det	  för	  att	  skydda	  hunden	  mot	  Borrelia.	  	  

• 60	  %	  av	  hundägarna	  oroar	  sig	  i	  hög	  eller	  någon	  grad	  för	  risken	  att	  deras	  hundar	  ska	  smittas	  av	  Borrelia.	  	  

• Trots	  det	  har	  bara	  31	  %	  talat	  med	  en	  veterinär	  om	  risken	  för	  Borrelia	  och	  möjligheter	  att	  skydda	  hunden.	  

Källa:	  Online-‐undersökning	  av	  Kompas	  Kommunikation	  på	  uppdrag	  av	  läkemedelsföretaget	  Merial	  Norden.	  1	  545	  svenska	  
hundägare	  över	  18	  år	  spridda	  över	  hela	  landet	  har	  besvarat	  frågorna.	  Undersökningen	  genomfördes	  från	  maj	  2013	  till	  
januari	  2014.	  	  

	  
Fakta	  om	  Borrelia	  

• Borrelia	  är	  en	  bakterie	  som	  kan	  orsaka	  sjukdomen	  borrelios	  till	  såväl	  hund	  som	  människa.	  

• Borrelios	  kan	  orsaka	  feber,	  led-‐	  och	  muskelsmärtor,	  hälta	  och	  i	  värsta	  fall	  kroniska	  njurproblem.	  

• Borrelios	  är	  en	  vanlig	  fästingburen	  infektion	  bland	  hundar	  i	  Norden.	  

• De	  vanligast	  förekommande	  europeiska	  borreliatyperna	  är:	  Borrelia	  burgdorferi,	  Borrelia	  afselii	  och	  Borrelia	  garinii.	  

• Både	  förekomsten	  av	  fästingar	  och	  fall	  av	  borrelios	  har	  ökat	  under	  de	  senaste	  åren	  i	  Nordeuropa.	  	  	  	  

• Upp	  mot	  var	  femte	  fästing	  i	  Sverige	  är	  infekterad	  med	  Borrelia	  i	  vissa	  områden.	  	  

• Upp	  till	  50	  procent	  av	  hundarna	  i	  vissa	  områden	  i	  Sverige	  har	  vid	  någon	  tidpunkt	  kommit	  i	  kontakt	  med	  Borrelia.	  	  

• Mellan	  5	  och	  10	  procent	  av	  hundarna	  som	  kommit	  i	  kontakt	  med	  bakterien	  utvecklar	  en	  klinisk	  sjukdom.	  

• Borreliabakterien	  överförs	  från	  fästingen	  till	  hunden	  via	  fästingens	  saliv,	  när	  den	  suger	  blod	  från	  hunden.	  	  

• Borrelia	  överförs	  normalt	  först	  när	  fästingen	  har	  suttit	  på	  hunden	  mellan	  24	  till	  48	  timmar.	  

• Borrelios	  kan	  behandlas	  och	  veterinären	  avgör	  vilken	  behandling	  som	  blir	  bäst.	  

• Hundar	  som	  drabbas	  av	  fästingar	  bör	  först	  och	  främst	  skyddas	  med	  medel	  mot	  fästingangrepp,	  då	  det	  finns	  flera	  
sjukdomar	  som	  fästingar	  kan	  överföra	  förutom	  borrelios,	  bland	  annat	  anaplasmos	  och	  TBE.	  	  	  

	  
Borreliavaccin	  
2013	  lanserades	  Trilyme,	  Nordens	  första	  Borreliavaccin	  för	  hundar.	  Trilyme	  hindrar	  borreliabakterien	  att	  vandra	  från	  
fästingens	  tarm	  till	  salivkörtlarna	  och	  sedan	  vidare	  till	  hunden.	  Vaccinet	  kan	  ges	  till	  alla	  hundar,	  även	  de	  som	  varit	  smittade	  
tidigare,	  och	  oavsett	  om	  hunden	  varit	  sjuk	  till	  följd	  av	  smittan.	  Vaccinet	  ges	  hos	  en	  veterinär.	  Först	  två	  gånger	  med	  tre	  
veckors	  mellanrum,	  därefter	  en	  gång	  om	  året.	  	  Även	  om	  hunden	  har	  vaccinerats	  är	  det	  fortfarande	  viktigt	  att	  vidta	  
skyddande	  åtgärder	  mot	  fästingangrepp.	  Fästingar	  kan	  bära	  på	  andra	  överförbara	  sjukdomar	  och	  vaccinet	  skyddar	  endast	  
mot	  borrelia.	  
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Nu	  slipper	  Carinas	  hundar	  lida	  
Fyra	  av	  de	  fem	  Berner	  Sennen-‐hundar	  som	  Carina	  Persson	  haft	  de	  senaste	  21	  åren	  har	  drabbats	  av	  borrelios.	  
–	  Nu	  ska	  jag	  se	  till	  att	  mina	  hundar	  vaccineras.	  Då	  får	  de	  ett	  fullgott	  skydd	  till	  långt	  efter	  sommaren,	  istället	  
för	  att	  lida	  i	  onödan.	  
	  
Carina	  Persson,	  hennes	  familj	  och	  två	  Berner	  Sennen-‐hanar	  bor	  i	  Wiviken,	  
rakt	  ut	  i	  skogen	  utanför	  Karlskoga.	  Hennes	  älskade	  Cognac	  och	  Tricke	  leker	  
och	  skojar	  glatt	  och	  idylliskt	  runt	  i	  snön	  och	  går	  på	  långa	  promenader	  i	  skog	  
och	  mark.	  Men	  redan	  innan	  snön	  har	  töat	  så	  börjar	  fästingarna	  dyka	  upp.	  
De	  milda	  vintrarna	  har	  gjort	  att	  fästingbeståndet	  ökat	  kraftigt	  –	  och	  många	  
av	  fästingarna	  är	  Borreliabärare.	  	  	  
–	  Även	  om	  jag	  plockar	  fästingar	  på	  mina	  hundar	  så	  går	  det	  inte	  att	  helt	  
skydda	  sig	  utan	  att	  vaccinera	  sig,	  säger	  Carina	  Persson.	  	  

Smygande	  sjukdom	  
Fyra	  av	  de	  fem	  hannar	  Carina	  Persson	  haft	  sedan	  1993	  har	  drabbats	  av	  
Borrelia-‐smitta.	  Symptomen	  har	  bland	  annat	  varit	  extrem	  trötthet,	  stela	  
leder	  och	  hälta.	  Men	  det	  värsta	  är	  ovissheten.	  	  
–	  Sjukdomen	  bara	  smyger	  sig	  på	  dem	  och	  den	  kan	  bryta	  ut	  fort.	  Min	  ena	  
hanne,	  Tricke,	  som	  är	  född	  2008,	  kollapsade	  helt	  plötsligt	  av	  sin	  
Borreliainfektion	  i	  en	  simbassäng	  när	  han	  1,5	  år	  gammal,	  berättar	  Carina	  Persson.	  Hon	  fick	  agera	  snabbt	  för	  att	  
rädda	  livet	  på	  sin	  50	  kilo	  tunga	  hund.	  	  
Hittills	  har	  hon	  behandlat	  sina	  drabbade	  hundar	  med	  antibiotika.	  	  
–	  Förut	  när	  mina	  hundar	  blev	  sjuka	  fick	  de	  långtidsbehandling	  med	  penicillin	  
och	  smärtstillande	  tabletter.	  	  
Nu	  kommer	  hon	  att	  vaccinera	  sina	  hundar.	  
–	  Det	  känns	  bättre	  för	  mig	  som	  hundägare,	  då	  vet	  jag	  att	  de	  åtminstone	  är	  
skyddade	  mot	  Borrelia,	  säger	  Carina	  Persson.	  	  

Liksom	  Carina	  är	  en	  majoritet	  av	  hundägarna	  ofta	  ute	  i	  naturområden	  med	  sina	  
hundar.	  89	  procent	  av	  de	  svenska	  hundägarna	  i	  Merials	  aktuella	  online-‐
undersökning	  uppger	  att	  de	  går	  med	  sina	  hundar	  i	  skog-‐	  och	  naturområden	  
minst	  en	  gång	  i	  veckan.	  Just	  där	  är	  risken	  för	  fästingangrepp	  och	  
Borreliasmittan	  störst.	  	  
	  
	  
För	  kontakt	  med	  Carina	  Persson:	  	  
070-‐248	  77	  66,	  eller	  e-‐post:	  carina@grindtech.se,	  kolla	  gärna	  in	  hennes	  sajt:	  www.wiviken.se	  

	  

Bilaga:	  Källor	  

	  
	  
	  

fr	  v.	  Tricke	  och	  Cognac	  

Pigge	  Cognac	  drar	  Carinas	  dotter	  Frida	  



Pressmeddelande	   	   	   	  

____________________________________________________________________________________________________	  
Merial	  är	  ett	  världsledande,	  innovationsdrivet	  företag	  inom	  djurhälsa,	  som	  erbjuder	  en	  omfattande	  bredd	  av	  produkter	  som	  
förbättrar	  hälsa,	  välmående	  och	  prestationsförmåga	  för	  många	  olika	  djurarter.	  Merial	  har	  cirka	  6	  000	  medarbetare	  och	  har	  
verksamhet	  i	  mer	  än	  150	  länder	  världen	  över.	  Nettoförsäljningen	  2012	  uppgick	  till	  2,2	  miljarder	  Euro.	  	  
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