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Tinea corporis (Hudsvamp/ringorm)
Sygdommen forårsages ikke af orm, men derimod af svampe. Sygdommen kendes
også under betegnelsen kropssvamp og blev tidligere kaldt skurv. Beskæftigede i
landbrug, som håndterer pelsdyr, kvæg, heste og hjorte samt medarbejdere, der
på slagterier arbejder med afhudning, og personer, som håndterer smittede hunde
og katte, er særligt udsatte. Ringorm forårsages i Danmark helt overvejende af to
arter af hudsvamp: Microsporum canis og Trichophyton verruscosum. Hudsvamp
forekommer almindeligt hos de fleste pattedyr, og for det meste lever dyret og
svampen i fredelig sameksistens, uden at dyret har symptomer. I husdyrproduktionen ses oftest symptomer i kalvebesætninger med dårlig hygiejne. Mennesker
og især børn smittes via direkte kontakt til dyr såsom katte, hunde, kalve, heste
og gnavere. Symptomerne kan være forskellige og afhænger af alder, køn, hudens
tilstand samt personens immunstatus. Ringorm viser sig ved runde/ovale, ru,
stærkt kløende og skællende røde pletter på huden/i hovedbunden. Pletterne vokser i størrelse med opheling i midten, som får dem til at se ud som røde ringe med
hvidt centrum. Der kan forekomme fra ganske få til adskillige ringformede pletter.
Smitte kan forebygges, ved at der opretholdes et højt hygiejneniveau og ved at
smittede dyr behandles. Desuden bør man undgå nærkontakt med dyr, som mistænkes for at være smittet, og bruge egnede handsker, når disse dyr håndteres.

Fakta
Smitstof: Oftest svampearterne Trichophyton verruscosum og Microsporum canis.
Forekomst: Kendes ikke.
Symptomer hos mennesker: Ringformet eller ovalt kløende udslæt på huden.
Tid fra smitte til sygdomssymptomer: 4-10 dage.
Smittekilder: Håndtering af smittede dyr som f.eks. kvæg eller heste.
Forebyggelse: Undgå tæt kontakt med dyr, hvor der er mistanke om svampeinfektion. Behandling af smittede dyr og mennesker med svampemiddel.
Udsatte erhvervsgrupper: Landmænd samt personer, der på slagterier arbejder med afhudning.
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Toxoplasma gondii
Medarbejdere, der kommer i direkte berøring med afføring fra kattedyr eller indvolde fra kattedyr eller mink samt blod og moderkage fra smittede, fødende får,
geder, svin samt smittede nyfødte grise, lam eller kid, såsom dyrepassere i zoo
samt personer beskæftiget i kattepensioner, på minkfarme og ved landbrug, er
særligt udsatte for smitte. Da smitte kan forårsage misdannelser og/eller abort
skal gravide være særligt opmærksomme på smitteforebyggelse, herunder omplacering til andre arbejdsopgaver. Se afsnittet ”Graviditet, amning og smitterisiko”
side 12. Sygdommen, der også kendes som haresyge, forårsages af parasitten
Toxoplasma gondii. Parasitten formerer sig i kattedyrs tarm og cyster udskilles
med afføringen, hvorefter de kan findes i jord, sandkasser (kattebakke), græs,
uvaskede grøntsager og huse/stalde, hvorfra andre dyr, især harer, vildt, får, geder,
lam, svin, mink og fugle kan smittes. I disse dyr videreudvikles parasitten og kan
findes i muskulatur, organer, livmoder og moderkage. Smitte med Toxoplasma er
almindeligt forekommende hos både dyr og mennesker i Danmark. Bortset fra tilfælde med smitte under obduktion og laboratorieuheld er der ikke beskrevet akut
sygdom relateret til erhvervssmitte. Smitte kan ske ved uforvarende indtagelse af
afføring fra dyr af kattefamilien eller af jord, sand eller vand, hvor smittede kattedyr har lagt deres afføring. I Danmark sker smitte hyppigst, ved at folk spiser
fødevarer som ikke er blevet tilstrækkeligt varmebehandlet og altså ikke ved
erhvervsrelateret smitte. Indtagelse af råt/ikke gennemstegt kød er således en
væsentlig risikofaktor, og der er eksempler på smitte ved indtagelse af forurenet
upasteuriseret fåremælk, rå æg og uvaskede grøntsager. Hos langt de fleste dyr og
mennesker forløber sygdommen uden symptomer. Personer, som udvikler symptomer, vil typisk få let feber og træthed og evt. hævede lymfekirtler på halsen.
Tillige kan der forekomme påvirkning af øjets nethinde og i sjældne tilfælde hjerne-, hjerte- eller leverbetændelse. Efter endt sygdom opnås livslang beskyttelse.
For gravide, som har haft toxoplasmose, er fosteret ligeledes beskyttet mod sygdommen. Toxoplasmose forebygges primært ved at undgå indtagelse af råt/utilstrækkeligt varmebehandlet kød og ved brug af handsker samt grundig håndvask
ved håndtering af afføring eller indvolde fra kattedyr og mink samt blod og moderkage fra fødende svin, får, geder samt nyfødte grise, kid og lam. Beklædning, som
kan være forurenet, skiftes og vaskes eller kasseres.
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Fakta
Smitstof: Parasitten Toxoplasma gondii.
Forekomst: 1 % af befolkningen smittes hvert år. 27 % af alle danske gravide er
immune.
Symptomer hos mennesker: 85-90 % af de smittede personer får ingen symptomer, ellers feber, hævede halskirtler, træthed, hjerne-, hjerte-, lever- og nethindebetændelse. For gravide kan der være risiko for abort eller svær sygdom
hos foster eller nyfødte.
Tid fra smitte til sygdomssymptomer: Uger til måneder.
Smittekilder: Råt kød, upasteuriseret fåremælk og afføring eller indvolde fra
kattedyr og mink samt blod og moderkage fra smittede, fødende får, geder,
svin samt smittede nyfødte grise, lam eller kid.
Forebyggelse: Undgå at smage på ikke pasteuriserede eller varmebehandlede
madvarer, og oprethold god hygiejne ved kontakt med jord, afføring, råt kød
eller indvolde. Brug egnede handsker ved håndtering og pelsning af muligt
smittede dyr, herunder mink. For gravide gør særlige forhold sig gældende.
Udsatte erhvervsgrupper: Ikke immune gravide bør ikke deltage i fødsler hos
muligt smittede får, geder, svin eller dyr af kattefamilien og må ikke pelse eller
håndtere afføring eller indvolde fra kattedyr, mink, hare og vildt.
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Trichinella (Trikiner)
I Danmark er det hovedsageligt laboratoriepersonale, som arbejder med parasitforsøg, dyrlæger og andre, der overvåger dyr, der er særligt udsatte for smitte.
Sygdommen forårsages af rundorm, Trichinella, også betegnet trikiner.
Herhjemme må forekomst i forbindelse med erhvervssmitte anses for at være
utroligt sjælden. De få tilfælde, der ses i Danmark om året, skyldes næsten altid,
at folk har spist ikke tilstrækkeligt varmebehandlet kød i/eller hjembragt fra
udlandet. Trichinella kan smitte næsten alle varmblodede dyr, også mennesker,
hvis disse indtager råt eller utilstrækkeligt tilberedt kød, der indeholder trikinlarver. Larverne frigøres fra kødet, når det fordøjes i mavesækken, og larverne transporteres herefter ned i tyndtarmen, hvor de i løbet af ca. 1 døgn borer sig ind i
tyndtarmens væg og udvikler sig til voksne han- og hunorm, der parrer sig. En
uge efter begynder hunormen at udskille små nye larver direkte til tarmens lymfekar, hvorfra de transporteres videre med blodbanen til muskelceller, hvor de indkapsler sig, og efter endnu nogle uger (ca. tre uger efter første smitte) er smittefarlige. Symptomerne kan i milde tilfælde være muskelsmerter og hævelser, og i
mere alvorlige tilfælde kan smitte medføre kroniske lidelser og eventuelt døden.
Forebyggelse af sygdommen sker ved overvågning af svinekød på slagterier, tilstrækkelig varmebehandling af svinekød og vildt samt påpasselighed ved arbejde
med parasitterne i laboratoriet.

Fakta
Smitstof: Parasitten Trichinella.
Forekomst: Kun få tilfælde hvert år, oftest forårsaget af utilstrækkeligt varmebehandlet kød, spist i/hjembragt fra udlandet.
Symptomer hos mennesker: Influenzalignende symptomer med muskelsmerter.
Tid fra smitte til sygdomssymptomer: Normalt 8-15 dage.
Smittekilder: Oftest utilstrækkeligt varmebehandlet svine-, vildsvine- eller
hestekød eller produkter heraf, f.eks. ikke-varmebehandlede pølser.
Forebyggelse: Korrekt varmebehandling af svinekød samt overholdelse af god
laboratorie-praksis ved arbejde med parasitten i laboratorier.
Udsatte erhvervsgrupper: I Danmark – laboratoriepersonale, som arbejder
med parasitten.
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Verocytotoksin producerende Escherichia coli
Kloakarbejdere, dyrepassere samt personer beskæftiget med landbrug, på slagterier eller med fødevarefremstilling af ikke varmebehandlede fødevarer fra kvæg,
geder eller får, er særligt udsatte. Sygdommen forårsages af en særlig type colibakterier, som under ét kaldes Verocytotoksin producerende Escherichia coli bakterier (VTEC), som alle producerer en gift i tarmen. Den mest omtalte type af VTEC
bakterierne er E. coli O157:H7, som siden 1980’erne forårsagede sygdomsudbrud
i mange lande, ofte med oksekød som kilde. Der findes i øjeblikket ca. 160 VTEC
tilfælde om året, heraf er 26% E. coli O157:H7, som er den mest sygdomsfremkaldende VTEC type. Bakterierne forekommer primært i afføring fra raske drøvtyggere, f.eks. kvæg, geder og får samt i upasteuriseret mælk. VTEC smitter fra
person til person, ved indtagelse af afføring fra syge dyr, via drikke- og badevand
samt gennem fødevarer, som er blevet forurenet med afføring fra dyr eller mennesker. VTEC kan giver symptomer på akut maveinfektion, ofte med svære mavesmerter. I nogle tilfælde forløber sygdommen dog lang tid uden symptomer. Hos
ca. en tredjedel af tilfældene med VTEC ses blodig diarré, der - specielt hos børn
- kan forværres og føre til hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) med akut nyresvigt, som er livstruende. HUS er ofte ledsaget af påvirkning af centralnervesystemet. På grund af risiko for udvikling af HUS betragtes VTEC som særlig alvorlig.
Smitte med E. coli forebygges ved opretholdelse af et højt hygiejneniveau, ved
brug af værnemidler i forbindelse med kontakt til dyreafføring og ved opretholdelse af god køkkenhygiejne ved håndtering af ikke varmebehandlet kød, mælkeprodukter, frugt og grønt samt god hygiejne i produktions- og detailled. Personer,
som er beskæftiget i levnedsmiddelindustrien og har VTEC sygdom, må ikke gå
på arbejde, så længe de udskiller bakterien gennem afføringen. Dette kontrolleres
ved to på hinanden følgende afføringsprøver, der viser frihed for VTEC.
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Fakta
Smitstof: Verocytotoksin producerende Escherichia coli bakterier.
Forekomst: Cirka 160 VTEC tilfælde om året, heraf er ca. 3 erhvervsrelaterede.
Symptomer hos mennesker: Akut maveinfektion med svære mavesmerter,
blodig diarré, akut nyresvigt og påvirkning af centralnervesystemet, der er
livstruende.
Tid fra smitte til sygdomssymptomer: 1-8 dage.
Smittekilder: Fødevarer, upasteuriserede mælkeprodukter, råt kød eller afføring fra smittede dyr eller mennesker.
Forebyggelse: Opretholdelse af god hygiejne ved håndtering af ikke varmebehandlet kød, mælkeprodukter, frugt og grønt.
Udsatte erhvervsgrupper: Kloakarbejdere samt personer, som arbejder med
kvæg, geder og får eller produkter heraf.
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Yersinia enterocolitica
Personer, der arbejder i svinebesætninger, på svineslagterier eller med forarbejdning af svinekød, er særligt udsatte for smitte. Yersinia enterocolitica forårsager
sygdommen yersiniose, og der forekommer i øjeblikket ca. 250 tilfælde om året i
Danmark. Det antages, at den vigtigste smittekilde er indtagelse af utilstrækkeligt
varmebehandlet svinekød, sjældnere mælk og mælkeprodukter. Under slagteprocessen og forarbejdningen kan der ske en spredning af bakterien til flere dele af
slagtekroppen og til andre slagtedyr. Tiden fra man smittes, til der opstår symptomer, er fra 1 til 11 dage. Symptomer er almen utilpashed, diarré, ondt i maven,
evt. kvalme, opkastning og/eller feber af nogle dages varighed, hvorefter sygdommen oftest går over af sig selv. Der kan hos nogle personer i efterforløbet
opstå gigtlignende symptomer med længerevarende hævelse og ømhed af forskellige led og evt. en allergisk reaktion med udslæt. Det sker typisk få uger efter
den akutte sygdom og kan vare fra få uger til flere år. Yersiniose forebygges ved
at have en god hygiejne ved håndtering af svin på slagterier, ved at forhindre smitte fra rå til varmebehandlede fødevarer i detailleddet og i storkøkkener, ved kun
at spise mad som er tilstrækkeligt varmebehandlet samt ved at opretholde god
køkkenhygiejne.

Fakta
Smitstof: Bakterien Yersinia enterocolitica.
Forekomst: Ca. 250 tilfælde om året.
Symptomer hos mennesker: Diarré, ondt i maven, kvalme, opkastning, feber,
længerevarende hævelse og ømhed af led, allergisk reaktion med udslæt på
huden.
Tid fra smitte til sygdomssymptomer: 1-11 dage.
Smittekilder: Utilstrækkeligt varmebehandlet svinekød, sjældnere mælk og
mælkeprodukter.
Forebyggelse: God produktions- og køkkenhygiejne.
Udsatte erhvervsgrupper: Personer, beskæftiget i svinebesætninger, på svineslagterier og ved forarbejdning af svinekød.
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Kapitel 4.

Zoonotiske sygdomme som er
sjældne eller som ikke forekommer i Danmark

De zoonoser, som beskrives i det følgende kapitel, udgør aktuelt ingen eller kun
en minimal risiko for erhvervssmitte i Danmark. De omtales, fordi de kan forekomme i sjældne tilfælde eller vil kunne forekomme, såfremt dyr herhjemme smittes med sygdommen. De er i brancheoversigterne i kapitel 2 markeret med*.

Ascaris suum (Svinets spolorm)
Særligt udsatte for smitte er landmænd, dyrepassere og evt. gartnere eller andre,
som har kontakt med svin eller gammel gødning fra svin. Smitte med spolorm fra
svin til mennesker, forårsages af spolormen Ascaris suum. Mennesker kan smittes, hvis de kommer i kontakt med og kommer til at ”spise” gødning, hvor æggene fra spolormen har fået tid til at modnes. Denne modning tager ca.1 måned,
hvorfor frisk gødning ikke indebærer risiko for smitte. Spolorme forekommer hos
ca. 20% af de danske slagtesvin. I Danmark er smitte til mennesker dog sjælden,
og man regner med, at mindre end 1% af befolkningen har spolorm. Antallet af
orm, man kan være smittet med, varierer fra én enkelt orm til op mod 100.
Normalt er der ingen symptomer på sygdommen, før man konstaterer, at man har
”kvitteret” en orm under et toiletbesøg. I tilfælde med mange orm kan der være
symptomer på fejlernæring, eller ormene kan blokere for madens passage gennem
tarmene og derved give mavesmerter. Smitterisiko er forbundet med dårlig hygiejne, og forebyggelse sker derfor i vidt omfang ved at opretholde et højt hygiejneniveau og være omhyggelig med vask af hænder efter direkte kontakt med dyregødning eller arbejde i stalde/gårde.

Bacillus anthracis (Anthrax/miltbrand)
Der ikke er set tilfælde af miltbrand i Danmark siden 1988, og sygdommen udgør
derfor aktuelt ikke nogen erhvervsmæssig smitterisiko. Sygdommen forårsages af
bakterien Bacillus anthracis, som kan findes hos planteædere, hyppigst kvæg, får
og geder. Denne bakterie kan danne sporer, som kan overleve i jorden i mange år.
Sporer fra syge dyr, kadavere eller kadaverprodukter kan således få betydning for
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smitte til personer beskæftiget på destruktionsanstalter. Miltbrand smitter ved
direkte kontakt med hud, knogler eller kød fra syge dyr, eller ved at bakterier/sporer spises eller indåndes. Symptomerne på og forløbet af sygdommen varierer,
afhængigt af hvordan man er blevet smittet. Indledningsvis viser sygdommen sig
typisk ved sårdannelse (smitte via hud/rifter), forkølelsessymptomer og lungebetændelse (smitte via luftvejene) eller ved mavesmerter, opkastning og diarré (smitte via munden). Senere i sygdomsforløbet kan der i ubehandlede tilfælde opstå
blødningstendens, blodforgiftning og død. Smitte forebygges ved at anvende egnede værnemidler ved håndtering af syge/døde dyr samt følge de gældende regler
for håndtering af smittede dyr og destruktion af døde dyr.

Brucella abortus (Smitsom kalvekastning)
Der ikke er set tilfælde af smitte med Brucella abortus hos dyr i Danmark siden
1962, og sygdommen udgør derfor aktuelt ikke nogen erhvervsmæssig smitterisiko. Bakterien Brucella abortus kan forårsage sygdommen brucellose hos kvæg. I
Danmark er sygdommen blevet bekæmpet ved at undersøge mælkeprøver og slagte smittede dyr. Sygdommen blev på den måde bekæmpet i 50-erne, og i 1964 blev
Danmark erklæret officielt fri for brucellose. Hos kvæg er abort det mest almindelig symptom på smitte, men der kan også ses svag- eller dødfødte kalve, tilbageholdt efterbyrd, nedsat mælkeydelse, og hos tyre kan bakterien findes i sæden.
Smitsom kalvekastning kan overføres til mennesker gennem slimhinder eller åbne
sår, ved håndtering af smittede dyr, eller ved at man drikker rå mælk fra smittede
dyr. Symptomer hos mennesker omfatter typisk hovedpine, feber, der kommer og
går, og ledsmerter. Smitte kan forebygges ved at overholde regler for god hygiejne
og anvende desinfektionsmidler.

Bændelorm
Særligt udsatte er personer med tæt kontakt til smittede dyr som f.eks. hunde,
ræve, får, geder, heste eller fisk (dambrug og forarbejdning) samt ansatte på rensningsanlæg og kloakarbejdere. Der findes mange forskellige bændelorm, som kan
overføres fra dyr til mennesker og derved forårsage sygdom. Smitte sker typisk
ved, at man kommer til at indtage bændelormeæg eller larvestadier, som findes i
afføring fra smittede dyr, i råt kød eller på hænderne af smittede personer. Smitte
med bændelorm kan forebygges ved god personlig hygiejne og ved at rengøre
grøntsager og varmebehandle kød tilstrækkeligt, før det spises. De forskellige
bændelorm beskrives enkeltvis nedenfor.
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Taenia saginata
Denne kaldes også oksetintebændelormen. Mennesket er hovedvært, og smitte
sker ved, at man spiser råt eller utilstrækkeligt varmebehandlet kød fra kvæg.
Normalt forekommer der ingen symptomer, men smitte kan give kløe ved endetarmsåbningen, kvalme, diarré og vægttab.
Diphyllobotrium latum
Denne kaldes også menneskets brede bændelorm eller fiskebændelorm. Smitte ses
oftest hos mennesker, der har spist rå ferskvandsfisk som f.eks. aborrer og gedder.
Smitte med bændelorm giver oftest ingen symptomer eller blot diarré.
Echinococcus granulosus
Denne bændelorm findes hos hunde, hvor smitte typisk ikke forårsager symptomer. Hunde smittes ved at spise råt slagteaffald (lever mv.) fra får, hvor larvestadiet forekommer som store cyster. Bændelormen smitter til mennesker via afføring
fra smittede hunde f.eks. ved dårlig håndhygiejne. Echinococcus granulosus kan
forårsage alvorlig sygdom og død hos mennesker pga. larveholdige cyster i lever
og andre organer.
Echinococcus multilocularis
Denne bændelorm forekommer oftest hos ræve og kaldes derfor også rævens lille
bændelorm eller dværgbændelormen og er hidtil fundet i ganske få ræve i
Danmark. Ræve bliver smittet ved at spise smittede mus, hvor larvestadiet findes
som cyster i leveren. Smitte til mennesker sker via afføring fra smittede ræve,
f.eks. ved dårlig håndhygiejne efter man har arbejdet med jord, eller ved at man
spiser grøntsager og frugt (bær), der ikke er vaskede. E. multilocularis kan forårsage alvorlig symptomer i form af leversygdom, som kræver livslang medicinsk
behandling eller i værste fald har dødelig udgang. Der har kun været konstateret
ét sådant tilfælde i Danmark, og vedkommende var smittet i udlandet.

Clostridium tetani (Tetanus, stivkrampe)
Særligt udsatte er kloakarbejdere, dyrepassere og personer, beskæftiget i landbrug
og på slagterier. Stivkrampe forårsages af et giftstof fra bakterien Clostridium tetani. Bakterien kan forekomme i dyregødning, gadesnavs og jord, særlig gødet jord.
Stivkrampe er, som følge af rutinevaccinationer, en meget sjælden sygdom i
Danmark og forekommer med cirka 2 tilfælde pr. år. Smitte sker via sår eller rifter, hvorfra bakteriens giftstoffer spredes til centralnervesystemet. Sygdommen
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smitter ikke fra person til person. Symptomerne begynder gradvist og tiden fra
man smittes til sygdommen bryder ud kan vare op til flere måneder. Spredningen
af giftstoffet i kroppen medfører, at musklerne går i kramper. Det bliver svært at
synke og trække vejret. Nogle får feber, og blodtrykket og hjertets rytme kan blive
påvirket. Kramperne varer normalt en til to uger. I værste fald kan vejrtrækningen
ophøre. Hvis man overlever kramperne, går der yderligere nogle uger, før muskelfunktionen bliver normal igen. Sygdommen forebygges i Danmark via børnevaccinationsprogrammet, idet det er en del af den vaccine, som gives i henholdsvis
3, 5 og 12 måneders alderen samt ved en 5 års revaccination. Herefter anbefales
revaccination hvert 10. år livet igennem eller ved større skade.

Coxiella burnetti (Q-feber)
Personer, som er særligt udsatte for smitte, er landmænd, slagtere og laboratoriepersonale. Da smitte kan forårsage misdannelser og/eller abort, skal gravide være
særligt opmærksomme på smitteforebyggelse, herunder omplacering til andre
arbejdsopgaver. Se afsnittet ”Graviditet, amning og smitterisiko” side 12. Q-feber
står for ”Query fever” og er betegnelsen på sygdom, forårsaget af bakterien Coxiella
burnetti. Bakterien forekommer hovedsageligt hos kvæg, får og geder, men findes
også hos en lang række andre dyr som f.eks. hunde, katte, små gnavere og fugle. I
Danmark forekommer smitte sporadisk, og smittede dyr bliver som regel ikke syge.
Det opdages, at de har været smittet, når man finder antistoffer mod sygdommen i
deres blod. Mennesker undersøges ikke systematisk for Coxiella burnetti herhjemme, men smitte til mennesker er for nyligt beskrevet i Danmark. Smitte sker sandsynligvis oftest via luft, som indeholder bakterien. Hos dyr, der er smittet, findes
bakterien i store mængder i fostervand og moderkage, men kan også findes i urin,
afføring og modermælk. Bakterien er meget modstandsdygtig over for udtørring,
varme og almindelig anvendte desinfektionsmidler, hvilket vil sige, at den kan overleve i miljøet meget længe og kan spredes med støv eller aerosoler. Hos de fleste
mennesker giver smitte ingen symptomer, men kan give en kortvarig periode med
feber, hovedpine og/eller muskelsmerter. I enkelte tilfælde kan sygdommen give
alvorlig sygdom i form af lungebetændelse/leverbetændelse eller betændelsestilstande i hjerte eller hjerne. I sjældne tilfælde kan der udvikles kronisk sygdom, som
oftest ses som kronisk betændelse i hjerteklapperne. Smitte forebygges først og fremmest ved at anvende egnede værnemidler ved kontakt med moderkage, rå mælk
eller slimhinde fra smittede dyr.
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Influenza A, H5N1 (Aviær influenza/fugleinfluenza)
Personer, som er særligt udsatte for smitte med fugleinfluenza i Danmark, er veterinærer, fangere, rengøringspersonale, besætningsejere og evt. deres familie, som
under bekæmpelse af udbrud er beskæftiget med aflivning, rengøring og/eller desinfektion efter aflivning og er i kontakt med gødning, strøelse, affald og døde,
smittede besætninger eller vilde fugle. Fugleinfluenza forårsages af influenza A
virus. A influenza virus inddeles i flere undertyper. Den mest omtalte form, kaldet H5N1, kan blandt fjerkræ medføre høj dødelighed og findes endvidere hos
vilde fugle og andre dyrearter. Fugleinfluenza har været kendt siden 1880, og nu
og da forekommer der udbrud blandt fugle og fjerkræ. Fugleinfluenza har ikke
været påvist hos mennesker i Danmark. Smittefaren for mennesker er meget lille.
Til sammenligning kan nævnes, at der i Danmark under en alvorlig epidemi med
almindelig influenza dør mellem 1000-2000 personer. Smitte sker ved tæt kontakt
med levende, smittede fugle eller ved indånding af virusrester fra støv med tørret
afføring, slim/snot, fjerdragt, hud eller indvolde. De mest almindelige symptomer,
hvis mennesker smittes, er almindelige influenzasymptomer med pludseligt indsættende kulderystelser, høj feber, utilpashed, hovedpine, muskelsmerter og øjenbetændelse. Desuden kan der forekomme diarré, opkast og blødning fra slimhinderne i mund og næse. I alvorlige tilfælde kan sygdommen medføre lungebetændelse, hjernebetændelse og død. Der ses ikke almindelige forkølelsessymptomer
som løbende næse eller ondt i halsen. Ved mistanke om udbrud af fugleinfluenza
forebygges smitte ved at bruge passende beskyttelsestøj og gummihandsker for at
undgå at blive forurenet på tøj, og anvendelse af maske for at undgå smitte via
slimhinder (mund og øjne) ved indånding af støv og aerosoler. Hænderne vaskes
hyppigt med sæbe eller 70% håndsprit, også i forbindelse med pauser. Efter endt
arbejde bades, og der foretages totalt skifte af tøj inklusiv skoovertræk eller efterfølgende desinfektion af støvler. I øvrigt skal man undgå at berøre sin næse eller
øjne med forurenede handsker eller forurenet tøj. I forbindelse med et udbrud af
fugleinfluenza i besætninger er det de veterinære myndigheders opgave, at give
retningslinier for hvordan yderligere smitte mellem dyr undgås og Arbejdstilsynets
og sundhedsmyndighedernes opgave, at give retningslinier for hvordan smitte
undgås hos personer, der er involveret i bekæmpelse af udbruddet.

Mycobacterium bovis (Kvægtuberkulose)
Tuberkulose forårsages af forskellige mykobakterier. Bakterien Mycobacterium
bovis forårsager kvægtuberkulose, mens bakterien M. tuberculosis typisk smitter
mellem mennesker. Kvægtuberkulose kan smitte til mennesker, men er blevet
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bekæmpet gennem systematisk undersøgelse af kvæg, slagtning af smittede dyr og
pasteurisering af mælk. Kvægtuberkulose forekommer ikke i Danmark. Der er ikke
set tilfælde af tuberkulose hos kvæg i Danmark siden 1988, og der er ikke fundet
tuberkulose i hjorte siden 1994. Sygdommen udgør derfor aktuelt ikke nogen
erhvervsmæssig smitterisiko herhjemme. Sygdommen kan let overføres til mennesker og er meget alvorlig. Tuberkulose kan også smitte andre dyrearter, og kontakt med udåndingsluften fra smittede dyr udgør en sundhedsmæssig risiko både
for mennesker og andre dyr. Smitte kan også ske ved indtagelse af bakterier i mælken fra smittede dyr, og derfor skal man ikke drikke rå mælk fra dyr der mistænkes for at være smittede. Hos dyr er symptomer på sygdommen afmagring efter
længere tids hoste, faste hævelser i lymfeknuder eller ved yveret. Hvis man har
mistanke om, at dyr er smittede med sygdommen, skal det straks meldes til myndighederne. Hos mennesker vil symptomerne afhænge af, hvilket organ der bliver
angrebet, men typiske symptomer er lungesygdom med kronisk hoste og/eller
hævede lymfeknuder. Hos nogen smittede mennesker kan sygdommen komme
igen mange år efter første smitte. Smitte kan forebygges ved at overholde regler
for god hygiejne og anvende desinfektionsmidler.

Prioner (BSE, kogalskab)
BSE forekommer meget sjældent i Danmark. BSE forårsages af et protein, der kan
overleve i såvel levende som døde og forarbejdede dyr. Sygdommen medfører kronisk nedbrydning af hjernevæv. Det første BSE tilfælde i dyr i Danmark blev fundet hos en malkeko i 2000. I perioden 2001-2005 blev der fundet yderligere 13
smittede dyr i Danmark. Siden da er der ikke fundet BSE i danske dyr. BSE er
ansvarlig for en ganske særlig variant af dødelig demens hos mennesker, kaldet
Variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD). Mennesker kan smittes ved at spise
kød fra kvæg med kogalskab, hvis dette er forurenet med væv fra hjerne eller rygmarv. Ingen danskere er fundet smittet med vCJD. Symptomer på vCJD er hurtigt
fremskridende hjernepåvirkning, demens og død. Sygdommen forebygges ved, at
alle selvdøde, nødslagtede og almindelige slagtedyr testes for BSE, og ved at hjerne og rygmarv fra slagtekvæg fjernes og destrueres. Desuden er der indført forbud
mod anvendelse af kød og benmel i foder, således at smitten ikke kan føres videre til kvæg eller andre dyr.

Rabies (Hundegalskab)
Særligt udsatte er dyrepassere og landmænd med tæt kontakt til flagermus.
Personer med kendt erhvervsrisiko bør gennemgå forebyggende vaccinationsproKapitel 4
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gram inden mulig udsættelse for bid eller krads. Hundegalskab forekommer i
Danmark, på trods af sit navn, kun hos flagermus. Hundegalskab forårsages af
virus fra smittede dyr og smitter via bid og spyt fra disse. Symptomerne på rabies
udvikler sig fra smerter og ubehag ved bidstedet til hjernebetændelse med generel uro, nedtrykthed, voldsomhed og aggression. Derefter kramper, lammelser,
bevidstløshed og død. Sygdommen forebygges altid efter bid fra smittede dyr,
inden eventuelle symptomer vil vise sig. Sygdommen er på symptomtidspunktet
dødelig, idet der ikke findes helbredende behandling. Symptomer indtræder dog
først efter 8-31 dage, og ved bid fra muligt syge dyr iværksættes straks forebyggende behandling med immunglobulin og vaccine.

Spækfinger
Beskæftigede ved zoologiske haver med tæt kontakt til sæl og hvalros er særligt
udsatte. Forekomsten af spækfinger i Danmark kendes ikke. Sygdommen forårsages af bakterier, som smitter ved bid eller gennem revner og rifter i huden. Det er
stadig ikke helt sikkert, hvilken bakterie det er som forårsager spækfinger.
Sygdommen kan forårsage langvarig og smertefuld betændelse i fingre og fingerled og kan i alvorligere tilfælde føre til kroniske smerter og betændelse, som
behandles med amputation, men sygdommen kan som regel behandles med antibiotika. Almindelige symptomer er smerter, hævede fingre og i nogle tilfælde ledsmerter. Smitte forebygges ved at bære egnede værnemidler ved håndtering af sæl
og hvalros og ved at holde huden intakt. Ved dyrebid bør bidstedet altid vaskes
grundigt umiddelbart efter biddet.

Toxocara canis (Hundens spolorm)
Særligt udsatte er personer med tæt kontakt til hunde, eksempelvis ansatte i hundekenneler med dårlig hygiejne. Normalt forekommer Toxocara canis hos hunde, men
af og til kan de også smitte mennesker. Smitte til mennesker sker via afføring fra smittede hunde, hvorfra æggene fra spolormen har fået tid til at modnes. Denne modning
tager ca. en måned, hvorfor frisk hundeafføring ikke indebærer risiko for smitte. Som
regel forårsager smitte med æg eller larver ingen eller meget få symptomer, og larverne vil typisk forsvinde af sig selv uden behandling, men i sjældne tilfælde kan larverne følge blodkarrene og vandre til de indre organer. Dette fænomen kaldes ”larva
migrans” (vandrende larve) og giver forskellige symptomer, afhængigt af hvor larverne vandrer hen. Smittte forebygges først og fremmest ved god hygiejne.
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Myter om sygdomme, som
fejlagtigt forbindes med smitte
fra dyr til mennesker

Mund- og klovesyge
Denne sygdom forveksles ofte fejlagtigt med kyssesyge (mononukleose) eller hånd,
fod og mundsyge, som kun smitter mellem mennesker. Men mund- og klovesyge,
som forårsages af et Picornavirus, medfører kun sygdom hos kvæg, svin, får, geder,
bøfler og andre klovbærende dyr. Kontakt med sygdomsramte dyr udgør således ikke
nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker. Derimod kan mennesker muligvis
bære virus i næse og svælg og overføre sygdommen fra syge til raske dyr uden selv
at blive syge. Udbrud af Mund- og klovesyge medfører store konsekvenser for dansk
landbrug. Den danske eksport af fødevarer (mælk og kød) er i langt de fleste tilfælde betinget af, at vi kan dokumentere frihed for Mund- og klovesyge. Sygdommen
forekommer ikke i Danmark, og det sidste udbrud herhjemme var i 1993. De mest
almindelige symptomer hos smittede dyr er feber og blærer i mundhulen, på mulepladen, patterne og ved klovene. Dødsfald kan ses hos unge dyr. Ved mistanke om
mund- og klovesyge skal man omgående tilkalde en dyrlæge. Findes en besætning
smittet, bliver alle klovbærende dyr i besætningen slået ned. Kadaverne bliver bortskaffet til destruktion. Det er den regionale fødevareregion, der forestår nedslagningen af dyrene samt rådgiver om rengøring og desinfektion af besætningen. Også
andre besætninger bliver slået ned, idet alle klovbærende dyr mindre end 1 km fra
den smittede besætning slås ned. Desuden vil besætninger, som har haft kontakt til
den smittede besætning, også blive slået ned.
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Newcastle disease
Newcastle disease er en meget smitsom virussygdom hos fugle, som kan medføre
stor dødelighed. Sygdommen kan ramme alle fuglearter, og alle fuglearter kan derfor videreføre smitten. Sygdommen forårsages af et virus, Paramyxovirus.
Symptomer kan variere meget; der kan blandt andet ses høj dødelighed uden forudgående sygdom. Dødeligheden kan være op til 100%. Typiske sygdomstegn vil
være nedstemthed, generel svækkelse, diarré, væskeansamlinger specielt i hovedet, åndedrætsbesvær, bevægelsesforstyrrelser som f.eks. lammelser eller skæv
hovedholdning samt produktion af skalløse eller tyndskallede æg efterfulgt af nedsat eller ophørt ægproduktion. Sygdommen smitter ikke til mennesker, men mennesker kan sprede sygdommen mellem besætninger ved smitteoverførsel via foder
og fodersække, redskaber og maskiner mv. Sygdommen er anmeldepligtig, og ved
mistanke om Newcastle disease skal man omgående tilkalde en dyrlæge.
Spredning af sygdommen forebygges ved, at smittede besætninger samt dyr i kontaktbesætninger slås ned. Kadaverne bortskaffes enten ved destruktion eller ved
nedgravning. Rengøring og desinfektion skal godkendes af fødevareregionen. Der
oprettes tre kilometers beskyttelseszoner og ti kilometers overvågningszoner
omkring smittede besætninger. Desuden er man i 2005 begyndt at vaccinere mod
sygdommen.
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Svinepest
Svinepest er en meget smitsom virussygdom hos svin. Der findes to forskellige former for svinepest: Klassisk svinepest (CSF) og afrikansk svinepest (ASF). De to
former forårsages af to forskellige virus, men symptomerne ligner hinanden
meget, uanset hvilken form for svinepest der er tale om. Danmark har været fri
for CSF siden 1933, og ASF har aldrig været konstateret. Symptomer på svinepest
i en besætning kan være pludselige dødsfald eller følgende symptomer: feber, nedsat ædelyst, tåreflåd, røde eller blålig-gule misfarvninger i huden (fortrinsvis på
ben, bug og ører), brækninger, diarré, kramper og reproduktionsforstyrrelser.
Sygdommen smitter ikke mennesker. Der er heller ingen sundhedsrisiko forbundet med at spise kød fra smittede svin, men mennesker, der har været i kontakt
med smittede dyr, kan overføre smitten til raske svinebesætninger. Derfor skal personer, der har været i kontakt med svinebesætninger i udlandet, undgå kontakt
med danske svin i de første 48 timer efter hjemkomsten. Desuden understreges
det, at svin under ingen omstændigheder må fodres med madaffald, herunder svinekød eller rester af svinekød. Sygdommen er anmeldepligtig, og ved mistanke
om svinepest skal man omgående tilkalde en dyrlæge.
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Appendix

Nyttige adresser og links
Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf.: 70 12 12 88
E-post: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk
Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser
Sundkrogskaj 20,
2100 København Ø
Tlf.: 77 33 47 11
Fax: 77 33 46 11
Hjemmeside: www.bar-service.dk
Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord
Vester Farimagsgade 1, 5.sal
1606 København V
Tlf.: 33 93 42 05
Fax: 33 93 42 04
Hjemmeside: www.barjordtilbord.dk
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Arbejdsmiljøsekretariatet
Studiestræde 3, 2
1455 København K.
Tlf.: 33 93 12 55
Hjemmeside: www.arbejdsmiljoweb.dk
Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Postboks 7777
1790 København V
Hjemmeside: www.i-bar.dk
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Nyttige adresser og links

Danish Meat Association
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
Tlf.: 33 73 25 00
Fax: 33 73 25 10
Hjemmeside: www.danishmeat.dk
Fødevareinstituttet/
Veterinærinstituttet
Bülowsvej 27
1790 København V
Tlf.: 72 34 60 00
Hjemmeside: www.dfvf.dk
Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret
Udkærsvej 15, 8200 Århus N
Tlf.: 87 40 50 00
E-post: post@landscentret.dk
Hjemmeside: www.lr.dk

Statens Serum Institut (SSI)
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
Tlf.: 32 68 32 68
E-post: serum@ssi.dk
Hjemmeside: www.ssi.dk
Sundhedsstyrelsen/
Embedslægevæsenet
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf.: 72 22 74 00
E-post: sst@sst.dk
Hjemmeside: www.sst.dk

Fødevarestyrelsen
Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg
Tlf.: 33 95 60 00
Fax: 33 95 60 01
E-post: fvst@fvst.dk
Hjemmeside: www.fvst.dk

Nyttige adresser og links
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Andre nyttige links
Gravid med job
http://www.gravidmedjob.dk/
Sundhed.dk
www.sundhed.dk
Fugleinfluenza
www.fugleinfluenza.com
Anmeldelse af arbejdsskader
www.easy.ask.dk
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