
 

Årsberättelse för Centrum för globala djursjukdomar 2016 

Bakgrund 

Centrum för globala djursjukdomar (CGD) inrättades 2011 på Fakulteten för veterinärmedicin och 

husdjurvetenskap (VH-fakulteten) i enlighet med den då rådande forskningsstrategin på SLU. Enligt 

den skulle SLU satsa på forskning som kombinerar infektionsbiologi och epidemiologi kring djurens 

smittsamma sjukdomar och bildandet av CGD var del av den strategin. Det finns inom VH potential 

att öka aktiviteter inom forskning, utbildning och kapacitetsbyggande kring detta ämne. 

Infektionssjukdomar med global spridning utgör ett ständigt hot för livsmedelsproducerande djur på 

nationell, europeisk och global nivå. Dessa sjukdomar utgör risker för livsmedelsförsörjning, 

djurvälfärd, folkhälsa (inklusive livsmedelssäkerhet), internationell handel och för människor som är 

beroende av djur för sin försörjning.  

Under det första året var fokus på att etablera CGD inom SLU, under det andra året på att knyta 

internationella kontakter och föra ut SLUs kompetens inom området infektionsbiologi och 

epidemiologi och under det tredje året var fokus på att öka SLUs internationella engagemang och 

arbeta för ökad forskningsfinansiering. Under de fjärde och femte åren (2015-16) fortsatte fokus på 

forskningsfinansiering, kapacitetsuppbyggnad och att knyta internationella kontakter. 

Aktiviteter under 2016 

Nedan är en beskrivning av de aktiviteter som CGD genomförde och deltog i under 2016. 

Forskningsansökningar och -nätverk  

 Sofia Boqvist och CGDs föreståndare mötte i mars representanter från ESA, Anger, Frankrike 

och diskuterade bl.a. forskning och utbildning, möjliga utbyten, antibiotikaresistens mm.  

 CGDs föreståndare har med Bvfs nya adjungerade professor i One Health Karin Artursson 

(SVA) diskuterat hur hon och CGD kan samverka och bidra till att synliggöra One Health vid 

Bvf och VH.  

 CGDs föreståndare deltog vid One Health Sweden vetenskapliga möte 17-18 mar i Uppsala. 

 CGD arrangerade en panel på temat One Health vid Developement Research Conference 

(DevRes) i Stockholm 22-24 aug. Det inkluderade selektion av abstrakt för muntlig 

presentation, moderering av panelen och skrivande av en rapport efter konferensen. 

Utbildning och kapacitetsuppbyggnad 

 SLU ingår som partner för att tillsammans med SVA, SJV och SLV skapa ett s.k. 

International Training Programme med finansiering från Sida för kapacitetsuppbyggnad inom 

området Animal Health and Food Safety. Under perioden augusti 2016 till januari 2017 har 

myndigheterna haft ett s.k. designuppdrag och arbetat med att ta fram ett femårigt 

utbildningsprogram. Ett programförslag kommer att lämnas till Sida 31 jan 2017. Under årets 

första halva var Jonas Wensman avlönad motsvarande 5 % för att arbeta med projektet. CGDs 

föreståndare har från augusti arbetat med designuppdraget inklusive planeringsresor till 



målländerna i Östafrika under totalt 4 v och skrivande av programförslag tillsammans med de 

övriga myndigheterna.  

 CGD initierade under hösten en ansökan inom Erasmus+ Capacity Buildning in Higher 

Education. Projektet gällde ett webbaserat master program i One Health tillsammans med 

Makerere University i Uganda, Alexandria University i Egypten, ESA i Frankrike samt 

Veterinärfakulteten i Lettland. Tyvärr var kraven på medfinansiering för höga och SLU fick 

dra sig ur. Men arbetet gav frukt för framtida ansökningar då det senare framkom att det finns 

medel för medfinansiering att söka från UHR. 

Seminarier  

 Dr Fred Angulo, CDC, 27 jan. “The global burden of foodborne diseases - Estimates from the 

WHO Foodborne Diseases Epidemiology Resference Group (FERG)”. 

 Dr José Fafetine from Biotechnology Centre, Eduardo Mondlane University, Maputo, 

Mozambique, 11 feb. ”Rift Valley Fever virus in Mozambique”. 

 Dr Maja Malmberg, BVF, 16 mar. “A visit among penguins – the start-up phase of a project”. 

 Dr Juan Lubroth, FAOs CVO, 30 aug. “Changing Disease Landscapes: Major Trends and 

What it Means to You?”. Samarrangemang med SLU Global.  

 Doktorand Sara Frosth, 31 maj.” Characterisation of Dichelobacter nodosus and detection of 

Fusobacterium necrophorum and Treponema spp. in sheep with different clinical 

manifestations of footrot”. 

 Dr Muhammad Munir from The Pirbright Institute 9 nov. “Unique Aspects of Avian 

Interferon System: From Genetics to Functional Genomics”. INSTÄLLT pga sjukdom. 

 Dr Gerald Misinzo, Sokoine University of Agriculture, Tanzania 8 dec. “African Swine fever 

in Tanzania”.  

 Prof Javier Guitian RVC, UK 8 dec. ”Brucellosis Control in endemic settings in the Middle 

East”.  

Övrigt 

 Föreståndaren har representerat CGD vid möten med International Advisory Board (IAB) på 

VH-fakulteten. 

 CGDs hemsida har uppdaterats enligt SLUs Webb16-projekt. CGDs föreståndare har under 

året deltagit vid samtliga workshops för SLUs webbpublicerare inför och i samband med 

lanseringen av SLUs nya webb. 

 Föreståndaren presenterade forskning om infektionssjukdomar och CGD vid rektors besök på 

Bvf. 

 CGDs föreståndare var kallad att presenterat forskningsprojekt i Uganda vid IGADs 

delegations besök vid Slu för MoU 10 okt. Inställt i sista stund. 

 CGDs föreståndare kallad att presentera vid fakultetsnämndsmöte i sep, sedan framskjutet till 

okt sedan tillsvidare inställt/uppskjutet. 

 Workshop med fakultetsledningen eftermiddagen 17 okt om nämnder, centrumbildningar etc. 

Föreståndaren representerade CGD. 

 CGGs pris för bästa vetenskapliga publikation delades ut för andra året till vinnaren Sara 

Frosth i samband med seminarium 31 maj. Tårta serverades och diplom delades ut. 

Hela referensgruppen har träffats vid två tillfällen och delar av gruppen oftare beroende på 

aktivitetsplanering. I referensgruppen har under året ingått: Professor Mikael Berg, BVF, Professor 

Camilla Björkman, KV, Professor Ulf Emanuelson, KV; Professor Ulf Magnusson, KV, SLU global, 



Professor Susanna Sternberg-Lewerin, BVF, professor Jean-Francoise Valarcher, KV och docent 

Sofia Boqvist, BVF. 

 

Föreståndare för CGD har under 2016 varit Cecilia Wolff. 


