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Den här rapporten presenterar resultatet fr̊an en marknadsundersökning

och litteraturstudie inom veterinärmedicinsk parasitologi. Genom det här

projektet visar vi att marknaden är intresserad av att f̊a ut mer informa-

tion fr̊an de prover som skickas in för analys. Läkemedelsresistens, en lägre

detektionsgräns samt information om framtida risker är det som marknaden

vill veta mer om. Hur mycket marknaden är beredd att betala för infor-

mationen varierar dock. Utifr̊an dessa resultat presenterar vi tre förslag p̊a

arbetsg̊angar som matchar marknadens önskem̊al. Metoderna vi föresl̊ar är

”next-generation sequencing” (NGS) s̊a som PacBio, NovaSeq samt

MinION. Projektet är baserat p̊a en beställning fr̊an företaget Vidilab AB

som är Nordens ledande aktör inom parasitdiagnostik. Målet med projektet

är att undersöka förutsättningarna för en överg̊ang fr̊an dagens flotationsme-

toder med mikroskop till molekylära metoder. Flotationsmetoder utnyttjar

att parasitäggen flyter upp till ytan och därmed kan räknas i mikroskop.

Detta görs dels genom att undersöka marknadens intresse med hjälp av en

enkätundersökning och dels genom att undersöka tillgängliga metoder.

Bildkälla: https://www.sweax.se/. Hämtad 2018-05-23.
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1 Projektbeställning

Företaget Vidilab AB har beställt en rapport som ska beskriva marknadens

intresse för nya analysmetoder samt en utredning av vilka typer av analyser

som finns tillgängliga p̊a marknaden och forskarbänkarna. Projektets syfte

är s̊aledes att genomföra en marknadsundersökning för att undersöka mark-

nadens intresse för ytterligare information fr̊an resultatet av analyserna.

Vidare är syftet att presentera hur mycket detta f̊ar kosta. Utöver detta

kommer även förutsättningarna för överg̊angen till molekylära diagnostik-

metoder att undersökas.

De önskem̊al företaget har p̊a rapportens inneh̊all är följande, ordnade i

prioritetsordning.

Marknadsundersökning

• Till vilken grad är djurägare/veterinärer intresseerade av mer informa-

tion fr̊an provsvaren?

• Om man g̊ar fr̊an klassiska flotationsmetoder till molekylära metoder

finns möjlighet att ge ut mycket mer information om varje prov. Vad

skulle marknaden i s̊a fall vilja veta och vad f̊ar det kosta?

Marknads- och forskningsläge

• Vilka typer av analysmetoder finns tillgängliga ute p̊a marknaden,

forskarbänkarna eller inom humanforskningen?
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Alternativa analysmetoder

• Idag används mest flotationsmetoder där man räknar parasitägg i

mikroskop. Hur ser världen ut gällande andra analysmetoder?

Provberedningsautomation

• Idag prepareras alla prover för hand. Finns det n̊agon tillgänglig

automationslösning som skulle klara av att hantera prover eller kunde

n̊agon konstrueras?

Rapporten ska även inneh̊alla en etisk analys.

2 Vidilab AB

Nordens största veterinärmedicinska laboratorium är beläget i Enköping och

drivs av företaget Vidilab AB. Företaget jobbar främst med att hantera

träckprover, det vill säga avföringsprover fr̊an djur, för att utifr̊an dessa

analysera förekomsten av parasiter. De tester som genomförs är kvalitets-

säkrade och bedöms alltid av företagets kvalificerade personal. Företaget

största produktfamilj är kollamasken. Kollamasken best̊ar av olika typer

av provtagningskit, där djurägare eller veterinärer tar prover som de sedan

skickar in för analys av parasiter.

Vidilab AB grundades 2001 och har sedan dess vuxit till att bli ledande i

Norden inom träckprovsdiagnostik p̊a häst. Företaget är dessutom världs-

ledande p̊a träckprovsdiagnostik p̊a f̊ar. Laboratoriet är sedan 2007

ackrediterat och godkänt enligt ISO 17025 (General requirements for the

competence of testing and calibration laboratories). Företaget har 12

stycken anställda men under högsäsong kan antalet medarbetare vara

upp̊at 30 [1].
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Utvecklingen av metoder g̊ar snabbt framåt och Vidilab AB önskar hänga

med i den utvecklingen. De satsar därför p̊a att g̊a fr̊an de klassiska

analysmetoderna med avläsning i mikroskop till att börja använda

molekylära diagnostikmetoder.

3 Dagens analysmetoder

Vidilab ABs analyser görs idag med mikroskop där man räknar antalet ägg

som senare kommer utvecklas till parasiter. I dagsläget blandas träckproverna

med en saltlösning som f̊ar äggen i provet att flyta upp till ytan. Efter̊at

räknas äggen med hjälp av mikroskop, vilket kräver personal som är kunnig i

mikroskopi. Personalen är den största kostnaden för analysen och det tar upp

till 6 månader att utbildas i att använda denna mikroskopbaserade metod.

Företaget önskar utveckla sin verksamhet genom att g̊a över till molekylära

diagnostikmetoder b̊ade för att dra ner p̊a verksamhetskostnaderna och för

att tidsmässigt effektivisera verksamheten.

Med dagens molekylära diagnostikmetoder finns möjligheten att f̊a

snabbare provsvar. Det lämpar sig att g̊a över till molekylära diagnostik-

metoder eftersom vi visar i denna rapport att det finns ett intresse hos mark-

naden att f̊a mer information fr̊an analyserna. Många av dessa metoder g̊ar

även att automatisera, vilket skulle underlätta Vidilab ABs provhantering.

För att undersöka marknadsläget har en enkätundersökning skickats ut till

den önskade m̊algruppen best̊aende av häst- och f̊arägare i Sverige. Enkäten i

sin helhet återfinns i bilaga 3. Enkätundersökningen omfattades av 371 svar.
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4 Populärt att skicka in parasitprover

B̊ade häst- och f̊arägare skickar ofta in prover för analys och gör detta en

till ett par g̊anger per år. Detta ses i figur 1 nedan där majoriteten av

respondenterna har svarat alterativet ”Annat/Flera”. Alternativet innebär

att respondenten skickat in prover fler än tre g̊anger. I enkäten fanns möjlighet

för respondenterna att ange exakt antal g̊anger de skickat in prover.

Resultatet kommer fr̊an en del av enkäten som bestod av fr̊agor som

syftade till att skaffa fram ett underlag för att presentera dagens mark-

nadsläge för parasitanalyser. Enkätens upplägg presenteras under 7.1.1.

Fördelning över hur m̊anga g̊anger häst- respektive f̊arägare har
skickat in parasitprov för analys

Figur 1: Diagrammet visar fördelningen över hur m̊anga g̊anger häst-

respektive f̊arägare har skickat in prov för analys av parasiter. Den

orangea stapeln indikerar att ägarna har skickat in prov fler än tre g̊anger. P̊a

y-axeln anges hur stor andel av det totala antalet svarande som har valt ett visst

svarsalternativ. Slutsats kan dras att majoriteten av ägarna skickat in fler än tre

prover och att f̊arägare testar i större utsträckning.
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Det skiljer sig inte avsevärt mellan häst- och f̊arägare när det kommer till

vilket resultat proverna har gett vilket tydligt kan ses i figur 2. Majo-

riteten av alla djurägare är nöjda eller mycket nöjda med de resultat man

idag kan f̊a ut fr̊an analyserna. Detta är sant för b̊ade häst- och f̊arägare vilket

tydligt kan ses i figur 3 där 52 % av f̊arägarna är mycket nöjda med parasit-

analyserna. Detta kan jämnföras med motsvarande värde för hästägarna som

är 40 %.

Fördelning över hur resultatet av tidigare prov har sett ut för
häst- respektive f̊arägare

Figur 2: Diagrammet visar fördelningen över resultaten fr̊an de prov som häst-

respektive f̊arägare har skickat in tidigare. P̊a y-axeln anges hur stor andel av det

totala antalet svarande som har valt ett visst svarsalternativ. Vi ser att i de flesta

fall har ofarliga parasiter p̊avisats för b̊ade häst- och f̊arägare.
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Fördelning över hur nöjda häst- respektive f̊arägare varit med
den information de f̊att ut av tidigare prov

Figur 3: Diagrammet visar fördelningen över hur nöjda häst-

respektive f̊arägare är med resultatet fr̊an de prov de har skickat in

tidigare. P̊a y-axeln anges hur stor andel av det totala antalet svarande

som har valt ett visst svarsalternativ.

Värt att nämna är att p̊a en fr̊aga om hur nöjda de tillfr̊agade var med

resultaten kan de ha uppfattat den som otydlig d̊a vi blivit uppmärksammade

p̊a att om man f̊att resultatet skadlig är man ocks̊a missnöjd med resultatet.

Fr̊ageställningens syfte var att ta reda p̊a om respondenterna varit nöjda med

den mängd information vederbörande f̊att fr̊an analyserna. Det är sv̊art att

i efterhand tolka hur den tillfr̊agade uppfattade fr̊ageställningen. Det som

dock g̊ar att konstatera är att antal svar p̊a ”Farlig” och p̊a alternativen

”1” och ”2” (som betyder missnöjd) inte överensstämmer. Trots risken för

misstolkning av fr̊agan anser vi att alla inte har misstolkat den och att det

därför g̊ar att dra slutsatser fr̊an de resultat som finns.
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5 Marknadsundersökningen visar tydliga

trender

Den del av marknadsundersökningen som handlade om att kartlägga

intresset för nya analysmetoder visar p̊a tv̊a tydliga trender. Dels är 74 % av

djurägarna intresserade av mer information fr̊an proverna som skickats in för

analys och dels svarar hela 78 % att information om resistens hos parasiterna

är av intresse. Huruvida detta är information som är värd att betala extra

för r̊ader det dock delade meningar om hos marknaden.

5.1 Marknaden vill ha mer information

I figur 4 och 5 nedan fastsl̊as att majoriteten av djurägarna vill ha mer

information fr̊an de prover de skickar in för parasitanalys. Det är en över-

vägande majoritet av b̊ade häst- och f̊arägare som svarat ”JA” p̊a fr̊agan om

de skulle vara intresserade av mer information fr̊an provet.

N̊agot att ha i åtanke när det gäller denna fr̊aga är att det inte finns n̊agon

information om vilken sorts information kunden f̊att tillg̊ang till vid

tidigare analyser. Det finns andra aktörer p̊a marknaden som erbjuder

snarlika tjänster som Vidilab AB. Vilken typ av information de olika aktörerna

tillhandah̊aller kan variera.
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Fördelning över om respondenterna skulle vara intresserade av
att f̊a ut mer information om proverna

Figur 4: Diagrammet visar fördelningen över om respondenterna vill ha ut mer

information fr̊an proverna. P̊a y-axeln anges hur stor andel av det totala antalet

svarande som har valt ett visst svarsalternativ. En övervägande del av responden-

terna önskar f̊a ut mer information fr̊an proverna.

Fördelning över om häst- respektive f̊arägare skulle vara
intresserade av att f̊a ut mer information om proverna

Figur 5: Diagrammet visar fördelningen över om häst- respektive f̊arägare vill f̊a

ut mer information fr̊an proverna. P̊a y-axeln anges hur stor andel av det totala

antalet svarande som har valt ett visst svarsalternativ. Vi ser en tydlig trend hos

b̊ade häst- och f̊arägare där majoriteten önskar mer information.
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5.2 Information om resistens hos parasiter är

eftertraktat p̊a markanden

Figur 6 visar att respondenterna är mest intresserade av att veta mer om

resistens hos parasiter. I denna rapport syftar resistens alltid p̊a läkemedels-

resistens. Intressant att veta verkar ocks̊a vara information om framtida risker

samt en lägre detektionsgräns även om dessa inte uppg̊ar till samma andel

som information om resistens. Detta skiljer sig inte heller åt mellan häst- och

f̊arägare där 80 % för de b̊ada vill veta mer om resistens, vilket kan ses i figur

7.

Föordelning över vilken ytterligare information respondenterna
skulle vara intresserad av

Figur 6: Diagrammet visar fördelningen över vilken information respondenterna

vill ha fr̊an proverna. P̊a y-axeln anges hur stor andel av det totala antalet svarande

som har valt ett visst svarsalternativ. Det mest populära alternativet är att veta mer

om resistens. Därp̊a följer en lägre detektionsgräns samt information om framtida

risker. Respondenterna har kunnat fylla i fler än ett alternativ.

11



Fördelning över vilken ytterligare information häst- respektive
f̊arägare skulle vara intresserad av

Figur 7: Diagrammet visar fördelningen över vilken information häst-

respektive f̊arägare är intresserade av. P̊a y-axeln anges hur stor andel av det

totala antalet svarande som har valt ett visst svarsalternativ. Häst- och f̊arägare

vill bägge främst ha mer information om resistensmekanismer men även lägre de-

tektionsgräns och information om risker har relevans.

Ett lägre antal respondenter har svarat alternativet ”Annat” och har d̊a

angett vad de skulle vilja veta mer om. Dessa svar kan sammanfattas i

nedanst̊aende punker.

• Förslag p̊a lämpligt avmaskningsmedel samt information om när man

bör avmaska.

• F̊a tydligare beskrivning p̊a vad resultaten betyder. Respondenterna

uttrycker att de själva varit tvugna att leta upp information för att

kunna tolka resultaten.

• Information om vilka parasiter man letar efter under analysen.
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5.3 Meningsskiljaktigheter kring huruvida utökad

information motiverar en prishöjning

I figur 8 ser vi att 47 % har angett att de gärna vill ha ut mer informa-

tion men kan inte tänka sig att betala mer för det. Det betyder att 53% kan

tänka sig att betala mer. Av dessa 53 % är det nästan lika många som kan

tänka sig att betala ”100-500 kr mer” som ”mindre än 100 kr mer”. Det här

betyder allts̊a att en knapp majoritet kan tänka sig att betala mer för ytter-

liggare information men vi kan inte se n̊agon tydlig indikation p̊a vad det f̊ar

kosta. Vi kan även se i figur 9 att det inte skiljer sig markant mellan häst-

och f̊arägare gällande hur mycket de kan tänka sig att betala.

Fördelning över hur mycket extra respondenterna kan tänka sig
att betala för den ytterligare informationen

Figur 8: Diagrammet visar fördelningen över hur mycket mer respondenterna är

beredda att betala för den ytterligare informationen som är beskriven i figur 2. P̊a

y-axeln anges hur stor andel av det totala antalet svarande som har valt ett visst

svarsalternativ. Vi ser att en stor del av respondenterna inte är beredda att betala

extra för ytterligare information.
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Fördelning över hur mycket extra häst- respektive f̊arägare kan
tänka sig att betala för den ytterligare informationen

Figur 9: Diagrammet visar fördelningen över hur mycket mer häst- och f̊arägare

är beredda att betala för den ytterligare informationen som är beskriven i figur 2.

P̊a y-axeln anges hur stor andel av det totala antalet svarande som har valt ett

visst svarsalternativ. Vi ser att en stor del av djurägarna inte är beredda att betala

extra för ytterligare information.

Resultatet fr̊an enkäten visar att de flesta idag betalar mellan 250 och 500

kronor per inskickat prov. Eftersom 53 % kunde tänka sig att betala 1-500

kronor mer betyder det att ett godtagbart pris skulle hamna n̊agonstans inom

spannet 251-1000 kronor per inskickat prov.

6 Nya analysmetoder

Metoderna som gruppen tagit fram i bilaga 3 har varierande potential att

kunna tillämpas av Vidilab AB med hänsyn till tid och möjlighet till

automatisering. Utifr̊an dessa kriteriter har vi tagit fram tre olika arbets-

g̊angar varav alla av dessa bygger p̊a ett protokoll uppbyggt i nio steg. Steg
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1-4 utförs p̊a samma sätt för alla arbetsg̊angar och bygger p̊a att

rena fram dna ur träckprovet. Steg 5-7 skiljer sig åt mellan arbetsg̊angarna d̊a

dessa steg bygger p̊a den eller de metoder som används. De sista stegen 8-9 är

principiellt likadana för alla arbetsg̊angar men kan skilja sig åt d̊a olika

mjukvara kan användas för att tolka datan fr̊an de olika metoderna. En

grafisk illustration av arbetsg̊angarna finns i figur 10.

Av allt inneh̊all i en cell väljer vi att fokusera p̊a dna eftersom det ger mycket

information om hur en organism fungerar. Sekvensdata kan ge information

om b̊ade art och resistens. Metoder som baseras p̊a sekvensdata ger s̊aledes

mer information än vad dagens flotationsmetoder ger.

Arbetsg̊angen vi tagit fram är som följer:

1. Separering av ägg: I detta steg separeras äggen fr̊an allt annat

material i träckprovet. Detta kan exempelvis göras med samma metod

som redan används av Vidilab AB, det vill säga genom att använda en

saltlösning som f̊ar äggen att flyta upp till ytan.

2. Lysering av celler: Efter äggen separerats används lämplig metod för

att lysera cellerna i parasiternas ägg. Detta resulterar i att allt inneh̊all

i cellerna blir tillgängligt.

3. Separering och isolering av dna: Av allt inneh̊all i cellerna är det

dna:t som är intressant. dna:t separeras fr̊an andra närvarande bio-

molekyler.

4. Fragmentering: När dna:t har isolerats fragmenteras det till kortare

bitar med hjälp av exempelvis ultraljud eller restriktions-

enzymer.
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5. Biblioteksberedning: Dna:t fr̊an samma prov f̊ar en adapter som

är anpassad efter den metod som kommer användas vid sekvenserings-

steget. Adaptern har även en känd streckkod som gör att varje

sekvenserat dna-fragment g̊ar att sp̊ara till sitt ursprungliga prov.

6. Amplifiering: Vid behov kan mängden dna behöva amplifieras.

Detta är fallet d̊a metoden som används kräver en högre koncentration

av dna-fragment än vad som ursprungligen fanns i provet. Förslagsvis

kan amplifieringen ske med exempelvis PCR.

7. Sekvensering: Alla fragment fr̊an flera olika prover blandas och

sekvenseras tillsammans med en given sekvenseringsmetod. Tack

vare de streckkoder som används g̊ar det att särskilja proven och deras

resultat fr̊an varandra.

8. Datoranalys: En dator tolkar sekvenseringsdatan och parar ihop

alla sekvenser med rätt prov och beräknar koncentrationen av

samtliga parasiter. Datorn kan även upptäcka skillnader i sekvensen

hos ett prov som tyder p̊a resistens s̊a länge som dessa sekvenser är

kända sedan tidigare och har sekvenserats för detta prov.

9. Diagnos: En människa läser av resultatet och konstaterar att allting

g̊att rätt till och kommer fram till en slutgiltig diagnos samt vilka

åtgärder som bör vidtas utifr̊an resultatet.

Värt att uppmärksamma är dessa metoder inte är möjliga att genomföra i

en alltför stor utsträckning i nuläget d̊a endast ett f̊atal sekvenser är kända.

Alltefter som parasiternas gener sekvenseras kan detta användas i Vidilab

ABs arbete för att f̊a utökad information ur analyserna. Ytterligare en viktig

faktor att belysa är att vi inte har undersökt kostnaden för implementringen

av dessa metoder d̊a det är m̊anga kostnader som måste tas i beaktande.

Ett exempel p̊a en s̊adan kostnad är inköpandet av utrustning och reagenser
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för sekvenseringen. Även personalkostnaderna som försvinner vid automati-

sering av provhanteringen måste tas i beaktande. Vi har heller inte undersökt

om den förändrade kostnaden ligger i linje med vad marknaden kan tänka

sig att betala.

6.1 Tre förslag p̊a arbetsg̊angar

I styckena nedan förklarar vi detaljerna i de föreslagna arbetsg̊angarna och

vad som skiljer dem åt. Detta eftersom endast steg 5-7 skiljer sig mellan de

olika metoderna.

6.1.1 Riktad återsekvensering med NovaSeq eller MinION

I v̊art första förslag visar vi ett förslag p̊a en arbetsg̊ang som inkluderar

metoderna riktad återsekvensering samt NovaSeq eller MinION. Riktad åter-

sekvensering är en metod som är baserad p̊a fysisk anrikning av sekven-

ser fr̊an önskade omr̊aden. Det innebär att man isolerar och sekvenserar en

del eller specifika omr̊aden i genomet, exempelvis lokus eller exon. Denna

kombination av metoder leder till att endast små portioner av ett genom

sekvenseras och kostnaden dras ner tack vare den reducerade mängden samt

valet av sekvenseringsmetod.

Riktad återsekvensering är en metod som används för att preparera sekvens-

bibliotek inför sekvensering. Med hjälp av denna metod analyseras endast

regioner av intresse vilket leder till lägre kostnad i jämförelse med sekvens-

ering av hela genomet.

Därefter finns tv̊a lämpliga val av sekvenseringmetoder, NovaSeq och

MinION. NovaSeq är fördelaktig om man vill sekvensera många korta
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läsningar som sedan sätts ihop till en konsensusinpassning, det vill säga

inpassning mot ett referensgenom. NovaSeq har mycket lägre felfrekvens än

MinION och är billigare att köra än exempelvis Illuminas HiSeq p̊a grund

av dess tv̊afärgskemi. MinION är bra att använda om man vill följa sekven-

seringen i realtid och vill ha snabba svar som inte behöver vara s̊a exakta.

Tack vare den streckkod som sitter i adaptern g̊ar det även att sp̊ara fr̊an

vilket prov detta dna kommer.

De sista stegen i denna arbetsg̊ang är en bioinformatisk analys av den

genererade datan fr̊an sekvenseringen samt faställande av en diagnos utifr̊an

den bioinformatiska analysen [2].

6.1.2 Duplex-sekvensering med NovaSeq eller MinION

I v̊art andra förslag visar vi ett alternativ p̊a en arbetsg̊ang som inklu-

derar metoderna NovaSeq eller MinION för sekvensering. Skillnaden fr̊an

v̊art första förslag är att vi här föresl̊ar Duplex-sekvensering istället för

riktad återsekvensering. Denna kombination av metoder leder till en hög

noggrannhet för enskilda mutationer i genomet.

Duplex-sekvensering är en metod som använder sig av speciell typ av

adaptrar som sitter fast i en primer som i sin tur binder in till det omr̊ade

man vill undersöka. P̊a detta sätt kan Vidilab AB exempelvis upptäcka

alleluppsättningar som starkt kan tyda p̊a resistens hos parasiterna. Tack

vare den streckkod som sitter i adaptern g̊ar det även att sp̊ara fr̊an vilket

prov detta dna kommer.

Även denna g̊ang finns det tv̊a lämpliga val av sekvenseringmetoder, NovaSeq

och MinION. NovaSeq är fördelaktig om man vill sekvensera många korta

läsningar som sedan sätts ihop till en konsensusinpassning. NovaSeq har, som
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tidigare nämnt, mycket lägre felfrekvens än MinION och är billigare att köra

än vanlig Illumina-sekvensering tack vare dess tv̊afärgskemi. MinION är bra

att använda om man vill följa sekvenseringen i realtid och vill ha snabba svar

som inte behöver vara s̊a exakta.

De sista stegen i denna arbetsg̊ang är en bioinformatisk analys av den

genererade datan fr̊an sekvenseringen samt faställande av en diagnos utifr̊an

den bioinformatiska analysen [2].

6.1.3 PacBio sequencing med SMRTbell

V̊art tredje förslag bygger inte p̊a n̊agon av de tidigare nämnda metoderna

utan bygger istället p̊a det upplägg som Pacific Biosciences har lagt fram

med SMRTbells och SMRT sequencing. Detta kallas PacBio-sekvensering.

Med detta förslag kan Vidilab AB sekvensera längre dna-sekvenser med hög

noggrannhet och precision.

SMRTbell är en adapter som fästs vid b̊ada ändarna av den fragment-

erade arvsmassan. Detta gör dna:t cirkulärt. När provet sedan sekvenseras

genereras ett flertal längre läsningar med b̊ade kodande strängen och temp-

latsträngen. Tack vare den streckkod som sitter i adaptern g̊ar det även att

sp̊ara fr̊an vilket prov detta dna kommer.

Efter̊at sekvenseras allt cirkulärt dna fr̊an flera olika prov tillsammans p̊a

samma PacBio-chip. Med denna metod kommer varje dna-bit fastna i en

egen brunn och sekvenseras med hjälp fyrfärgskemi som bygger p̊a modifie-

rade nukleotider. Denna metod är väldigt dyr att genomföra för en körning

men särskilt under högsäsong kan den vara lönsam d̊a flera prover kan köras

samtidigt och mycket information kan samlas in om parasiterna. Det är även

möjligt att i ett tidigare skede göra en selektion av önskade dna-sekvenser
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som är mer relevanta än de övriga sekvenserna. D̊a slipper man sekvensera

de mindre intressanta dna-fragmenten i onödan.

De sista stegen i denna arbetsg̊ang är en bioinformatisk analys av den

genererade datan fr̊an sekvenseringen samt faställande av en diagnos

utifr̊an den bioinformatiska analysen med hjälp av tillgänglig mjukvara för

PacBio-produkten.

Översikt över föreslagna arbetsg̊angar

Figur 10: Denna figur visar samtliga föreslagna arbetsg̊angar. De tre specifika

arbetsg̊angarna kan ses mellan steg fyra och steg sju.
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6.2 Metoderna öppnar upp för nya lösningar

De föreslagna metoderna kan innebära en lite högre kostnad än för den me-

tod de har idag. När Vidilab AB använder de förslagna metoderna i sina

analyser kommer de samla in massvis med sekvenseringsdata fr̊an parasitge-

nomen. Denna information kan användas av Vidilab AB eller av forskare för

att lära sig mera om alla olika biologiska mekanismer hos parasiterna. Med

forskningen kommer Vidilab AB kunna överg̊a till billigare alternativ s̊asom

enkla genotypningsmatriser: PCR, KASP eller TaqMan.

7 Tillvägag̊angssätt

7.1 Marknadens intresse för nya analysmetoder

Undersökningen av marknadens intresse för nya analysmetoder utfördes med

hjälp av en enkätundersökning med det webbaserade enkätverktyget

SurveyMonkey [3]. Målgruppen för undersökningen är häst- och f̊arägare i

Sverige. En enkätundersökning ger möjlighet att samla in många svar och f̊a

en översiktlig bild av marknadsläget till skillnad fr̊an andra undersöknings-

metoder som exempelvis intervjuer.

7.1.1 En enkät best̊aende av tre delar

• Bakgrundsinformation

Fr̊agorna i enkätens första del syftade till att bekräfta att enkäten n̊att

sin m̊algrupp. I den här delen ställdes fr̊agor om vilken typ av och vilket

antal djur repsondenten är ägare av.

• Tidigare erfarenhet av analys

Syftet med enkätens andra del var att f̊a information om respondentens

inställning och erfarenhet av tidigare analyser. Fr̊agorna i denna del
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handlade om huruvida de svarande tidigare har skickat in prov för

analys, vad de har betalat och om hur nöjda de var med resultatet av

analysen.

• Intresse för nya analysmetoder

I enkätens tredje och sista del syftade fr̊agorna till att undersöka

respondenternas intresse för mer information fr̊an parasitanalyser.

Fr̊agorna här var utformade för att f̊a reda p̊a om det finns ett

intresse för att f̊a ut ytterligare information fr̊an de prover man skickar

in, vad man skulle vilja veta samt vad man skulle kunna tänka sig att

betala för den tjänsten.

För att konstruera enkäten formulerades ett första utkast med passande

fr̊agor, en introtext samt ett missivbrev. Ett missivbrev är ett brev som

skickas med enkäten där bland annat syftet förklaras. Missivbrevet finns

att läsa i bilaga 1. Materialet skickades därefter till Tobias Jakobsson p̊a

Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) [4] som har stor erfarenhet

av att utforma enkäter. Tobias gav värdefull återkoppling p̊a enkäten och ef-

ter revidering skickades den till Vidilab AB för kommentarer och godkännande.

Efter justering enligt företagets önskem̊al skickades enkäten återigen till

Tobias för att säkerställa kvaliteten.

För att ge enkäten en seriös framtoning användes det webbaserade enkät-

verktyget SurveyMonkey. Verktyget tillhandah̊aller dessutom m̊anga

användbara funktioner för spridning av enkäten samt funktioner som

underlättar sammanställning och analys av svaren.
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7.1.2 Insamling av svar

Tre strategier tillämpades för att f̊a in ett tillräckligt stort underlag.

• Utskick via Vidilab AB

• Utskick till egenhändigt konstruerad maillista

• Spridning av länk i relevanta forum

Utskick via Vidilab AB

Tillsammans med Vidilab AB kom vi överens om att sprida enkäten via deras

befintliga kundregister. Till företaget skickades därför en länk till enkäten för

spridning via deras nyhetsbrev.

Utskick till egenhändigt konstruerad maillista

För att sprida enkäten utanför Vidilab ABs befintliga kunder konstruera-

des en egen maillista inom ramen för den definierade målgruppen. För att

samla adresser till häst- och f̊arägare användes sökfunktioner p̊a internet.

Genom sökningar p̊a organisationer som ridskolor, stuterier, ridförbund och

ullproducenter hittade vi relevanta respondenter. 411 mailadresser

samlades in fr̊an respektive organisationers hemsidor. Arbetet med

insamlingen skedde län för län med start i södra Sverige. Efter att enkäten

skickades ut formulerades ett p̊aminnelsemail. Detta mail skickades ut till

alla som inte hade svarat p̊a en enkäten en vecka efter första utskick. Efter

utskick via SurveyMonkey raderades mailadresserna och ingen information

om respondenterna sparades.

Spridning av länk i relevanta forum

En annan plats där djurägare finns är p̊a intresseforum och organisationer

online. Vi kontaktade därför administratörer för dessa platser med förfr̊agan
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om att f̊a sprida v̊ar undersökning i dessa forum. Svenska Ridsportsförbundet

samt Svenska hästavelsförbundet gav oss till̊atelse att posta enkäten i

diskussionsforumen p̊a deras facebooksidor. Det finns även stängda

intressegrupper p̊a facebook där endast medlemmar med vissa kriterier släpps

in. ”Nätverk häst”, ”Allt om f̊ar” och ”Hästar Oscensurerat” är tre

stora grupper för häst-respektive f̊arägare där vi, efter kontakt med

administratörer, fick till̊atelse att dela enkäten som delades i 36 timmar.

7.1.3 Sammanställning av enkätsvar

Efter 21 dagar hade 371 svar samlats in och vi stängde d̊a ner enkäten.

SurveyMonkey tillhandah̊aller verktyg för att skapa diagram och statistik och

vi använde oss av dessa för att skapa relevanta figurer och ladda ner all data.

Vi laddade ner den totala sammanställningen b̊ade i grafiskt format samt

r̊adata. Därefter skapades en jämförelse mellan svaren fr̊an häst- respektive

f̊arägare för att f̊a en mer nyanserad bild av marknadsläget. Dessa figurer

laddades ner och återfinns i rapporten. Den totala sammanställningen med

all r̊adata återfinns i bilaga 2 med undantag för de insamlade mailadresserna.

7.2 Analysmetoder

Metoder baserade p̊a next-generation sequencing verkade lovande för

Vidilab AB. Detta visade en inledande informationssökning. Dessa metoder

gör det möjligt att undersöka sammansättningen av parasiter i träckprover.

En förutsättning för att metoderna ska kunna användas är att Vidilab AB

först samlar ihop genetisk data fr̊an parasiter.

Informationssökningen resulterade i en sammanställning av samtliga

projektmedlemmars individuella informationssökning som godkändes av

projektgruppens handledare Magnus Lundgren. Denna information användes
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som grund för v̊ar fortsatta litteraturstudie av applicerbara molekylära

diagnostikverktyg för Vidilab AB. Utöver information fr̊an dessa uppgifter

använde vi oss av kunskap fr̊an en tidigare kurs i genomik. Vi sammanställde

diagnostikmetoder som tagits upp under denna kurs och analyserade deras

lämplighet för Vidilab AB. Resultatet återfinns i bilaga 3.

Samtliga analysmetoder som bedömdes vara applicerbara eller eventuellt

applicerbara för Vidilab ABs verksamhet gick vidare till nästa fas i

arbetsg̊angen. Här analyserades dessa metoder p̊a ett djupare plan där vi

även tog hänsyn till kostnader och möjligheter till automatisering.

Slutligen resulterade all insamlad information kring dessa diagnostikmetoder

i n̊agra förslag p̊a arbetsg̊angar som kan komma att utveckla Vidilab ABs

verksamhet.

8 Slutsats

Marknadsundersökningen visade tydligt att kunderna är intresserade av att

f̊a ut mer information om sina parasitprover. Resultaten visar att resistens

hos parasiterna är det mest intressanta följt av lägre detektionsgräns och

information om framtida risker. För detta är drygt hälften av kunderna

beredda att betala mellan 1-500 kr extra medan resten vill betala samma

pris.

Utifr̊an dessa resultat har tre möjliga arbetsg̊angar tagits fram genom analys

av tillgängliga metoder via litteraturstudier. Alla förslag inneh̊aller sekvens-

eringssteg och därför är sekvenserade och bestämda genom en förutsättnig

för att metoderna ska g̊a att applicera. Provberedningen ser likadan ut för de

olika arbetsg̊angarna men sekvenseringsstegen skiljer sig åt. Next-generation

sequencing-metoder möjliggör utslag vid en lägre detektionsgräns och kan
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även göra att informationen blir mer specifik vilket kan berätta mer om

framtida risker.

9 Etisk reflektion

I valet av ny analysmetod är det viktigt att lyfta blicken och diskutera de

effekter som beslutet kan f̊a p̊a omvärlden. Därför följer en etisk reflektion av

detta projekt och det resultat det landat i. Att väga moraliska argument mot

den eventuella nyttan som en omställning i analysmetod skulle ge lämnar

vi åt företaget. I v̊ar diskussion kring etiken har vi landat i följande tre

huvudgrupper.

• Social h̊allbarhet

• Ekologisk h̊allbarhet

• Forskningsetik

Social h̊allbarhet

För att hitta den bästa lösningen p̊a diagnostikmetoder behöver flera

faktorer vägas in. En av dessa bör vara den sociala rättvisan. Överg̊angen

fr̊an mikroskopiska till molekylära analysmetoder kommer i n̊agon grad att

p̊averka de anställda p̊a Vidilab AB. Dels kommer en automatisering av

metoderna eventuellt att resultera i färre arbetstimmar i arbetet och kan

därför leda till nedskärningar. En diskussion kring arbetsgivarens ansvar

mot de anställda kan behöva föras i samband med en överg̊ang. Molekylära

metoder innebär även andra reagenser och kemikalier som, vid felhantering,

kan vara hälsov̊adliga. Detta bör tas i beaktning.
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Analyserna p̊averkar inte bara Vidilab ABs anställda och kunder utan i

förlängningen även djuren som proverna kommer ifr̊an. Det bör därför ligga

i företagets intresse att proverna kan fortsätta att vara s̊a skonsamma som

möjligt för djuret. Träckprover bör därför vara att föredra framför exempelvis

blodprover.

Ekologisk h̊allbarhet

Dagens diagnostikmetoder inneh̊aller f̊a miljöfarliga kemikalier. En överg̊ang

till n̊agon av v̊ara tidigare föreslagna arbetsg̊angar skulle innebära större

användning av kemikalier. Vid felhantering kan dessa vara miljöskadliga eller

hälsov̊adliga. Hantering och rutiner kring dessa bör därför upprättas för att

säkerställa ett h̊allbart arbete.

Möjligheten kring att återanvända material bör även den undersökas. Många

avancerade tekniska metoder kräver mikrochips och tyngre kemikalier. För

att motivera användningen av dessa bör möjligheten till återanvändning

undersökas för att minska sitt materialanvändande.

Ytterligare n̊agonting att ta hänsyn till är huruvida djuren p̊averkas av ökad

respektive minskad behandling med läkemedel. Ett potentiellt problem är

att användandet av läkemedel ökar som ett resultat av att fler parasiter

upptäcks om man ställer om till en annan analysmetod. Risken finns d̊a att

man behandlar djuren trots att parasiten ännu inte är skadlig. En följd av

detta vore att resistens kan öka vilket inte är önskvärt. Ett annat scenario

är att läkemedelsanvändningen skulle minska om man ställer om till nya

analysmetoder d̊a de bättre kan avgöra huruvida parasiten är skadlig eller

inte. Risken att behandla med ett overksamt läkemedel skulle minska om ett

mer avancerat protokoll för resistensundersökning tas fram.
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Forskningsetik

Efter att vi bestämde oss för att använda en enkätundersökning som tillväga-

g̊angssätt uppkom det fr̊agor. Fr̊agorna handlade om hur vi skulle göra denna

p̊a ett s̊a bra sätt som möjligt och vad som eventuellt skulle kunna bli etiskt

problematiskt. Vi diskuterade fr̊agor om vem som äger datan vi samlar in och

huruvida svaren bör vara sp̊arbara eller inte. Fr̊agorna p̊a enkäten kan inte

tolkas som särskillt utlämnande för den svarande, men om alla svar skulle

vara redovisade i sin helhet finns det en liten chans att n̊agon skulle kunna

känna igen en person och d̊a f̊a reda p̊a exempelvis hur många g̊anger perso-

nen skickar in prover för analys. Det kan vara information som respondenten

inte vill dela med sig av. Å andra sidan finns det ett ideal i forskningsvärlden

om att vara öppen med allt material som ing̊ar i en undersökning och detta

tv̊a aspekter måste därför vägas mot varandra.

När det gäller valet av lämplig diagnostikmetod behöver man ocks̊a ta hänsyn

till en del forskingsetiska fr̊agor. Alla molekylära diagnostikmetoder byg-

ger p̊a dna och sekvensdata vilket gör att en viktig fr̊aga blir vart all den

informationen lagras. Ett annat möjligt problem blir om man upptäcker

n̊agonting som man inte hade förväntat sig, är man d̊a skyldig att rapportera

det eller inte?

Projektgruppsindelning

För att arbetet med projektet skall ske s̊a effektivt som möjligt har projekt-

gruppens medelmmar organiserat sig tv̊a grupper. De tv̊a grupperna har haft

huvudansvar för projektets olika delar.
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Analysgruppen

Har best̊att av Alfred Andersson och Linnea Eriksson som har utfört ar-

betet med att arbeta fram arbetsg̊angar som inneh̊aller nya analysmetoder.

Alfred har ocks̊a varit logistikansvarig och Linnea projektledare. Analysgrup-

pens arbete finns beskrivet i aktivitetsrapport 18-X4-14 som bifogats i det

elektroniska appendixet.

Marknadsgruppen

Har best̊att av Emma Oller Westerberg och Cajsa Roos som utfört och sam-

manställt marknadsundersökningen. Emma har varit kommunikationsansva-

rig och Cajsa rapporteringsansvarig. Marknadsgruppens arbetet finns beskri-

vet i aktivitetsrapport 18-X4-13 som bifogats i det elektroniska appendixet.
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Tack till

Kandidatgrupp X4 vill rikta ett stort tack till,

Magnus Lundgren, v̊ar handledare, för din konkreta och träffsäkra väg-

ledning samt din alltid lika snabba återkoppling. Du har även hjälpt oss att

aldrig stagnera i v̊art arbete utan ständigt utvecklats som grupp och i oss

själva.

Johan Ledin, v̊ar beställarrepresentant, för din professionalitet i kontakten

mellan oss och företaget samt ditt stöd under studiebesöket.

Tobias Jakobsson för din ovärderliga återkoppling p̊a v̊ar enkät och för

ditt stora t̊alamod i din vägledning.

Jessica Nihlén Fahlquist för att du delat med dig av din stora kompetens

inom etik. Mötet och undervisningen med dig har givit oss värdefulla verktyg

för att utverdera etiken i detta projekt.

Vidilab AB för ert förtroende. Med den intressanta fr̊ageställningen ni

givit oss har vi utformat ett givande projekt. Vi känner alla att det har

varit utvecklande för oss och kommer att bli en minnesvärd erfarenhet i v̊ara

kommande yrkesliv.

Kidi Oller Westerberg för all din hjälp med v̊ar poster. Dina stora kun-

skaper i layout i allmänhet och inDesign i synnerhet har varit avgörande för

v̊ar posters utseende.
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Bilaga 1 - Enkät

Missivbrev

Hej,

Vi är fyra studenter som studerar till civilingenjörer vid Uppsala

Universitet och vi skriver just nu v̊art kandidatarbete.Vi önskar undersöka

marknadens intresse för mer avancerade analysmetoder för att diagnosti-

sera parasiter. För att vi ska lyckas med detta behöver vi din hjälp. V̊ar

förhoppning är att du vill ta dig tiden att svara p̊a denna korta enkät d̊a det

skulle hjälpa oss väldigt mycket. Vi vill uppmärksamma dig om att enkäten

är helt anonym. Om du har n̊agra fr̊agor är det bara att kontakta oss p̊a

mailadressen kandidatgrupp2018x4@gmail.com s̊a svarar vi s̊a fort vi kan.

Resultatet av v̊art arbete kommer att sammanställas i en vetenskaplig

rapport, vill du ta del av den kan du ange din mailadress i slutet av enkäten

s̊a mailar vi den till dig i början av juni.

Introtext till enkät

Välkommen!

Vi är fyra studenter som studerar till civilingenjörer vid Uppsala universitet

och vi skriver just nu v̊art kandidatarbete. Vi önskar undersöka marknadens

intresse för mer avancerade analysmetoder för att diagnostisera parasiter hos

djur. Den här enkäten ligger till grund för detta arbete och v̊ar förhoppning

är att du vill ta dig tiden att svara p̊a denna korta enkät d̊a det skulle hjälpa

oss väldigt mycket.
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Dina svar är helt anonyma och kommer enbart att delas med oss inom

projektgruppen och v̊ar handledare. Alla svar kommer sammanställas och

redovisas i v̊ar slutrapport som delas med handledare, kursansvarig, kursens

deltagare och företaget vi gör projektet åt. Vill du själv ta del av resultatet

kan du ange din mailadress i slutet av enkäten s̊a mailar vi den till dig i

början av juni. Har du n̊agra fr̊agor är det bara att kontakta oss p̊a mail-

adressen kandidatgrupp2018x4@gmail.com s̊a svarar vi s̊a fort vi kan.

Vi vore väldigt tacksamma om du tog dig tiden att svara p̊a den här enkäten.

Den ger dig möjlighet att p̊averka den framtida marknaden för veterinärmedicin.

Vi önskar f̊a in dina svar s̊a snart som möjligt, men absolut senast den 9/5.

Vänliga hälsningar Alfred, Cajsa, Emma och Linnea.

Enkätfr̊agor

1. Vilket/Vilka djur är du ägare av? Markera alla som stämmer in p̊a dig.

• Häst

• F̊ar

• Smådjur (Vänligen ange)

• Annat (Vänligen ange)

2. Hur många djur har du? Exempelvis: 2 hästar, 3 f̊ar

• Ange:
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3. Hur m̊anga g̊anger har du skickat in prover för analys av parasiter?

Antingen själv eller via en veterinär?

• Aldrig

• 1

• 2

• 3

• Fler (Vänligen ange)

4. Om du har skickat in prov för analys av parasiter, vad betalade du i

snitt per prov?

• Under 250kr

• 250 - 500kr

• Över 500kr

5. Vad blev resultatet av analysen av provet? Markera alla som passar in.

• Skadlig

• Ofarlig

• Ej p̊avisad (Provet visade inga parasiter)

6. Hur nöjd var du med den information du fick ut av provet?

• 5 (Mycket nöjd)

• 4

• 3

• 2

• 1 (Mycket missnöjd)
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7. Skulle du vara intresserad av att f̊a ut mer information fr̊an proverna?

• Ja

• Nej

8. Om du svarade JA p̊a föreg̊aende fr̊aga. Vad skulle du vilja veta om

ditt prov? Markera alla som stämmer in p̊a dig

• Information om framtida risker

• Information om resistens hos parasiten

• F̊a ett mer exakt svar (Det vill säga, ha en lägre detektionsgräns)

• F̊a snabbare svar

• Annat (Vänligen ange)

9. Hur mycket mer skulle du kunna tänka dig att betala för att f̊a ut mer

information fr̊an proverna?

• Samma pris

• Mindre än 100kr mer

• 100 - 500kr mer

• Mer än 500kr mer

10. Om du vill ta del av resultatet i denna studie, vänligen ange din mail-

adress i textrutan nedan. Observera att din mailadress endast kommer

sparas för att användas för att skicka slutrapporten till dig och sedan

raderas.

• Ange:

Tack för dina svar, det hjälper oss mycket! Har du n̊agra fr̊agor är du välkommen

att kontakta oss p̊a: kandidatgrupp2018x4@gmail.com
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P̊aminnelsemail

Hej,

Förra veckan fick du ett mail med en förfr̊agan att svara p̊a en enkät. Enkäten

är en stor del av v̊art kandidatarbete där vi önskar undersöka marknadens

intresse för mer avancerade analysmetoder för att diagnostisera parasiter.

Du f̊ar det här mailet eftersom du ännu inte har svarat p̊a enkäten. Vi

vore väldigt tacksamma om du ville ta dig tiden att svara p̊a den, det

tar bara 3 minuter. Det ger dig chansen att p̊averka framtiden inom ve-

terinärmedicin. Har du n̊agra fr̊agor är du välkommen att kontakta oss p̊a

kandidatgrupp2018x4@gmail.com
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84,37% 313

23,99% 89

59,03% 219

58,76% 218

Q1 Vilket/vilka djur är du ägare av? Markera alla som stämmer in på dig
Svarade: 371 Hoppade över: 0

Totalt antal svarande: 371

# ANNAT (VÄNLIGEN ANGE). OM DU SVARAT SMÅDJUR, VÄNLIGEN ANGE HÄR
VILKET/VILKA 

DATUM

1 Kor, getter, hästar o hundar 2018-05-12 19:39

2 Get 2018-05-11 11:29

3 Katt kanin marsvin höns 2018-05-10 17:01

4 Hundar 2018-05-08 09:16

5 Katt 2018-05-08 07:26

6 Hundar 2018-05-08 07:03

7 Kor, katter hund 2018-05-07 23:26

8 Katt, kanin 2018-05-07 23:15

9 Hundar, katt 2018-05-07 10:11

10 Hund Katt 2018-05-07 09:35

11 Katt 2018-05-07 08:20

12 Hund, katt 2018-05-07 07:22

13 Katt, hund 2018-05-07 07:04

14 Katt 2018-05-07 05:17

15 Hund, katt 2018-05-07 00:41

16 Kor, höns, ankor, hundar 2018-05-06 23:30

17 Hund 2018-05-06 23:07

18 Katter 2018-05-06 22:15

Häst Får Smådjur Annat
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SVARSVAL SVAR

Häst

Får

Smådjur

Annat

1 / 32

Marknadsundersökning Parasitanalys SurveyMonkey



19 Hund 2018-05-06 22:13

20 Katter 2018-05-06 20:45

21 Hund, höns 2018-05-06 19:54

22 Katt kaniner 2018-05-06 13:50

23 Hund 2018-05-06 12:51

24 hundar, katter, papegojor, ormar, kor, får, fiskar höns ankor miniris 2018-05-06 12:39

25 hund, katt 2018-05-06 12:05

26 Kanin, fjäderfän, hundar 2018-05-06 12:01

27 katt 2018-05-06 11:18

28 Hund o Katter 2018-05-06 11:09

29 Kanin höns katt hund 2018-05-06 10:37

30 Hund o katt 2018-05-06 10:18

31 Hund 2018-05-06 10:11

32 Kvigor, hundar, katter. 2018-05-06 09:25

33 Hund och katt 2018-05-06 09:17

34 Hund, katter 2018-05-06 08:44

35 Höns, kanin, katt, hund 2018-05-06 08:30

36 Hund 2018-05-06 08:18

37 Katt 2018-05-06 07:45

38 Katt, ksk räknas som smådjur? 2018-05-06 07:40

39 Katt, hund 2018-05-06 06:50

40 Hund, katt,kanin 2018-05-06 06:17

41 Katt och hund 2018-05-06 05:41

42 Hund och katt 2018-05-06 05:36

43 Hund 2018-05-06 02:32

44 Hund, katt, kanin 2018-05-06 02:16

45 Hund 2018-05-06 00:51

46 Köttkaniner 2018-05-06 00:14

47 Hundar och katter 2018-05-06 00:04

48 Katt 2018-05-05 23:55

49 Kanin 2018-05-05 23:49

50 Hund 2018-05-05 23:19

51 Hund, marsvin, höns 2018-05-05 23:15

52 Hundar kattor 2018-05-05 23:14

53 Kaniner, katt, hund, get, höns 2018-05-05 23:14

54 Katt 2018-05-05 23:11

55 Höns, hund 2018-05-05 23:06

56 Katt, höns 2018-05-05 23:04

57 Hund katt höns 2018-05-05 22:59

58 katt 2018-05-05 22:47

59 Nöt 2018-05-05 22:40
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60 Katt och kanin 2018-05-05 21:59

61 Hundar 2018-05-05 21:17

62 getter och katt 2018-05-05 20:50

63 katter 2018-05-05 20:50

64 Katter hund 2018-05-05 20:30

65 Katt, gerbil, fiskar 2018-05-05 20:14

66 Hund, kor, höns, getter 2018-05-05 20:08

67 Hund Höns 2018-05-05 20:07

68 Katt 2018-05-05 20:06

69 Hund katt kanin vaktel 2018-05-05 20:02

70 Katter 2018-05-05 19:59

71 Hund 2018-05-05 19:58

72 Marsvin, kaniner, guldhamster 2018-05-05 19:38

73 Hund, Katter, Kaniner 2018-05-05 19:32

74 Hund, höns, vaktlar 2018-05-05 19:18

75 Kaniner och fåglar. 2018-05-05 19:13

76 hund och Katt 2018-05-05 19:13

77 Katt 2018-05-05 19:08

78 hund, katt, papegjoja 2018-05-05 19:08

79 Höns, hund, katt, kanin 2018-05-05 18:56

80 Hund, katt, höns 2018-05-05 18:54

81 Hund, katt och Marsvin 2018-05-05 18:42

82 Hund och katt 2018-05-05 18:33

83 Hundar samt katter 2018-05-05 18:19

84 Kanin katt 2018-05-05 18:11

85 Katt och höns 2018-05-05 17:58

86 Katter, hundar, höns 2018-05-05 17:55

87 höns, katt, hund, bin 2018-05-05 17:52

88 Katt och afrikanska snäckor 2018-05-05 17:28

89 Hundar, kanin 2018-05-05 17:17

90 Katter 2018-05-05 17:13

91 Hund 2018-05-05 16:40

92 Katt, hund, kanin 2018-05-05 16:37

93 Kaniner, hundar, hamster katt 2018-05-05 16:35

94 Katt 2018-05-05 16:25

95 Katter 2018-05-05 16:04

96 Katt 2018-05-05 15:53

97 Katt 2018-05-05 15:49

98 Hund katt höns 2018-05-05 15:45

99 Hund 2018-05-05 15:39

100 Hund, katt, höns. 2018-05-05 15:27
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101 Nöt, Höns,Kaniner 2018-05-05 15:24

102 Hund 2018-05-05 15:21

103 Hund 2018-05-05 15:19

104 Katt 2018-05-05 15:18

105 Katt 2018-05-05 15:14

106 Katt, hund, fågel 2018-05-05 15:14

107 Hund o katt 2018-05-05 15:13

108 Katt 2018-05-05 15:12

109 Katt 2018-05-05 15:11

110 Hund 2018-05-05 15:03

111 Katt 2018-05-05 14:56

112 Hund 2018-05-05 14:42

113 Kor, Getter, kanin, höns, hund och katt 2018-05-05 14:40

114 Hund 2018-05-05 14:35

115 Hund 2018-05-05 14:34

116 Hund 2018-05-05 14:28

117 Häst 2018-05-05 14:23

118 Hund 2018-05-05 14:21

119 Hund, katt 2018-05-05 14:16

120 Hund och katt 2018-05-05 14:16

121 Hund katt 2018-05-05 14:16

122 Hund 2018-05-05 14:09

123 Hund 2018-05-05 14:08

124 Katt, hund 2018-05-05 14:04

125 Katt 2018-05-05 14:02

126 Katt, fisk, kanin 2018-05-05 13:56

127 Katt 2018-05-05 13:55

128 Hundar 2018-05-05 13:52

129 Har förutom häst även hund och katt 2018-05-05 13:48

130 Hund o katter 2018-05-05 13:46

131 Hund & Katt 2018-05-05 13:43

132 Katt 2018-05-05 13:39

133 Hund och katt 2018-05-05 13:39

134 Katt 2018-05-05 13:38

135 katt 2018-05-05 13:29

136 Katt 2018-05-05 13:28

137 Hund, ödlor 2018-05-05 13:24

138 Hund och katter 2018-05-05 13:22

139 Hund, katt 2018-05-05 13:20

140 Hund och katt 2018-05-05 13:17

141 Katt 2018-05-05 13:17
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142 Hund,katt,kanin 2018-05-05 13:16

143 hund & katt 2018-05-05 12:30

144 Hund 2018-05-05 11:59

145 Hund 2018-05-05 11:40

146 Katt,kor,hundar 2018-05-05 11:12

147 Hund 2018-05-05 11:03

148 Hund 2018-05-05 10:53

149 Katter, hundar, höns 2018-05-05 10:45

150 Hund, katt, reptiler 2018-05-05 10:44

151 Hund 2018-05-05 10:41

152 Katt 2018-05-05 10:33

153 Hund 2018-05-05 10:20

154 Hund, kanin, höns, ankor och sköldpadda 2018-05-05 10:17

155 Hund 2018-05-05 10:16

156 Hund, katt 2018-05-05 10:16

157 Katt, gerbil 2018-05-05 10:12

158 Hund och vandrande pinnar 2018-05-05 10:12

159 Hund 2018-05-05 10:10

160 Hundar, katter 2018-05-05 10:07

161 Grisar, höns,kaniner, hundar, katt, hästar,får 2018-05-05 10:03

162 Hund och katt 2018-05-05 09:57

163 Katt 2018-05-05 09:55

164 En katt 2018-05-05 09:53

165 Katt 2018-05-05 09:51

166 Hund katt 2018-05-05 09:51

167 Hund katt 2018-05-05 09:51

168 Hund, katt, sköldpaddor 2018-05-05 09:49

169 Hund, katt, kanin 2018-05-05 09:49

170 Katt 2018-05-05 09:40

171 katt 2018-05-05 09:35

172 Hund 2018-05-05 09:35

173 Katt, hund 2018-05-05 09:20

174 Katt och hund 2018-05-05 09:16

175 Hund 2018-05-05 09:08

176 Hundar reptiler 2018-05-05 09:04

177 Katt 2018-05-05 09:01

178 Hund, katt, höns 2018-05-05 09:00

179 Hund och katt 2018-05-05 08:52

180 Hund och katt. 2018-05-05 08:45

181 Katt 2018-05-05 08:44

182 Hund 2018-05-05 08:44
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183 Hund katt 2018-05-05 08:43

184 Hund 2018-05-05 08:42

185 kor 2018-05-04 23:00

186 Katter 2018-05-04 17:41

187 Hund och katt 2018-05-04 13:55

188 Katt 2018-05-04 12:07

189 Katt 2018-05-03 21:18

190 katt 2018-05-03 08:20

191 Nöt, hundar, katt 2018-05-03 07:48

192 Hund, katt 2018-05-02 15:45

193 Hund och katt 2018-05-02 15:34

194 katt, hund, kanin 2018-05-02 15:29

195 hund, katt, kor 2018-05-02 15:25

196 Hund rottweiler 2018-05-02 15:22

197 Hund, katt 2018-05-02 15:19

198 Katt hund 2018-04-29 08:57

199 Hund 2018-04-26 15:25

200 Hund,katt 2018-04-26 13:24

201 Katter 2018-04-26 10:38

202 Katt, Hund 2018-04-25 20:36

203 Katt, höns 2018-04-25 17:21

204 Hundar, katter och höns 2018-04-25 10:07

205 Katt 2018-04-25 05:25

206 Hundar och katt 2018-04-24 23:28

207 hund 2018-04-24 22:34

208 Höns, katt 2018-04-24 17:35

209 Hund och katt 2018-04-24 16:35

210 Hund 2018-04-24 14:05

211 Hund 2018-04-24 12:57

212 Katt 2018-04-24 12:09

213 Hund 2018-04-24 11:09

214 Hund 2018-04-24 10:58

215 hund, katt 2018-04-24 08:53

216 Kaniner 2018-04-23 20:51

217 Katt hund 2018-04-23 14:57

218 hundar sköldpadda katt höns vaktlar 2018-04-23 14:29
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Q2 Hur många djur har du? Exempelvis: 2 hästar, 3 får
Svarade: 371 Hoppade över: 0

# SVAR DATUM

1 Ca70 får, 39 getter, 7 kor, 3 hästar o 5 hundar 2018-05-12 19:39

2 30 får 5 getter 2018-05-11 11:29

3 45 får 3 getter 30 höns/tuppar 3 marsvin 4 kaniner 4 kattor 2018-05-10 17:01

4 750 med lammen. 2018-05-08 09:16

5 4 hästar, 2 katter 2018-05-08 07:26

6 1 häst 3 hundar 2018-05-08 07:03

7 19 får, 20 lamm,3 nöt, hund och 2 kattor 2018-05-07 23:26

8 2 hästar 4 katter 5 kaniner 2018-05-07 23:15

9 2 hästar 2018-05-07 19:17

10 43 hästar, 2 hundar, 4 katter. 2018-05-07 16:32

11 14 hästar 2018-05-07 15:07

12 43 får + 55 lamm. 4 hundar och 1 katt 2018-05-07 10:11

13 2 hästar, 1 hund, 3 katter 2018-05-07 09:35

14 1 häst, 1 katt 2018-05-07 09:27

15 1 häst 2 katter 2018-05-07 08:20

16 En häst 2018-05-07 08:02

17 Två hästar, en hund, tre katter 2018-05-07 07:22

18 3 hästar 2018-05-07 07:22

19 1 häst 2018-05-07 07:15

20 1 häst, 1 katt, 1 hund 2018-05-07 07:04

21 1 2018-05-07 06:44

22 1 häst 2 katter 2018-05-07 06:40

23 2 hästar 2018-05-07 06:28

24 8 hästar 4 katter 2018-05-07 05:17

25 2 hästar, 4 hundar, 1 katt 2018-05-07 00:41

26 1 häst 2018-05-06 23:31

27 2 kor, 160 får, 30 hönor, 3 ankor och 2 hundar 2018-05-06 23:30

28 1 häst 1 hund 2018-05-06 23:07

29 1häst 2katter 2018-05-06 22:15

30 2 hästar, 32 får 2018-05-06 22:13

31 4 får + lamm 2018-05-06 21:49

32 1 häst 2018-05-06 21:25

33 2 katter 1 häst 2018-05-06 20:45

34 6 får + lamm 1 hund + 10 höns 2018-05-06 19:54

35 Två hästar 2018-05-06 19:21
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36 650 får 2018-05-06 19:06

37 1 häst 2018-05-06 18:18

38 1 2018-05-06 17:21

39 77 vuxna får 118 lamm 2018-05-06 15:33

40 2 hästar 2018-05-06 14:37

41 4 hästar 4 kaniner 1 katt 2018-05-06 13:50

42 175 får 2018-05-06 13:19

43 1 häst , 1 hund 2018-05-06 12:51

44 4 hästar, 2 ormar 2 papegojor, 2katter, 5 hundar, 20-30 höns/ankor, 2 fjällkor, 20-tal akvariefiskar,
25 får

2018-05-06 12:39

45 1 häst, 1 hund, 5 katter 2018-05-06 12:05

46 ,22 får 4 hundar Ca 100 fjäderfän 2018-05-06 12:01

47 1 2018-05-06 11:51

48 30tackor,1bagge 29 lamm 2018-05-06 11:44

49 2 katter,1 häst 2018-05-06 11:18

50 2 hästar 1 hund 2 kattor 2018-05-06 11:09

51 2 hästar, 13 höns, 20 kaniner, 1 katt, 4 hundar, 10 vuxna får, just nu 12 lamm 2018-05-06 10:37

52 1 häst 2018-05-06 10:35

53 2 hästar 2 hundar 1 katt 2018-05-06 10:18

54 2 hästar, 2 hundar 2018-05-06 10:11

55 1 2018-05-06 10:08

56 5 får 2018-05-06 09:51

57 Ca 100 tackor plus lamm, 2 baggar, ca 30 kvigor, 4 hundar, 3 katter. 2018-05-06 09:25

58 5 2018-05-06 09:20

59 10 hästar, 4 hundar, 4 katter 2018-05-06 09:17

60 2 hästar, 1 hund, 2 katter 2018-05-06 08:44

61 10 2018-05-06 08:38

62 35 får. 2018-05-06 08:35

63 6 hästar 4 kaniner 28 höns 1 hund 2 katter 2018-05-06 08:30

64 8 hästar 4 hundar 2018-05-06 08:18

65 10 hästar, 1 katt 2018-05-06 07:45

66 6 hästar, 2 katter 2018-05-06 07:40

67 2 hästar 2018-05-06 07:39

68 2 hästar, 1 hund 2018-05-06 07:23

69 3 hästar, 3 katter, 1 hund 2018-05-06 06:50

70 1 häst 1 hund 2 katter 1 kanin 2018-05-06 06:17

71 3 hästar, 1 hund, 7 katter. 2018-05-06 05:41

72 2 hästar, 17 får, 2 katt 1 hund 2018-05-06 05:36

73 1 häst 1 hund 2018-05-06 02:32

74 1 häst, 2 katter, 1 hund, 2 kaniner 2018-05-06 02:16

75 2 hästar 2018-05-06 01:03
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76 2hästar, 2hundar 2018-05-06 00:51

77 1 häst 1 hund 2018-05-06 00:34

78 1 2018-05-06 00:28

79 17 tackor + 2 baggar. 8 avelsdjur för produktion av kaninkött. 2018-05-06 00:14

80 1 häst, 2 hundar och 3 katter 2018-05-06 00:04

81 1 häst, 2 ponnys och 3 katter 2018-05-05 23:55

82 1 häst, 1 kanin 2018-05-05 23:49

83 1 häst. 2018-05-05 23:43

84 3 häst 4 katt 2018-05-05 23:40

85 1 häst 2018-05-05 23:33

86 2 hästar, 1 hund 2018-05-05 23:19

87 220 tackor 2018-05-05 23:15

88 1 häst, 1 hund, 2 marsvin, 19 höns 2018-05-05 23:15

89 50 får 5 hundar 5 kattor 2018-05-05 23:14

90 3 hästar, 2 kaniner, 1 katt, 1 hund, 8 getter, 10 höns 2018-05-05 23:14

91 2 katter 1 häst 2018-05-05 23:11

92 3hästar,10får,2hundar,9höns 2018-05-05 23:06

93 2 hästar 2018-05-05 23:04

94 Flertal hästar, 2 hundar, 2 katter o 7 höns 2018-05-05 22:59

95 2 hästar, 2 katter 2018-05-05 22:47

96 1 häst 2018-05-05 22:40

97 220 tackor 25 dekor + ungdjur 2018-05-05 22:40

98 1 häst, 2 kaniner, 2 katter 2018-05-05 22:31

99 3 hästar Ca 200 får 2018-05-05 22:14

100 11 får 2018-05-05 22:05

101 1 häst, 2 kaniner och 1katt 2018-05-05 21:59

102 1 2018-05-05 21:57

103 1häst 2018-05-05 21:55

104 200 tackor 2018-05-05 21:44

105 3 hästar 2018-05-05 21:35

106 1 häst 2018-05-05 21:28

107 1 häst, 60 får, 4 hundar 2018-05-05 21:17

108 150 får 2018-05-05 21:06

109 1 häst 2018-05-05 21:03

110 22 får, 6 getter, 1 katt 2018-05-05 20:50

111 4 hästar 5katter 2018-05-05 20:50

112 1 häst, 2 katter 2018-05-05 20:44

113 3 hästar, en hund , 3 katter. 2018-05-05 20:30

114 1 häst 4 katter 2018-05-05 20:23

115 1 D-ponny, 1 hund, 4 katter 2018-05-05 20:19

116 1 häst 3 katter 4-5 fiskar 2018-05-05 20:14
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117 220 nöt, 80 får, 2 getter, 10 höns, 3 hundar, 3 hästar 2018-05-05 20:08

118 3 tackor 1 hund 2 höns 2018-05-05 20:07

119 2 hästar en katt 2018-05-05 20:06

120 160får 2018-05-05 20:06

121 1 häst 2 hundar 3 katter 1 kanin 6 vaktlar 2018-05-05 20:02

122 2 hästar 2 katter 2018-05-05 19:59

123 3 hästar, 1 hund 2018-05-05 19:58

124 50 tackor plus lamm 2018-05-05 19:49

125 40 får 2018-05-05 19:46

126 1 häst, 4 får, 2 marsvin, 2 kaniner, 1 guldhamster 2018-05-05 19:38

127 4 hästar 2018-05-05 19:34

128 8 hästar 2018-05-05 19:34

129 2 hästar, 1 hund, 3 katter och ca 50 kaniner 2018-05-05 19:32

130 25 får, 1 hund, 30 höns, 20 vaktlar 2018-05-05 19:18

131 2 kaniner 2 fåglar 2018-05-05 19:13

132 5 hästar 5 hundar 2 katter 2018-05-05 19:13

133 15 får 2 katter 2018-05-05 19:08

134 1 häst, 1 hund, 1 katt, 1 papegoja 2018-05-05 19:08

135 1 häst 3 katter 2018-05-05 19:02

136 20 får 3 hundar 5 katter 10 kaniner 25 hönor 2018-05-05 18:56

137 2 hästar, 25 får, 2 hundar, 3katter och 12 höns. 2018-05-05 18:54

138 3 hästar 2018-05-05 18:45

139 15 får 2 hundar 2018-05-05 18:44

140 2 hästar, 3 hundar, 1 katt, 2 marsvin 2018-05-05 18:42

141 3 hästar 2018-05-05 18:34

142 16 hästar 1 hund 1 katt 2018-05-05 18:33

143 2 hästar 2018-05-05 18:31

144 20 tackor m lamm 2018-05-05 18:23

145 3 hästar, 7 hundar och 3 katter 2018-05-05 18:19

146 16 får 3 hästar 1 kanin 2 katter 2018-05-05 18:11

147 6 hästar 1 hund 1 katt 2018-05-05 18:07

148 1 häst + flera inackorderade, 11 får, 4 lamm 2018-05-05 18:01

149 1 häst, 2 katter, 7 höns 2018-05-05 17:58

150 30 får, 3 katter, två hundar, fem höns 2018-05-05 17:55

151 7får, 8lamm.1katt, 1hund.50höns 2018-05-05 17:52

152 1 häst 2 katter 2 snäckor 2018-05-05 17:28

153 7 2018-05-05 17:19

154 Ca 30 2018-05-05 17:18

155 2 hästar 3 får 4 hundar och 1 kanin 2018-05-05 17:17

156 6 tackor o 3 katter 2018-05-05 17:13

157 1 häst, 1 hund 2018-05-05 16:40
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158 5 hästar, 2 katter, 1 kanin, 1 hund 2018-05-05 16:37

159 2 kaniner 2 hundar 2 hästar 1 katt 1 hanster 2018-05-05 16:35

160 1 häst, 1 hund & 1 katt 2018-05-05 16:27

161 1 katt, 1 häst 2018-05-05 16:25

162 1 häst 2018-05-05 16:18

163 1 häst 2018-05-05 16:17

164 3 hästar 2018-05-05 16:12

165 1 häst, 2 katter 2018-05-05 16:04

166 4 hästar, 3 katter 2018-05-05 15:53

167 1 häst, 2 katter 2018-05-05 15:49

168 1 häst 2018-05-05 15:49

169 4 hästar 35 får 5 hundar 6 katter 20 höns 2018-05-05 15:45

170 1 häst, 5 hundar 45 tackor 2018-05-05 15:39

171 7 tackor, 14 lamm 2018-05-05 15:39

172 2 hästar 2018-05-05 15:37

173 4 hästar 100 får 6 hundar 1 katt 2018-05-05 15:32

174 2 hästar, 2 katter, 3 hundar, 10 höns. 2018-05-05 15:27

175 1 häst, 1 hund, 2 kaniner. 2018-05-05 15:27

176 3 hästar 60 får 4 kor 4 katter 3 hundar 25 höns 4 kaniner 2018-05-05 15:24

177 2 hästar, 1 hund 2018-05-05 15:21

178 1häst 1hund 2018-05-05 15:19

179 7 hästar 3 katter 2018-05-05 15:18

180 1 häst 2018-05-05 15:17

181 80 får, 6 hästar 2018-05-05 15:17

182 Fem hästar och fem katter 2018-05-05 15:14

183 2 undulater, 2 katter, 1 hund, 1 häst 2018-05-05 15:14

184 3 hästar 2018-05-05 15:13

185 2 hästar 36 får 2 hundar o 4 katter 2018-05-05 15:13

186 3 katter 11 får 17 lamm 2018-05-05 15:12

187 1 häst 2 katter 2018-05-05 15:11

188 1 häst 2018-05-05 15:08

189 17 får 2018-05-05 15:08

190 En häst och en hund 2018-05-05 15:03

191 1 häst 2018-05-05 14:57

192 3 hästar , 2 katter 2018-05-05 14:56

193 1 Häst 2 Hund 20 Får 2018-05-05 14:49

194 1 häst, 2 hundar,7katter och 2 kaniner 2018-05-05 14:43

195 1Häst, 1 hund. 2018-05-05 14:42

196 På jobbet: 2 hästar, 2 kor, 10 tackor sex lamm, 10 getter och två killingar, sex kaniner och sex
ungar, sju höns. Hemma: tre hundar och två katter

2018-05-05 14:40

197 1 häst, 1 hund 2018-05-05 14:35
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198 1 häst 2018-05-05 14:35

199 1 häst, 5 hundar. 2018-05-05 14:34

200 2 hästar, 1 hund 2018-05-05 14:28

201 1 häst 2018-05-05 14:26

202 2 hästar 2018-05-05 14:23

203 1 häst 2 hundar 2018-05-05 14:21

204 1 häst 2018-05-05 14:20

205 3 hästar, 80 får, 2 hundar, 4 katter 2018-05-05 14:16

206 1 häst 3 hundar 4 katter 2018-05-05 14:16

207 2 hästar, 2 katter, 1 hund 2018-05-05 14:16

208 3 hästar 2 kanine 2018-05-05 14:14

209 2 hästar 2018-05-05 14:10

210 40 får 2018-05-05 14:10

211 24 tackor, 2 baggar 1 hund 2018-05-05 14:09

212 14 tackor, 10 lamm 2018-05-05 14:08

213 2 hästar, 20 vuxna får, 22 lamm 2018-05-05 14:07

214 3 hästar, 35 får 2018-05-05 14:05

215 1 häst, 2 hundar, 6 katter 2018-05-05 14:04

216 1 häst 3 katter 2018-05-05 14:02

217 3 hästar, 2 kaniner, 6 katter, 11 fiskar 2018-05-05 13:56

218 1 häst, 1 katt 2018-05-05 13:55

219 3 hästar 2018-05-05 13:54

220 3 hästar, 2 hundar 2018-05-05 13:52

221 1 häst, 2 hundar och 1 katt för närvarande 2018-05-05 13:48

222 1 häst, 1 hund 2 katter 2018-05-05 13:46

223 2hästar,2katter,1hund 2018-05-05 13:43

224 1 2018-05-05 13:41

225 9 hästar 2018-05-05 13:39

226 6 hästar 2 katter 2018-05-05 13:39

227 3 hästar 1hund 1katt 2018-05-05 13:39

228 1 häst, 1 katt. 2018-05-05 13:38

229 1 2018-05-05 13:37

230 5 hästar 2018-05-05 13:30

231 2 2018-05-05 13:29

232 1 häst 1 katt 2018-05-05 13:28

233 1 hund, 9 ödlor, 1 häst 2018-05-05 13:24

234 2 hästar, 3 katter, 1 hund 2018-05-05 13:22

235 1 häst, 2 hundar, 2 katter 2018-05-05 13:20

236 2 2018-05-05 13:18

237 2 hästar, 1 hund och 1katt 2018-05-05 13:17

238 2 hästar, 1 katt 2018-05-05 13:17
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239 9 häst, 30 får,1 hund, 4 katter, 1 kanin 2018-05-05 13:16

240 1 häst, 1 katt 2018-05-05 13:15

241 1 hund, 1 katt, 1 häst 2018-05-05 12:30

242 2 hästar 2018-05-05 12:17

243 4 hästar, 1 hund 2018-05-05 11:59

244 1 häst, 1 hund 2018-05-05 11:40

245 4 hästar, 11 kor, 2 katter 5 hundar 2018-05-05 11:12

246 2 hundar 2 hästar 2018-05-05 11:03

247 2 hundar, 3 hästar 2018-05-05 10:53

248 1 häst 2018-05-05 10:49

249 10 katter (5 vuxna, 5 kattungar) 3 Hundar 50 får (plus lamm som kommer nu) ca 43 hästar (plus
föl som kommer nu och fram åt) 25 Hönor 3 tuppar

2018-05-05 10:45

250 1 häst, 2 hundar, 2 katter, 10 ödlor 2018-05-05 10:44

251 1 häst, 1 hund 2018-05-05 10:41

252 2 hästar 2018-05-05 10:40

253 1 häst och 2 katter 2018-05-05 10:40

254 1 häst, 1 katt 2018-05-05 10:33

255 5 hästar, 9 hundar, 2 katter 2018-05-05 10:20

256 1 häst, 2 hundar 2018-05-05 10:19

257 3 hästar 2018-05-05 10:18

258 1 häst, 2 hundar, 1 kanin, 1 sköldpadda, 4 ankor, 19 höns. 2018-05-05 10:17

259 1 häst, 1 hund 2018-05-05 10:16

260 1 häst, 2 hundar och 2 katter 2018-05-05 10:16

261 2 2018-05-05 10:12

262 1 häst, 3 hundar, 6-7 pinnar 2018-05-05 10:12

263 2 hästar 2 hundar 2018-05-05 10:10

264 1 häst, 2 kaniner 2018-05-05 10:07

265 8 hästar, 2 hundar och 2 katter 2018-05-05 10:07

266 Sex hästar 2018-05-05 10:04

267 3 hästar , 37 får , 2 grisar, 9 höns, 2 kaniner, 2 hundar, 1 katt 2018-05-05 10:03

268 1 häst 2018-05-05 09:58

269 4 hästar, 2 hundar, 1 katt 2018-05-05 09:57

270 1 häst 2katter 2018-05-05 09:55

271 1 häst tre kaniner 2018-05-05 09:54

272 2 hästar 1 katt 2018-05-05 09:53

273 1 häst 2 katter 2018-05-05 09:51

274 2 hästar 2 hundar 3 katter 2018-05-05 09:51

275 7hästar 2 katter 2 hundar 2018-05-05 09:51

276 1 häst 2018-05-05 09:49

277 2 hästar, 2 hundar, två katter och sex sköldpaddor 2018-05-05 09:49

278 13 hästar 2 hundar, 3 katter, 1 kanin 2018-05-05 09:49
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279 3 hästar 2018-05-05 09:44

280 1 häst, 1 katt 2018-05-05 09:40

281 1 häst 2018-05-05 09:35

282 3 hästar 3 katter 2018-05-05 09:35

283 1 häst 1 hund 2018-05-05 09:35

284 2 hästar, 1 hund, 6 katter 2018-05-05 09:29

285 1 häst, 2 katter, 2 hundar 2018-05-05 09:20

286 1 häst, 2 katter och 1 hund 2018-05-05 09:16

287 5 hästar 2018-05-05 09:15

288 1 häst 2018-05-05 09:12

289 2 hästar 2018-05-05 09:11

290 2 Hästar 2018-05-05 09:10

291 5 hästar 1 hund 2018-05-05 09:08

292 2 hästar 2 hundar 3 sköldpaddor 11 ormar 6 hönor 2018-05-05 09:04

293 2 2018-05-05 09:02

294 3 hästar 2 katter 2018-05-05 09:01

295 2 hästar, 2 hundar, 3 katter, 9 höns 2018-05-05 09:00

296 3 hästar, 1 hund 2018-05-05 08:53

297 2 hästar, 2 hudnar 2018-05-05 08:53

298 2 hästar, 2 hundar, 2 katter 2018-05-05 08:52

299 1 häst, 1 hund, 2 katter. 2018-05-05 08:45

300 9 hästar, 3 katter 2018-05-05 08:44

301 1 hund 2018-05-05 08:44

302 2 hästar, 2 katter, 1 hund 2018-05-05 08:43

303 1 häst 2018-05-05 08:42

304 6 hästar en hund 2018-05-05 08:42

305 1 häst 2 hundar 1 kanin 2018-05-05 08:41

306 2 hästar 1 hund 4 katter 2018-05-05 08:41

307 2 2018-05-05 08:40

308 21 får, 49 lamm 2018-05-04 23:27

309 600 2018-05-04 23:00

310 40 får och 43 lamm samt 7 katter och 4 kattungar 2018-05-04 17:41

311 35 hästar 2018-05-04 16:59

312 700 får 2018-05-04 16:32

313 5 hästar 15 får 3 katter 2 hundar 2018-05-04 13:55

314 1 häst,1 katt 2018-05-04 12:07

315 18 2018-05-04 10:18

316 1 2018-05-04 09:20

317 20 hästar 2 katter 2018-05-03 21:18

318 Ca 70 hästar 2018-05-03 17:03

319 60 hästar står på anläggningen 2018-05-03 13:42
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320 15 hästar 4 katter 2018-05-03 08:20

321 11 tackor 1 ko 2 stutar 4 hundar 1 katt 2018-05-03 07:48

322 43 hästar 2018-05-02 18:47

323 45 hästar 2018-05-02 17:00

324 47 hästar 2018-05-02 16:51

325 42 häst 2018-05-02 16:38

326 1 häst 2018-05-02 16:34

327 16 hästar 3 hundar 1 katt 2018-05-02 16:14

328 22 hästar, 1 hund, 3 katter 2018-05-02 15:45

329 16hästar, 10 får, 1 hund, 9 katter. 2018-05-02 15:34

330 9 hästar 2018-05-02 15:33

331 18 2018-05-02 15:31

332 19 hästar, 2 katter, 1 hund och 2 kaniner 2018-05-02 15:29

333 6 hästar, 11 kor, 9 får, 2 katter, 2 hundar 2018-05-02 15:25

334 1 2018-05-02 15:22

335 10 hästar, 2 hundar, 1 katt 2018-05-02 15:19

336 Ca 20 hästar 2018-04-30 08:29

337 16 hästar 150 får 1hund 1katt 2018-04-29 08:57

338 68 får varav 16 tackor, 37 lamm, 12 i rekryteringsgrupp, 3 baggar 2018-04-28 18:52

339 15 hästar 2018-04-27 13:57

340 17 2018-04-27 09:28

341 12 hästar 2018-04-27 08:45

342 1häst 2018-04-26 19:04

343 26 hästar 2018-04-26 17:10

344 1 häst, 1 hund 2018-04-26 15:25

345 8 hästar 14 får 1 hund 2 katter. 2018-04-26 13:24

346 10 hästar 2018-04-26 11:53

347 18 hästar och 3 katter 2018-04-26 10:38

348 20 hästar 2018-04-26 10:25

349 25 tackor, 3 baggar och nu ca 40 lamm 2018-04-25 22:15

350 3 hundar, 1 katt, 200 får 2018-04-25 20:36

351 4 hästar, 2 katter, 6 hönor 2018-04-25 17:21

352 1 katt o 1 häst 2018-04-25 14:35

353 26 får 50 getter 2018-04-25 11:11

354 3 hästar, 86 får, 2 hundar, 2 katter, 14 höns. 2018-04-25 10:07

355 1 häst och 1 katt 2018-04-25 05:25

356 4 hästar, 2 hundar (ibland en valpkull), 1 katt 2018-04-24 23:28

357 65 hästar, 2 hundar 2018-04-24 22:34

358 1 häst, 12 höns, 1 katt 2018-04-24 17:35

359 9 hästar, 2 hundar, 2 katter 2018-04-24 16:35

360 1 häst, 1 hund 2018-04-24 14:05

15 / 32

Marknadsundersökning Parasitanalys SurveyMonkey



361 1 hund 1 foderhäst 2018-04-24 12:57

362 1 häst, 1 katt 2018-04-24 12:09

363 1 häst och 2 hundar 2018-04-24 11:09

364 3 hästar 3 hundar 2018-04-24 10:58

365 1 häst 2018-04-24 10:40

366 50 hästar 40 får 2018-04-24 08:53

367 2 kaniner 2018-04-23 20:51

368 20 2018-04-23 15:24

369 2 katt, 1 hund 2018-04-23 14:57

370 60 hästar 2018-04-23 14:48

371 30 hästar, 2 hundar , 1 katt, 1 sköldpadda sulcata, 30 höns, 10 vaktlar 2018-04-23 14:29
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11,17% 39

9,74% 34

8,02% 28

12,03% 42

59,03% 206

Q3 Hur många gånger har du skickat in prover för analys av parasiter?
Antingen själv eller via veterinär

Svarade: 349 Hoppade över: 22

TOTALT 349

# ANNAT (VÄNLIGEN ANGE) DATUM

1 Många 2018-05-12 19:40

2 Minst två gånger per år 2018-05-11 11:30

3 Kan inte säga då jag inte håll reda på alla, har haft uppfödning av framgångsrika tävlingshästar
tidigare

2018-05-10 17:03

4 Varit lammproducent i snart trettio år och skickat in för analys i stort sett varja år, oftast två gånger. 2018-05-08 09:18

5 2 ggr/pr 2018-05-08 07:27

6 2 ggr/år när det gäller hästen. Hästarna hade 2 tom sommaren 2017. 2018-05-08 07:05

7 7-8 ggr 2018-05-07 23:27

8 Vår å höst för hästarna 2018-05-07 23:15

9 Ett antal år (sedan 90-talet) 2018-05-07 19:18

10 Många ggr. ca 2 ggr per år under många års tid. 2018-05-07 16:34

11 Minst 2 ggr / år. Vå 2018-05-07 10:13

12 Hästen ingår i maskprogram på gården där han står, sker två gånger per år. 2018-05-07 09:29

13 2 gånger om året för min häst. Ej för katterna (innekatter) 2018-05-07 08:20

14 Minst en gång per år senaste åtta åren. 2018-05-07 08:03

15 Många gånger 2018-05-07 07:23

Aldrig 1 2 3 Annat/Flera
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SVARSVAL SVAR

Aldrig

1

2

3

Annat/Flera
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16 6 2018-05-07 07:23

17 Över 10 2018-05-07 07:05

18 10 2018-05-07 06:30

19 En gång om året sen hästköpet för 5 år sen 2018-05-06 23:34

20 4+ 2018-05-06 23:07

21 Varje år senaste 10åren 2018-05-06 22:16

22 Många, har varit höstägare i många år, fårägare i 1 år, 2018-05-06 22:16

23 Skickat 1 gång/år minst sedan vi skaffade får 2009 2018-05-06 21:50

24 1-2 ggr/år de senaste 7 åren 2018-05-06 21:27

25 Två gånger årligen 2018-05-06 19:07

26 10 2018-05-06 18:18

27 Var eller varannat år i många år. 2018-05-06 17:22

28 Ett varje år from 2006 - så 12 år 2018-05-06 14:38

29 skickar in 3 gr/år och gjort så under en lång tid 2018-05-06 13:25

30 12 2018-05-06 13:11

31 regelbundet varje år sedan -98 2018-05-06 12:40

32 4gr 2018-05-06 11:46

33 10 2018-05-06 11:19

34 Varje år mer än 5 2018-05-06 11:11

35 Minst en gång/år under de 11 år jag haft hästen 2018-05-06 10:36

36 Två gånger varje år för häst 2018-05-06 10:19

37 På hästarna tar vi träckprov varje vår och eventuellt även efter avmaskning. 2018-05-06 10:13

38 2 gånger per år på fåren, de andra djuren aldrig 2018-05-06 09:27

39 Nästan varje år, nu två gånger per år då jag är med i Sva parasitkontroll. 2018-05-06 09:20

40 20 2018-05-06 08:39

41 3ggr/år eller oftate vid behov. 2018-05-06 08:38

42 1 gång per år i minst 8 år 2018-05-06 08:31

43 Fler än fem 2018-05-06 08:19

44 ca 10 gånger 2018-05-06 07:46

45 2ggr/år 2018-05-06 07:40

46 Varje vår (hästarna), aldrig hunden 2018-05-06 07:26

47 Vet ej 2018-05-06 06:51

48 1ggr per år på hästarna, två ggr per år på fåren plus vid inköp 2018-05-06 05:37

49 Fler än 3 ggr 2018-05-06 00:52

50 Skickar in minst 4 prover per år. 2018-05-06 00:16

51 Mer än 3 2018-05-06 00:05

52 5 2018-05-05 23:59

53 8 ggr 2018-05-05 23:56

54 Kanske 10? 2018-05-05 23:20

55 5-10 2018-05-05 23:16

56 2 ggr om året i 9 år 2018-05-05 23:12
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57 20 2018-05-05 23:07

58 Skickar in för båda hästar vår och höst 2018-05-05 23:05

59 Många 2018-05-05 22:59

60 2 eller 3 gånger varje år 2018-05-05 22:44

61 Hon som hsr stallet bruksr fixa det och det görs minst två gånger per år 2018-05-05 22:42

62 2 ggr om året 2018-05-05 22:15

63 Två gånger per år 2018-05-05 21:46

64 Många gånger >10 2018-05-05 21:36

65 Varje år 2018-05-05 21:18

66 Minst två ggr per år 2018-05-05 21:07

67 4 2018-05-05 21:04

68 Varje år 2018-05-05 20:52

69 ca 6 gånger, brukar skicka en gång per år , på våren, och haft djur i 6 år 2018-05-05 20:51

70 2 gånger/år på häst, aldrig katt eller hund 2018-05-05 20:20

71 Har ej lämnat in 2018-05-05 20:15

72 3/år innan betes släpp tackor. Lammen vid skiljning installning tackor 2018-05-05 20:10

73 Varje år på hästarna 2018-05-05 20:08

74 Många ggr 2018-05-05 20:08

75 5-10 ggr 2018-05-05 19:59

76 En gång per år 2018-05-05 19:50

77 Massor av ggr, fler än tre?? 2018-05-05 19:40

78 varje år 2018-05-05 19:34

79 4 2018-05-05 19:09

80 vet inte, varje år för hästen 2018-05-05 19:09

81 Flera gånger 2018-05-05 19:03

82 Vet ej, men fler än 10. 2018-05-05 18:56

83 10 2018-05-05 18:45

84 2 gånger om året 2018-05-05 18:34

85 2 gånger om året i mååånga år 2018-05-05 18:34

86 Ca 20 st, minst 2ggr/år 2018-05-05 18:24

87 2 gr/år de senaste 10 åren 2018-05-05 18:13

88 2-3 g/år för varje djurslagr 2018-05-05 18:02

89 Vet intem men fler än tre gånger 2018-05-05 17:59

90 Många som fårägare 2018-05-05 17:56

91 6 2018-05-05 17:54

92 Varje år för inälvsparasiter hos häst 2018-05-05 17:29

93 Oftast 1 gång per år. 2018-05-05 17:19

94 2ggr/år skickar vi träckprov 2018-05-05 17:19

95 10 2018-05-05 16:17

96 En gång per år 2018-05-05 15:46

97 Varje år innan betessläpp 2018-05-05 15:40
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98 Minst 5 2018-05-05 15:38

99 2ggr/år per häst sedan många år tillbaka 2018-05-05 15:22

100 2 ggr år 2018-05-05 15:20

101 Under flera år 2018-05-05 15:20

102 Skickar varje vår på hästarna och ibland även på hösten 2018-05-05 15:15

103 1 ggr/år 2018-05-05 15:15

104 Skickar vår o höst på hästar o lamm 2018-05-05 15:14

105 Minst en gång om året 2018-05-05 15:13

106 5 ggr 2018-05-05 15:09

107 Två gånger per år ( kolla masken ) 2018-05-05 15:04

108 Mer än 3 gånger 2018-05-05 14:58

109 25 gånger minst 2018-05-05 14:50

110 Har skickat in träckprov 4-5 gånger totalt. Har haft hästen i ca 2 år. 2018-05-05 14:46

111 Två ggr privat på hundarna, varje år på häst, får och get 2018-05-05 14:41

112 18 2018-05-05 14:36

113 5-7 gånger 2018-05-05 14:36

114 Många gånger varje vår/ höst 2018-05-05 14:25

115 Många gånger! Minst 2 ggr/år för fåren och 1 ggr/år för hästarna 2018-05-05 14:17

116 6 2018-05-05 14:17

117 Varje år 2018-05-05 14:15

118 Många 2018-05-05 14:10

119 På får görs det 2 ggr/år 2018-05-05 14:10

120 Minst 7 ggr 2018-05-05 14:08

121 4-6 prov/år 2018-05-05 14:07

122 Träckprov en gång om året inför sommarbete på häst 2018-05-05 14:03

123 Vet ej 2018-05-05 13:56

124 varje år i 12 år 2018-05-05 13:56

125 Årligen sedan ca 12 år tillbaka för häst, vid behov för katt och hund, kanske 5-6 gånger 2018-05-05 13:49

126 Alltid de senast åren för hästen 2018-05-05 13:47

127 1-2 gånger per år och har haft häst i 10 år 2018-05-05 13:43

128 Både blodprov och bajsprov minst varje år oftast fler 2018-05-05 13:41

129 Varje år 2018-05-05 13:40

130 Ett tiotal... 2018-05-05 13:39

131 varje år 2018-05-05 13:30

132 Minns inte exakt men mellan 5 och 10 ggr. 2018-05-05 13:24

133 Årligen på häst 2018-05-05 13:21

134 7 2018-05-05 13:19

135 Så länge jag har haft häst. Ca 11 år 2018-05-05 13:18

136 Fler än 8 2018-05-05 13:18

137 Minst 20 gånger 2018-05-05 13:17

138 Skickar en gång per år 2018-05-05 12:17
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139 Varje år 2018-05-05 11:13

140 Varje gång vi byter hage i 6 år gör stallägaren analys 2018-05-05 10:55

141 5 gånger 2018-05-05 10:34

142 5 2018-05-05 10:20

143 Tar maskprover varje år och kontrollerar hemma i mikroskop 2018-05-05 10:19

144 2 per år på hästarna 2018-05-05 10:18

145 10 2018-05-05 10:17

146 2 gånger på hästar per år och 2 gånger på fåren per år. 2018-05-05 10:05

147 Tidigare hästar 2-3 ggr. Nuvarande 2 ggr. 2018-05-05 09:58

148 5 2018-05-05 09:56

149 Varje år kolla masken" på hästen sedan köpet 2012. Och 1 gång på ena katten hos veterinär 2018-05-05 09:53

150 Fler 2018-05-05 09:52

151 Var tredje år 2018-05-05 09:50

152 Många... 2018-05-05 09:50

153 En gång per år på ca hälften av hästarna 2018-05-05 09:50

154 I alla de år jag ägt hästarna. Dvs 5 år. 2018-05-05 09:46

155 Osäker, men 6-8 gånger kanske 2018-05-05 09:42

156 1 gång per år sen 8-10 år tillbaka 2018-05-05 09:36

157 2 ggr/år senaste 7 åren 2018-05-05 09:35

158 stallägaren har med kolla masken 2018-05-05 09:13

159 skickar en gång på hösten och en gång på våren 2018-05-05 09:11

160 Inför varje säspng 2018-05-05 09:05

161 Kommme inte ihåg... men någon gång kanske... 2018-05-05 09:03

162 4 2018-05-05 08:57

163 Varje år i 10 år 2018-05-05 08:53

164 Varje år 2018-05-05 08:45

165 Endast på häst 2018-05-05 08:44

166 2 ggr per år med hästarna, 1-2 ggr med resterande djur 2018-05-05 08:44

167 2 gr varje år 2018-05-05 08:42

168 7 2018-05-05 08:42

169 Ca 35 2018-05-04 23:31

170 15 2018-05-04 23:01

171 Många 2018-05-04 16:33

172 Hästarna lämnar prov regelbundet 1 gg/år 2018-05-04 13:56

173 Ca 7 ggr 2018-05-04 12:08

174 6 gånger 2018-05-04 10:43

175 1 ggr per år 2018-05-04 10:18

176 varje år 2018-05-04 09:20

177 Fler 2018-05-03 21:19

178 ca 5 ggr 2018-05-03 17:04

179 Aldrig på ridskolehästarna men en del privata skickar in 2018-05-03 13:43
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180 två ggr/år 2018-05-03 08:22

181 5 2018-05-03 07:49

182 10 ggr 2018-05-02 18:48

183 6 2018-05-02 17:00

184 4 (1 gång/år) 2018-05-02 16:35

185 Fler än 3 2018-05-02 15:46

186 Årligen för får och häst 2018-05-02 15:35

187 ca 2 gånger per år 2018-05-02 15:32

188 två gånger per år 2018-05-02 15:30

189 2 ggr per år senaste 3 åren, analyserade själv tidigare 2018-05-02 15:20

190 Många gånger under alla år 2018-04-29 08:58

191 2-4 ggr per år beroende på symtom, baggköp mm, sedan 2010 2018-04-28 18:55

192 Varje vår, vid nyanlända hästar sker det också. 2018-04-27 09:29

193 Över 10 ggr 2018-04-27 08:46

194 årligen sen parasittest rekommenderades 2018-04-26 17:11

195 en gång per år 2018-04-26 11:54

196 en gång om året 2018-04-26 10:26

197 2 ggr per år 2018-04-25 22:16

198 Två gånger per år på fåren, 3 gånger på katt. 2018-04-25 20:38

199 Årligen 2018-04-25 11:12

200 Många gånger, skickar 3-4 ggr/år på fåren, mer sällan på hästarna (bara vid inköp av nya hästar)
aldrig på övriga djur

2018-04-25 10:10

201 mer än 10 2018-04-24 22:35

202 5-10 ggr 2018-04-24 16:35

203 Varje år på häst 2018-04-24 14:06

204 Gjort under många år 2018-04-24 10:59

205 Minst 10 2018-04-23 15:25

206 vid behov om hästen ser mager eller matt ut 2018-04-23 14:49
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20,07% 61

74,67% 227

5,26% 16

Q4 Om du har skickat in prov för analys av parasiter, vad betalade du i
snitt per prov?

Svarade: 304 Hoppade över: 67

TOTALT 304

Under 250kr 250-500kr Över 500kr
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SVARSVAL SVAR

Under 250kr

250-500kr

Över 500kr
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46,25% 142

64,17% 197

55,37% 170

Q5 Vad blev resultatet av analysen av provet? Markera alla som stämmer
in

Svarade: 307 Hoppade över: 64

Totalt antal svarande: 307

Skadlig Ofarlig Ej påvisat
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SVARSVAL SVAR

Skadlig

Ofarlig

Ej påvisat
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41,23% 127

37,99% 117

18,83% 58

1,62% 5

0,32% 1

Q6 Hur nöjd var du med den informaton du fick ut av provet?
Svarade: 308 Hoppade över: 63

TOTALT 308

5 (Mycket
nöjd)

4 3 2 1 (Mycket
missnöjd)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SVARSVAL SVAR

5 (Mycket nöjd)

4

3

2

1 (Mycket missnöjd)
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74,27% 228

25,73% 79

Q7 Skulle vara intresserad av att få ut mer information från proverna?
Svarade: 307 Hoppade över: 64

TOTALT 307

Ja Nej
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SVARSVAL SVAR

Ja

Nej
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51,05% 121

78,48% 186

58,23% 138

13,50% 32

12,66% 30

Q8 Om du svarade JA på föregående fråga. Vad skulle du vilja veta om
ditt prov? Markera det som stämmer in på dig

Svarade: 237 Hoppade över: 134

Totalt antal svarande: 237

# ANNAT (VÄNLIGEN ANGE) DATUM

1 Få mer information om avmaskningpolicy, dvs vid vilken gräns som det anses behövas avmaskas. 2018-05-08 09:21

2 B 2018-05-07 23:16

3 Fast genom att vara medlem i G&D-hälsan och ha konsulterande samtal med vet där möts ju
detta behov. Angående fråga 5 "vad blev resultatet" beror det ju väldigt mycket på vilket av
proverna vilket år - otydlig fråga!

2018-05-06 13:27

4 Rekommendation för inte bara medicin utan även hur man u dvike eller minskar parasittryck på
bete

2018-05-06 10:40

5 Få det mer tydligt beskrivet så att det är lätt att tyda själv. 2018-05-05 23:16

6 Kanske lättare text, kanske lite riktvärde när de ska avmaskas. Kanske en liten bilaga om vilket
preparat som ska annändas till vad.

2018-05-05 22:17

7 Detektion av fler parasitsorter till ett lågt pris. 2018-05-05 20:10

8 Framförallt mer noggrannhet hos provet, nu kan endast parasiter påvisas i visst omfång, dvs.
mycket, lite, enstaka osv. Önskar mer exakthet.

2018-05-05 20:00

9 Bredare spektra på vilka parasiter som testas 2018-05-05 18:35

10 Man har själv för liten kunskap för att kunna göra en bedömning av provet. 2018-05-05 18:13

11 Få rekommendation om lämpligt medel för avmaskning 2018-05-05 15:39

Information
om framtida
risker

Information
om resistens
hos parasiten

Få ett mer
exakt svar
(dvs ha en
lägre...

Få snabbare
svar

Annat
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SVARSVAL SVAR

Information om framtida risker

Information om resistens hos parasiten

Få ett mer exakt svar (dvs ha en lägre detektionsgräns)

Få snabbare svar

Annat
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12 Det är extra kostad för att analysera för olika parasiter, tycker det verkar dumt? Man måste betala
ganska mycket extra för odling för stora blodmasken vilket är dumt eftersom det är jätteviktigt att
veta om man har den!

2018-05-05 15:21

13 Analys för fler parasiter hos häst. 2018-05-05 14:35

14 är bara allmänt intresserad av allt man kan lära sig inom ämnet.haha 2018-05-05 14:23

15 Vi har begärt odling på träckprov även om de visat 0 epg. I odling har man då påvisat
haemonchus. Odling begär vi numera alltid pga att vi misstänkt viss resistens.

2018-05-05 14:10

16 Försöker i dagsläget att slippa lämna in prov pga den häga kostnaden 2018-05-05 13:41

17 Är veterinärstudent och kan tolka proverna själv 2018-05-05 13:30

18 Hur man går vidare efter att ha fått svaren. Vilka preparat som rekommenderas samt hur man kan
förebygga och förbättra för att minska parasittrycket på sina marker och för hästarna.

2018-05-05 10:01

19 Mer info hur man undviker att bli drabbad. All info har jag fått googla på eget bevåg 2018-05-05 09:54

20 Hur bästa behandlings terapin skulle se ut långsiktigt!! Proven visar sgs samma resultat varje år! 2018-05-05 09:51

21 Resistens får man väl redan svar på via att ta prov igen efter avmaskning. 2018-05-05 09:38

22 Näringsinnehåll i träcken tex mineraler 2018-05-05 08:54

23 Förslag till lämpligt avmaskningsmedel 2018-05-03 17:06

24 Har fått hem prover som påvisat mycket små mängder vilande mask, detta på tackor som dog av
en efter en, obduktion med nya prover påvisade enorma mängder mask.

2018-05-03 07:51

25 Möjligheten att få mer specifikt svar finns redan, det beror på vad man frågar efter och vad man
vill betala. Om djuren är friska eller har symtom etc.

2018-04-28 19:01

26 information utifrån parasiters livscykel och en bedömning om vilka parasiter som inte utsöndrar
ägg maa ex tid på betet ( livscykel) eller att de är i dvala

2018-04-25 11:14

27 Analys på alla parasiter dvs även styngfluga och springmask 2018-04-24 23:30

28 Blir dyrt om man vill ha svar på ALLA parasiter. 2018-04-24 11:00

29 resistensutveckling det enda som egentligen är intressant. Alla djur har oavsett avmaskning
fortfarande kvar parasiter så lägre detektionsgräns är ganska oviktigt

2018-04-24 08:55

30 gärna rekommenderat avmaskningsmedel 2018-04-23 14:51
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47,35% 143

28,81% 87

23,18% 70

0,66% 2

Q9 Hur mycket mer skulle du kunna tänka dig att betala för att få ut mer
information från proverna?

Svarade: 302 Hoppade över: 69

TOTALT 302

Samma pris Mindre än 100kr
mer

100-500kr mer Mer än 500kr mer
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Bilaga 3 - Metoderna/teknikerna

I denna bilaga beskrivs samtliga analysmetoder som undersöktes inför fram-

tagandet av arbetsg̊angarna åt Vidilab AB. Endast ett urval av metod-

erna som är presenterade nedan har tagits med i rapporten. Detta urval

av metoder har baserats p̊a resultatet av marknadsundersökningen s̊a att

metoderna som valdes ut till arbetsg̊angarna skulle möta marknadens önske-

mål, vilket bland annat innebär att f̊a ut mer information fr̊an proverna

kunderna skickar in för analys. Metoderna som har undersökts är en grupp av

metoder som kallas ”next-generation sequencing” (NGS). Metoderna ska

även ha en lägre detektionsgräns än flotationsmetoden som används av

Vidilab AB idag samt eventuellt vara möjliga att automatisera.

ChIP-sekvensering

ChIP-sekvensering är en kombination av chromatin immunoprecipitation

(ChIP) och massively parallel sequencing (MPS). Först undersöks inter-

aktionen mellan olika proteiner och det dna man önskar undersöka. Efter

detta sekvenseras dna:t med sekvenseringsmetoder s̊asom Illumina-

sekvensering och resultatet jämförs sedan med referensdata [1].

ChIP-sekvensering är en metod med hög basparsupplösning, klarar av upp-

repade sekvenser och har inte samma problem med brus som alternativet

ChIP-on-chip. Metoden arbetar däremot slarvigt mot slutet av varje läsning

och kräver flera läsningar för att öka känsligheten och specificiteten.

ChIP-sekvensering är även väldigt dyr att genomföra och användningen är

begränsad [1].

Gruppen anser att ChIP-sekvensering inte kan vara användbar för Vidilab
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ABs arbete d̊a den är riktad mer mot grundforskning än mot diagnostik.

Denna metod är inte möjlig att automatisera.

Duplex-sekvensering

Namnet Duplex-sekvensering är lite missvisande d̊a metoden inte innebär

n̊agon speciell typ av sekvensering utan enbart är ett sätt att preparera

bibliotek som gör att sekvenseringen blir mer exakt. Metoden utvecklades

för att minska felfrekvensen i sekvensering och kan detektera en mutation

p̊a 1 ∗ 107 nukleotider [2]. För att kunna detektera mutationer med en l̊ag

felfrekenvs används en speciell typ av adaptrar med en streckkod som gör att

man kan sp̊ara fr̊an vilket dna sekvensläsningen kommer [3].

Den största fördelen med Duplex-sekvensering är dess l̊aga felfrekvens jämfört

med andra NGS-metoder. Däremot är kostanden högre för denna metod

jämfört med andra NGS-metoder, d̊a denna metod enbart är ett komple-

ment till andra sekvenseringsmetoder [3].

Gruppen anser att Duplex-sekvensering kan vara användbar för Vidilab ABs

arbete i kombination med andra NGS-metoder d̊a den ger en väldigt l̊ag

felfrekevens. Denna metod är inte möjlig att automatisera.

Encellsmetoder

Tv̊a exempel p̊a metoder som baseras p̊a att undersöka enskilda celler är

rna-sekvensering och proteomikundersökningar för enstaka celler. B̊ada

metoderna kräver att man isolerar enskilda celler fr̊an en organism. Man f̊ar

här chansen att se skillnad mellan olika celler och har p̊a s̊a sätt börjat först̊a

olika cellers uppgifter samt viktiga skillnader mellan dem. Dessutom kan

man undersöka hur en cell agerar vid olika tidpunkter eller efter att den har
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utsatts för en viss behandling. Exempelvis s̊a ger traditionell rna-sekvensering

p̊a vävnader en mer övergripande bild än när de enskilda cellerna studeras.

Fördelar med metoderna är att de är användbara om man vill studera

exempelvis genuttrycket i enskilda celler, men nackdelarna är att det kan

vara sv̊art att isolera de enskilda cellerna utan att förstöra dem. Ytterligare

en nackdel är att cellen kommer att förändras när den tas ut ur sin naturliga

miljö, vilket kan p̊averka resultatet av studien.

Gruppen anser att encellsmetoder inte kan vara användbara för Vidilab ABs

arbete d̊a den endast talar om hur den enskilda cellen agerar, inte n̊agot om

förekomsten av parasiter i ett helt prov. Dessa metoder är inte möjliga att

automatisera.

Illumina

Illuminasekvensering är en typ av NGS och används idag i stor utsträckning.

90 % av världens sekvenseringsdata generas idag med hjälp av Illumina [4].

Första steget är att preparera ett bibliotek med dna som utg̊angsmaterial.

Under detta steg ligerar man fast adaptrar och amplifierar sekvenserna med

hjälp av PCR. Efter att man preparerat sitt bibliotek genererar man kluster

genom att ladda provet p̊a en flödescell.

Genom att använda sig av s̊a kallad ”bridge amplification” genereras

kluster p̊a flödescellen. Sekvenseringen sker med principen sekvensering ge-

nom syntes och görs p̊a b̊ade kodande strängar och templat-

strängar. Det slutliga resultatet f̊as när läsningarna har sammanfogats med

hjälp av en dator [5].

Illumina genererar en hög throughput och är en kraftfull sekvenserings-
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metod. Denna sekvenseringmetod används med fördel när man vill f̊a ut

mycket data fr̊an sekvenseringen [4].

Gruppen anser att Illumina kan vara användbar för Vidilab ABs arbete d̊a

den är en kraftfull sekvenseringsmetod som genererar en hög throughput och

mycket data. Denna metod är eventuellt möjlig att automatisera.

Ion Torrent

Ion Torrent är en next-generation sequencing-metod där ett mikrochip

används. Metoden g̊ar till s̊a att den önskade dna-molekylen först fragmen-

teras till en mängd kortare bitar. Dessa bitar binder sedan till en s̊a kal-

lad pärla. När fragmentet bundit in kommer det att amplifieras s̊a att hela

pärlan täcks av identiska korta dna-fragment. Varje pärla placeras sedan i

en brunn p̊a mikrochipet och en lösning med en av de fyra nykleo-

tiderna fylls i brunnen. Om nukleotiden binder in till fragmentet kommer

en vätemolekyl att avges vilket ger upphov till ett förändrat pH-värde. I

systemet omvandlas pH-ändringen till en skillnad i spänning som kan mätas

och amplifieras. Fäster nukleotiden in dubbelt frisätts tv̊a molekyler och

signalen blir dubbelt s̊a stark. En lösning med en annan nukleotid tillsätts

och proceduren upprepas [6].

Fördelar med Ion Torrent är att utrustningen som krävs inte är alltför dyr

och att varje körning g̊ar ganska snabbt. Nackdelar är att priset per bas-

par är högre än många andra tillgängliga metoder och att det krävs mycket

praktiskt arbete [7].

Gruppen anser att Ion Torrent kanske kan vara användbar för Vidilab ABs

arbete d̊a den ger relativt snabba resultat men priset är lite väl högt. Denna
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metod är inte möjlig att automatisera.

Methylation Profiling

Med Methylation Profiling kan man f̊a en ökad kunskap om alla epigenetiska

förändringar i en cell. Metoden bygger p̊a att kartlägga alla de metylerade

cytosinbaserna i cellens genom där regioner med hög metyleringsniv̊a

innebär att genuttrycket för generna i de regionerna dämpas. En av de

vanligaste metoderna börjar med att genomiskt dna behandlas med väte-

sulfit med en teknik som kallas Bisulfite Sequencing. Alla cytosin som inte är

metylerade överg̊ar till uracilbaser medan de andra cytosinbaserna skyddas

av metylgruppen [8]. Det behandlade dna:t amplifieras sedan och uracil som

vanligtvis inte p̊aträffas i dna översätts till tymin som har liknande egen-

skaper som uracil. Sist och slutligen sekvenseras det nya dna:t och jämförs

mot en referenssekvens och alla cytosin som inte överg̊att till tymin noteras,

d̊a dessa har en metylgrupp bundna till sig.

Vilken metod man väljer för att analysera metylgrupperna varierar fr̊an fall

till fall där varje metod har sina olika för- och nackdelar. Att exempelvis

använda sig av Illumina-sekvensering för att hitta de modifierade baserna är

väldigt kostnadseffektivt men valet av array-design spelar stor roll och dna:t

som används är sedan degraderat efter användandet av vätesulfit [9].

Gruppen anser att Methylation Profiling kanske kan vara användbar för

Vidilab ABs arbete d̊a epigenetiska förändringar kanske inte är det viktigaste

att fokusera p̊a hos parasiternas genom men att det änd̊a kan ge information

om vilket utvecklingsstadium parasiternas ägg befinner sig i. Denna metod

är eventuellt möjlig att automatisera.
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Microarray

Microarray är ett analytiskt verktyg som möjliggör många olika analyser.

Metoden g̊ar ut p̊a att biomolekyler fästs till en platta eller en glasskiva

p̊a vilken reaktioner kan ske. Dessa biomolekyler kan vara exempelvis dna-

molekyler eller protein. Molekylerna binds till plattan i ett bestämt mönster

där varje molekyl tilldelas en platskoordinat där varje plats inneh̊aller ett

reagens. Därefter kan ett prov appliceras för att se huruvida det binder till

de olika platserna och utifr̊an det f̊a information om provet [10].

Fördelarna med Microarray är att den relativt billig att använda och att den

inte kräver avancerad utrustning som redan inte finns i labbet. Nackdelarna

är att det är arbetsintesivt att arbeta med denna metod och att det kan vara

sv̊art att särskilja p̊a gener som är nära identiska om de kommer fr̊an samma

genfamilj [11].

Gruppen anser att Microarray inte kan vara användbar för Vidilab ABs

arbete d̊a den är arbetskrävande vilket g̊ar emot Vidilab ABs vision om

att överg̊a till molekylära metoder för att spara arbetskraft. Denna metod

är inte möjlig att automatisera.

MinION

MinION är ett sekvenseringsverktyg som bygger p̊a nanoporsteknologi. dna-

strängen som önskas sekvenseras passerar genom en nanopor. Genom poren

passerar en jonström, och när strängen passerar genom poren s̊a kommer

strömsignalen att ändras. Förändringen kommer att se olika ut beroende p̊a

vilken dna-molekyl som passerar, vilket gör det möjligt att detektera vilken

bas som sitter p̊a vilken plats. Fördelen med minION är att det är möjligt

att följa sekvenseringen i realtid vilket är attraktivt d̊a man exempelvis letar
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efter en specifik gen [12].

En av fördelarna med MinION är ett den arbetar i realtid och när man har

f̊att den information man önskar g̊ar det att avbryta sekvenseringen. Det

enda som krävs för att använda en MinION är ett startkit som kostar 1000$

och en dator. Varje MinION kan även arbeta med 200 kb l̊anga läsningar och

har 512 kanaler, vilket innebär att 512 l̊anga dna-molekyler kan sekvenseras

samtidigt [13]. Nackdelar med tekniken är att den är känslig för ändringar i

temperatur, pH osv. Metoden har även en hög felprocent p̊a 10% [14].

Gruppen anser att MinION kanske kan vara användbar för Vidilab ABs

arbete d̊a den är billig och kan köra många prover samtidigt men den höga

felfrekvensen kan vara ett problem. Denna metod är möjlig att automatisera.

NovaSeq

NovaSeq är teknik som Illumina använder sig av. I den prepareras som

med s̊a många andra NGS-metoder först ett bibliotek där utg̊angsmaterialet

best̊ar av dna. Därefter sker en klustergenerering av sekvenserna genom att

bibliotekssekvenserna skickas in s̊a de hybridiserar till oligos p̊a flödescellens

matta. Polymeras binder till primern och en sträng syntetiseras fast i flödes-

cellen, nerifr̊an och upp. Bibliotekssekvensen tvättas bort och en s̊a kallad

”bridge amplification” sker till oligos i närheten p̊a flödescellens matta. Fria

nukleotider och polymeras skapar en ny sträng och det finns d̊a en kodande

sträng och en templatsträng. Bridge amplification repeteras och klustringen

avslutas. Därefter sker sekvensering genom syntes. I det momentet klipps alla

templatsträngar bort och dna-polymeras binder in till en specifik

primer [4]. Modifierade infärgade baser med stopp p̊a som hindrar vidare

syntes används här, dvs tv̊afärgskemin som utmärker NovaSeq [15]. En bas
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binder in p̊a samtliga strängar i klustret och det avges en färg. Detta fotas

och sedan sköljs färgen och stoppet p̊a basen bort. Därefter genereras kod-

ande strängar och templatsträngar. Utifr̊an dessa moment genereras bilder

som tolkas om till läsningar. Läsningarna grupperas efter index och inpassas

mot ett referensgenom. Slutligen skapas en konsensusinpassning [4].

Fördelar med Illumina är att metoden genererar en hög throughput och

är en kraftfull sekvenseringsmetod. Den används med fördel när man vill

f̊a ut mycket data fr̊an sekvenseringen. Jämfört med äldre sekvenserings-

metoder fr̊an Illumina, exempelvis HiSeq, har NovaSeq har många fördelar.

D̊a NovaSeq använder tv̊afärgs-kemi resulterar det i att endast en kamera

läser av röd och grön färg. Det betyder att baserna läses av som grön, röd,

blandad och svart. Tack vare att NovaSeq endast behöver ta tv̊a

bilder för varje loop istället för fyra blir metoden snabbare jämfört med äldre

sekvenseringsmetoder som använder sig av fyrafärgskemi. Det leder även till

att NovaSeq blir billigare s̊a länge som storleken p̊a proverna är lämpliga.

Prisreduceringen beror dessutom p̊a att billigare reagens används samt p̊a

grund av att det är möjligt att köra flera prov samtidigt [15].

Gruppen anser att NovaSeq kan vara användbar för Vidilab ABs arbete d̊a

det är en kraftfull sekvenseringsmetod som är billigare att köra än vanlig

Illumina. Denna metod är möjlig att automatisera.

PacBio

PacBio-sekvensering är en teknologi som är döpt efter företaget Pacific

Biosciences som har utvecklat den. Metoden g̊ar även under namnet SMRT

sequencing, vilket st̊ar för single molecule real time sequencing. Denna

sekvenseringsmetod tar plats p̊a ett litet chip som g̊ar under namnet SMRT-
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cell. Alla dessa chip inneh̊aller tusentals brunnar som kallas zero-mode

waveguides (ZMW) och i var och en av dessa finns ett dna-polymeras.

Innan sekvenseringen börjar måste det dubbelsträngade dna:t man vill

sekvensera delas upp i fragment och sedan behandlas med adaptrar

under namnet SMRTbells. Detta gör fragmenten till cirkulärt dna. Alla dessa

cirkulära dna:n som ska undersökas laddas sedan p̊a chippet och varje dna-

bit hamnar i en egen ZMW-brunn med polymeras. När polymeraset sedan

börjar med replikationen kommer baserna A, T, G och C inkorporeras i den

nya dna-strängen. Dessa baser är modifierade och avger ljus i olika färg när

de inkorporeras och alla baser avger en unik färg. Allteftersom replikationen

fortskrider kan de avgivna färgerna observeras av en sensor under chippet d̊a

brunnens botten kan släppa igenom ljuset. Tack vare att det dubbelsträngade

dna:t har gjorts cirkulärt kan b̊ade kodande strängar och templatsträngar

avläsas och efter flera varv av avläsningar kan datorn sammanställa dna-

sekvensen för detta fragment. Adaptern inneh̊aller även en kontrollsekvens

s̊a att det g̊ar att ha koll p̊a varje enskilt fragment [16].

En av de största fördelarna med PacBio är att metoden kan sekvensera dna-

sekvenser uppemot tiotusentals baser, vilket är l̊angt för en NGS-metod.

Metoden kräver inte heller n̊agon PCR-amplifiering av dna:t för att

kunna köras. De största nackdelarna däremot är att metoden kostar 500$

per körning och har en relativt hög felprocent [7].

Gruppen anser att PacBio kan vara användbar för Vidilab ABs arbete d̊a den

kan ge mycket information ur varje dna-fragment. D̊a det även är möjligt att

markera varje enskilt prov med en unik SMRTbell-adapter kan flera prover

köras samtidigt och s̊aledes dra ner kostnaden per prov. Denna metod är

möjlig att automatisera.
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Poolad screening

Poolad screening till̊ater användaren att analysera många celler samtidigt.

Ett bibliotek kan inneh̊alla allt mellan 50 till tusentals konstrukt [17]. Att

screena m̊anga celler samtidigt är användbart eftersom man utifr̊an

resultaten kan först̊a vilka gener som är kopplade till en viss fenotyp. Innan

man genomför själva screeningen måste biblioteket amplifieras med exempel-

vis PCR. Screeningen kan delas upp i tv̊a olika typer [18]:

• Positiv screening: Målet med denna typ av screening är att

identifera de celler som överlever ett selektionstryck. Plasmiderna fr̊an

de överlevande cellerna amplifieras och sekvenseras med NGS-teknik för

att identifiera målgenen. Om man fr̊an början har tiotusentals

gener kommer man genom positiv screening att kunna filtrera bort

massa och tillslut bara ha n̊agra hundra kvar.

• Negativ screening: För negativ screening gäller att man istället vill

identifera de celler som inte överlever ett selektionstryck. Detta gör att

negativ screening är lite sv̊arare att genomföra än positiv screening.

För att genomföra en negativ screening infekterar man tv̊a cellinjer

och utsätter den ena för ett selektionstryck innan man sekvenserar

b̊ada populationerna och jämnför resultaten.

En stor fördel med poolad screening är att det inte krävs n̊agon robotik för

att kunna genomföra den. En nackdel med metoden är att den är mindre

flexibel gällande vilka fenotyper som kan läsas ut fr̊an screeningen jämfört

med screening p̊a matris d̊a allt sker i ett enda rör [18].

Gruppen anser att poolad screening kanske kan vara användbar för Vidilab

ABs arbete d̊a den är läser ut vilka fenotyper som finns närvarande, men är
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begränsad till antal fenoyper som kan läsas ut. Denna metod är inte möjlig

att automatisera.

Riktad återsekvensering

Riktad återsekvensering är en metod som är baserad p̊a fysisk anrikning av

sekvenser fr̊an önskade omr̊aden. Det innebär att man isolerar och

sekvenserar en del eller specifika omr̊aden i genomet, exempelvis lokus eller

exon. Vanligtvis förknippas riktad återsekvensering med exomsekvensering.

D̊a denna metod fokuserar p̊a specifika delar av genomet kan man uppn̊a en

hög täckningsgrad. Det innebär att samma sekvens läses av flera g̊anger s̊a

man f̊ar många läsningar p̊a samma specifika omr̊ade, vilket ger ett p̊alitligt

resultat. Tack vare detta lämpar sig metoden bland annat för att upptäcka

nya mutationer eller analysera enbaspolymorfier, s̊a kallade ”Single Nucleo-

tide Polymorphism” (SNPs), och indels om man kan jämföra dessa mot en

referens [19].

N̊agra fördelar med att fokusera p̊a små delar av genomet är att det blir

möjligt att observera små variationer i genomet som annars kan missas.

Detta är användbart om man studerar SNPs, indels eller sällsynta alleler.

Med exomsekvensering kan delar av en sekvensen som inte är av intresse

filtreras bort. Det resulterar i information om endast de viktiga

delarna för genens funktion och uttryck. D̊a denna metod endast fokuserar p̊a

regioner av intresse f̊ar man mindre och mer hanterbara dataset att analysera.

Även kostnaden och tiden för analysen reduceras i jämförelse med exempelvis

sekvensering av hela genomet. Riktad återsekvensering möjliggör även

analyser av omr̊aden som är kopplade till fenotyper. D̊a inriktade metoder

resulterar i väldigt hög precision möjliggörs identifiering av varianter som

är sällsynta och dyra att analysera med helgenomsekvensering eller Sanger-
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sekvensering [20].

Gruppen anser att riktad återsekvensering kan vara användbar för Vidilab

ABs arbete d̊a man endast studerar regioner av intresse vilket leder till lägre

kostnad i jämförelse med sekvensering av hela genomet. Denna metod är inte

möjlig att automatisera.

Rna-sekvensering

När man ska göra analyser p̊a transkriptom är rna-sekvensering ett bra

verktyg. När man genomför en rna-sekvensering utg̊ar man fr̊an rna och

bildar fr̊an detta ett bibliotek best̊aende av cdna. P̊a cdna:t finns även

adaptrar fastsatta. Man sekvenserar sedan provet i korta segment. För att

f̊a det slutgiltiga resultatet sammanfogas läsningarna mot ett referensgenom

[21]. Rna-sekvensering är användbart när man vill undersöka genuttryck och

kan dessutom identifiera b̊ade kända och okända transkript d̊a metoden inte

är beroende av tidigare kunskap om transkriptet [22].

Rna-sekvensering är användbart när man vill undersöka transkriptomet hos

en organism eller cell, samt om man vill analysera transkriptomet hos en

organism eller cell i olika utvecklignsstadier. En nackdel med rna-sekvensering

är att rna har lätt att bli kontaminerat av dna, samt att det är väldigt

ömt̊aligt och lätt bryts ner.

Gruppen anser att rna-sekvensering kanske kan vara användbar för Vidilab

ABs arbete d̊a den möjliggör studier av transkriptom och fenotyper. Denna

metod är möjlig att automatisera.
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SNP genotypning

SNP genotypning undersöker förekomsten av massvis med enstaka baspar, s̊a

kallde enbaspolymorfier eller SNPs, i hela genomet hos en organism. Denna

metod undersöker allts̊a vilken allel som finns i ett specifikt locus för massvis

med loci. Metoden g̊ar till s̊a att det dna man vill undersöka först fragmente-

ras och denatureras s̊a att man f̊ar korta och enkelsträngade bitar dna. Dessa

bitar laddas sedan p̊a ett chip. Chippet inneh̊aller en array med kulor och fast

i dessa sitter primers. Varje primer är ∼50 nukleotider l̊ang och dess sekvens

sträcker sig ända fram till den SNP som undersöks. När det fragmenterade

dna:t hittar en matchande primer basparar dna:t med den och blir s̊aledes

även fäst vid kulan. Sedan tillsätts dna-polymeras och modifierade nukleoti-

der. Varje nukleotid A/T eller G/C avger en unik färg när den inkorporeras

samt hindrar fler nukleotider fr̊an att bindas in. Färgen som avges avslöjar

sedan vilken genotyp cellen har och registreras lättast med en hjälp av en

sensor som är kopplad till en dator. Exempelvis om den observerade färgen

är röd sitter ett A i detta locus, grön ett G eller gult A och G (d.v.s. cellen

är heterozygot och har b̊ada allerna, en i respektive kromosom) [23].

En fördel med SNP genotypning är att∼1.000.000 alleler kan undersökas med

varje chip, vilket kan ge väldigt god information om organismens genotyp och

fenotyp, t.ex. mutationer som ger upphov till resistens. Däremot är detta

begränsat s̊a att endast en organisms arvmassa kan undersökas med ett chip

och varje chip kostar ∼100$. Detta gör att metoden är dyr att genomföra [23].

Gruppen anser att metoden SNP genotyping kan kanske vara användbar för

Vidilab ABs arbete d̊a den kan ge information om resistens hos parasiterna

men den höga kostnaden per prov kommer vara ett hinder. Denna metod är

möjlig att automatisera.
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[20] Target enrichment facilitates focused next generation sequencing.

https://eu.idtdna.com/pages/education/decoded/article/target-

enrichment-facilitates-focused-next-generation-sequencing.
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