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BAKGRUND
På veterinärutbildningen vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) har studen-
terna uttryckt en önskan om att få till-
gång till sammanfattande information
om bakterier som de bör känna till inför
den framtida yrkesutövningen. Databa-
sen VetBact fyller ett sådant behov, inte
bara för veterinärstudenter utan även för
andra som söker efter bakteriologisk
kunskap med anknytning till veterinär-
medicin.

VetBact (www.vetbact.org) har fun-
nits allmänt tillgänglig på Internet sedan
2006 och utvecklingen har hela tiden
drivits av studenternas behov. 2007
publicerades en artikel i Svensk Veteri-
närtidning om databasen (1). I den arti-
keln redovisades bland annat två visio-
ner: en engelsk version och användning
för problembaserad undervisning. Dessa
visioner är idag verklighet och dessutom
har VetBact genomgått andra stora för-
ändringar (2), vilka presenteras här.
Databasen kallades från början för Vet-
Bakt, men för att markera att den har
blivit tvåspråkig stavar vi nu namnet
med c. Databasen innehåller för närva-
rande information om drygt 250 bakte-
riearter och det finns cirka 500 bilder
kopplade till dessa. Bilderna får använ-

das för icke-kommersiella syften under
förutsättning att källan anges. 

VetBact innehåller, förutom själva
databasen, ytterligare fyra delar nämligen
VetBactBlog, VetBactQuiz och VetBact-
Lab samt länkar till några av våra egna
föreläsningar i bakteriologi på YouTube.
Alla dessa delar har tillkommit efter det
att föregående artikel i veterinärtidningen
publicerades. VetBact riktar sig i första
hand till studenter och lärare vid SLU,
men vi vet att även läkarstudenter, kli-
niskt verksamma veterinärer och andra
personer med anknytning till veterinär-
medicin använder denna resurs. Vi strä-
var efter att informationen i VetBact ska
vara uppdaterad och användbar för alla
som har någon form av anknytning till
veterinärmedicinsk bakteriologi.

VETBACT IDAG
Webbplatsen genomgår förändringar
hela tiden och Figur 1 visar hur startsidan
kan se ut idag. De flesta av nyheterna
hittar man under ”Kursmaterial/Bakte-
riologikursen (SLU)”. Här följer en sam-
manfattning av nyheter och de senaste
förbättringarna. 

Nya koloni- och gramfärgningsbilder
har tillkommit för en mängd olika bak-
terier. I samband med detta har layouten

på de nya bilderna ändrats så att det blir
lättare att jämföra bilder av olika bakte-
rier. I fortsättningen kommer nya bilder
att bestå av en panel, som innehåller en
översiktsbild och en detaljbild med
högre förstoring. I Figur 2 kan man se
hur nya kolonibilder kommer att presen -
teras och i Figur 3 kan man se hur nya
gramfärgningsbilder kommer att se ut.
Jäsningsscheman har införts för de flesta
bakterier som kan fermentera kolhydra-
ter. Dessa scheman har en strukturerad
information som kan användas när stu-
denterna utför virtuella laborationer. I
samband med detta har också informa-
tionen under de olika bakteriesidorna
uppdaterats och många nya bakterier
har lagts in i VetBact. För närvarande
finns det drygt 250 bakteriearter i data-
basen. Faskontrast- och mörkfältsmikro-
skopibilder har lagts in för vissa spiro-
keter och under den nya fältrubriken
”Specialmedia” visas bilder på hur bakte-
rier växer på olika typer av specialmedia.

En termlista har införts där vi lägger
in förklaringar till termer som studenterna
behöver känna till. För närvarande inne-
håller termlistan ca 40 termer eller
begrepp inom bakteriologi och under
den senaste tiden har bland annat ett
långt avsnitt om antibiotika och antibio-

Databasen VetBact

Ett internetbaserat 
läromedel inom veterinär-

medicinsk bakteriologi
VetBact är en webbaserad databas som innehåller information om veterinärmedicinskt viktiga bakterier 

och motsvarande infektionssjukdomar. VetBact erbjuder pedagogiska hjälpmedel för studenter, lärare och andra
som jobbar inom veterinärmedicin. Förutom den centrala databasen innehåller VetBact ytterligare fyra delar: 

en blogg, instuderingsfrågor, ett virtuellt laboratorium och länkar till föreläsningar i bakteriologi. 
Bloggen används för att informera användarna om uppdateringar och förändringar. 
Instuderingsfrågorna kan användas för att kontrollera kunskaper och det virtuella 

laboratoriet gör det möjligt att genomföra ”torra” laborationer.
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tikaresistens införts.
Termlistan uppdate-
ras när vi ser behov
av en förklaring av
bakteriologiska ter-
mer eller begrepp.
När det behövs, som
t ex i VetBactLab,
kan vi lätt länka till
enskilda termer i
denna lista, som det
också finns en länk
till på startsidan (se
Figur 1). Eftersom
stavning av bakterie-
namn inte alltid är
lätt att komma ihåg,
har vi förbättrat
snabbsökningsfunk-
tionen så att man
numera oftast hittar
rätt bakterie även om
man inte stavar nam-
net helt korrekt.

Evolutionära träd
baserade på 16S
rRNA-gensekvenser
(3) har konstruerats
och lagts in för ett
stort antal bakterier
som finns med i data-
basen. Även i sam-
band med detta arbete har informatio-
nen på bakteriesidorna uppdaterats. De
evolutionära träden har genererats med
hjälp av datorprogrammet ”Tree Buil-
der” på RDPs webbplats (4). Här följer
en beskrivning av de nya delar av Vet-
Bact som har tillkommit efter publice-
ringen av föregående artikel i Svensk
Veterinärtidning (1).

NYA DELAR AV VETBACT
En blogg
VetBactBlog har funnits sedan 2011 och
man når den från startsidan för VetBact
genom att klicka på länken ”Blogg” i
den horisontella menyraden, eller på
något av de senaste inläggen i den blå
rutan till vänster på startsidan (se Figur
1). Här kan man läsa om några av de

förändringar och uppdateringar som vi
har gjort sedan 2011. Det primära syftet
med bloggen är att informera användare
om nyheter i VetBact och andra nyheter
av veterinärbakteriologiskt intresse.
Bloggsidorna har RSS-flöde (5), vilket
gör att man kan prenumerera på upp -
dateringar för att få kontinuerlig infor-
mation utan att man behöver gå in på

➤

FIGUR 1. Startsida för den svenska versionen av VetBact.

FIGUR 2. Exempel på den nya figurlayouten för bilder av odlingsplattor. FIGUR 3. Exempel på den nya figurlayouten för gramfärgningsbilder.
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webbplatsen. VetBactBlog kan också
användas (av t ex veterinärstudenterna)
för diskussioner inom veterinärmedi-
cinsk bakteriologi.

Om vi vill sprida en nyhet, exempelvis
om aktuella disputationer eller föredrag i
bakteriologi, till alla användare av Vet-
Bact (alltså inte bara till dem som läser
VetBactBlog), kan vi nu lägga in nyhets-
notiser på startsidan under rubriken
”Aktuellt” (en sådan notis syns i Figur 1).

Instuderingsfrågor
VetBactQuiz innehåller instuderingsfrå-
gor, som kan nås från länken ”Bakterio-
logikursen” under rubriken Kursmaterial
på startsidan för VetBact. När man an -
vänder VetBactQuiz får man omedelbart
återkoppling på sina svar. En variant är
”Image Quiz” som man hittar bland
instuderingsfrågorna. Här får studenterna
kortfattad information om ett fall, kom-
binerad med ledtrådar i form av olika
bilder och korta texter. Det gäller för
studenterna att komma fram till vilken
bakterie som har orsakat sjukdomen,
Image Quiz kan sägas vara ett förbere-
dande steg för de virtuella laborationerna
(se följande stycke). I ”Disease Quiz”,
ska man svara på vilken bakterie en viss
sjukdom orsakas av. Man får fem alter-
nativ och här får man efter varje svar en
sammanställning på hur många korrekta
svar man har givit samtidigt som man
får upp en ny sjukdom. Figur 4 visar hur
det kan se ut efter ett felaktigt svar. Vi
har instuderingsfrågor inom sex olika
områden, där frågor och svar hämtas
automatiskt från den information i data-
basen som ligger till grund för bakterie-
sidorna. Under rubriken ”General Quiz”
kan man svara på frågor som har
anknytning till många olika delar av
bakteriologikursen, men där frågor och
svar konstrueras manuellt i stället för att
genereras automatiskt från bakteriedata-
basen. Dessa frågor tar lite längre tid att
konstruera, men kan varieras i mycket
större utsträckning och är därför väldigt
användbara för studenterna. För närva-
rande finns det drygt 50 frågor av typen
”General Quiz” och nya frågor kommer
att läggas till kontinuerligt. En typisk
”General Quiz-fråga” visas i Figur 5.

Ett virtuellt laboratorium
Eftersom de ekonomiska ramarna för

bakteriologiunder -
visningen på vete-
rinärprogrammet
och andra kurser
vid SLU krymper
måste vi begränsa
antalet våta labo-
rationer som kan
utföras av studen-
terna under bak-
teriologikurserna.
Det har därför
varit angeläget att
hitta ett alternativ
till traditionella
laborationer. Vi har
utarbetat ett sys-
tem för virtuella
laborationer, vilket
delvis bygger på
den information
som redan finns i
databasen VetBact
och som kan an -
vändas på en dator
eller surfplatta.

VetBactLab har
funnits sedan 2011
och innehåller 20
fallbeskrivningar, uppdelade på tolv kli-
niska fall, sex livsmedelslaborationer och
två slaktkroppsfall. Genom att besvara
ett antal frågor och använda ett antal

diagnostiska verktyg samt utvärdera
resultaten av analyserna (som man får
upp som bilder på skärmen), ska stu-
denterna försöka avgöra vilken bakterie ➤

FIGUR 4. Exempel på felaktigt svar (rödmarkerat) i Disease (D) Quiz. Det korrekta svaret är
gulmarkerat. Resultatsammanställning är grönmarkerad och de nya svarsalternativen visas
i grått.

FIGUR 5. Exempel på en ”General Quiz-fråga” där ett felaktigt svar
har kryssats i och ett korrekt svar inte har bockats för.
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som har orsakat sjuk-
domsfallet, matförgift-
ningen eller kontamina-
tionen av slaktkroppen.
Systemet håller reda på
kostnaderna för de olika
verktygen och det gäller
att ställa en korrekt labo-
ratoriediagnos så kost-
nads effektivt som möjligt.

När man öppnar Vet-
Bact Lab kommer man till
en informationssida med
en lista på 20 fall som 
man kan välja ifrån (Figur
6) och dessa fall är upp-
byggda runt fallbeskriv-
ningar. När det gäller de
kliniska fallen ska studen-
terna först gå igenom ett
antal förberedande steg
som exempelvis renodling
av intressanta bakterier i provet. När
sedan korrekta alternativ har valts i alla
förberedande steg, får man tillgång till
en verktygslåda där det gäller att med
hjälp av resultaten från analyserna med
rätt verktyg (olika bakteriologiska stan-
dardtekniker) komma fram till en dia-
gnos så snabbt och så billigt som möjligt
utan att gissa. De förberedande stegen
består av flervalsfrågor där studenterna
ska välja rätt alternativ. Därefter kan det
t ex komma upp en bild på en odlings-
platta där bakterierna i provet ska odlas
och när det är gjort får man upp en bild
på den inkuberade odlingsplattan. Då
gäller det åter att välja rätt alternativ
innan man så småningom kommer åt
verktygslådan. Figur 7 visar hur ett för-
beredande steg kan se ut. Om man här
har valt fel svarsalternativ får man en
kommentar, som också utgör en ledtråd
till det rätta alternativet eller uppgifter
om var lämplig information kan hittas.
Därefter får man möjlighet att göra ett
nytt val.

I verktygslådan (Figur 8) ser man att
användningen av varje verktyg är för-
knippad med en specificerad material-
kostnad och om man klickar på ”Tools
overview” får man information om tids-
åt gången. Verktygslådan innehåller för
när varande mellan 20 och 30 analystek-
niker (några av dessa finns bara tillgäng-
liga i vissa fall). Det finns också ett mini-
mikrav på vilka analystekniker som

måste användas i varje enskilt fall för att
man med säkerhet ska kunna identifiera

bakterien som har orsakat den aktuella
sjukdomen. Om man t ex väljer att

➤

FIGUR 6. Startsidan för modulen VetBactLab. När man går in på VetBactLab första gången får man också
en utförlig anvisning om hur de virtuella laborationerna ska genomföras. Denna anvisning kan man gå
tillbaka till om man klickar på länken ”Show introduction in a popup window” på startsidan för modulen
VetBactLab.

FIGUR 7. Exempel på ett förberedande steg i VetBactLab
där man ska välja lämplig åtgärd för att komma vidare.
Om man svarar fel får man en ledtråd som gör det 
lättare att välja rätt alternativ. Man kan också klicka 
på respektive medium, så får man upp information 
från tabellen ”Odlingsmedia”.

FIGUR 8. Verktygslådan i VetBactLab. Här kan man se 
att kostnaden för hittills använda tester (grå bakgrund i
listan) ligger på 2,95 euro och vill man utföra fler tester
kryssar man för dem och klickar på ”Run test(s)”. Man
kan också klicka på namnet för en viss analysteknik för
att få upp information om just denna teknik.
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undersöka om bakterien i
fråga kan fermentera vissa
kolhydrater, kan det se ut
som Figur 9 visar. Om
man inte vet hur ett antal
misstänkta bakterier fer-
menterar kolhydrater kan
man välja upp till fem
olika bakterier på själva
labsidan och få upp en
översikt på hur dessa fer-
menterar de kolhydrater
som finns med som verk-
tyg i VetBactLab. Då ris-
kerar man inte att välja 
en kolhydratkombination
som inte kan användas
för att differentiera de
aktuella bakterierna.

På labsidan kan man
till sist avge sitt slutliga

svar för undersökningen. Beroende på
om svaret var rätt, nästan rätt, fel eller
för tidigt avgivet, får man olika typer av
återkoppling för att man ska kunna
komma fram till ett korrekt svar. När
man har gjort de tester som krävs för en
säker identifiering av den sjukdomsorsa-
kande bakterien och svarat rätt, får man
en sammanfattande slutkommentar.
Den innehåller bland annat information
om vilka analystekniker som krävs för
säker identifiering liksom ytterligare
infor mation om den sjukdomsorsakande
bakterien, som kan vara värdefull att
känna till.

Livsmedelslaborationerna och slakt-
kroppsfallen är uppbyggda på ett något
annorlunda sätt eftersom här beror
undersöknings- och konfirmeringsme-
toder på vilken typ av material som ska
analyseras. Vad studenterna till slut ska
komma fram till är vilka bakterier och
hur mycket av dessa det finns i provet.
Sedan ska de diskutera vilka åtgärder
som bör vidtas med anledning av slutre-
sultatet. Figur 10 visar hur det kan se ut
när en mjukglass har analyserats på före-
komst av Bacillus cereus genom odling på
blodagar.

Länkar till videoföreläsningar
Om man klickar på länken ”Bakteriologi -
kursen” under ”Kursmaterial” på startsi-
dan, hittar man länkar till föreläsningar
på svenska inom området bakteriologi.
Dessa föreläsningar är inspelade under
2014 och de finns tillgängliga både på
en server på SLU och på YouTube. Före-
läsningarna handlar om VetBact (den
föreläsningen finns också på engelska),
taxonomi och fylogeni, bakteriemeta-
bolism, mykoplasma samt klamydia.
Studenterna har varit förvånansvärt
positiva till dessa videoföreläsningar
eftersom de ger dem större frihet att pla-
nera sina studier och möjlighet att lyssna
på samma föreläsning flera gånger.

VETBACT I FRAMTIDEN
Vi har goda förhoppningar om att Vet-
Bact ska kunna finnas kvar och fortsätta
att utvecklas under överskådlig tid,
eftersom IT-avdelningen på SLU har
åtagit sig att sköta den datatekniska drif-
ten av VetBact. När man idag går in på
hemsidan hamnar man på en server som
SLU har ansvaret för. Vi fortsätter att ➤

FIGUR 9. Exempel på resultat från en kolhydratfermentation
med bakterier från ett av fallen i VetBactLab. De två första
rören representerar en negativ och en positiv kontroll.

FIGUR 10. Exempel på ett steg i en livsmedelslaboration där mjukglass ska analyseras av -
seende förekomst av olika bakterier.
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arbeta för att VetBact ska bli ett ännu
bättre pedagogiskt hjälpmedel så att Vet-
BactLab kan utgöra ett uppdaterat kom-
plement till traditionella laborationer,
föreläsningar och lärobok utan att helt
ersätta dessa hjälpmedel. VetBact ska
också utgöra att stöd för kliniskt verk-
samma veterinärer och andra personer
med anknytning till veterinärmedicin.

REFERENSGRUPP FÖR VETBACT
I samband med flytten av VetBact till
SLU har en ny referensgrupp för Vet-
Bact bildats. I referensgruppen ingår:
BMA Lise-Lotte Fernström, professor
Bengt Guss, VMD Ingrid Hansson
(sammankallande), professor emeritus
Karl-Erik Johansson, leg veterinär
Madeleine Moazzami och FD Staffan
Tamm. Referensgruppen ska ha möte
cirka två gånger per termin.

SYNPUNKTER FRÅN STUDENTER
Studenterna har alltid visat stor upp-
skattning över att ha tillgång till Vet-
Bact. Under det att bakteriologikursen
pågår används VetBact mycket flitigt,
vilket vi kan följa genom den kraftigt

ökade besöksfrekvensen. Studenterna
har kommit med många användbara
förbättringsförslag, som vi har kunnat
tillgodose i de flesta fall. Via kontaktfor-
muläret under länken ”Kontakta oss” tar
vi tacksamt emot förslag på hur VetBact
kan förbättras.

VETBACT I ETT INTERNATIONELLT
PERSPEKTIV
Eftersom VetBact nu också finns på 
engelska har webbplatsen många inter-
nationella besök och sedan 2012 används
tjänsten StatCounter (http://statcoun-
ter.com) för att få en bild av hur hem -

➤

FIGUR 11. Kurvan visar antal besökta sidor på VetBact sedan 1 januari 2012. Bakteriologi-
kursen brukar starta i början av höstterminen, vilket syns tydligt på kurvan som har gene-
rerats i StatCounter. Under kursperioden i slutet av varje år kan man urskilja två tydliga
toppar. Den ena representerar den dag studenterna utför det praktiska provet och den
andra toppen är dagen före tentamen.

FIGUR 12. Markeringarna på kartan visar platser från vilka VetBact har besökts under en femtimmarsperiod den 26 oktober 2017. Dessa
markeringar representerar 57 olika länder. Kartan har genererats i StatCounter och utnyttjar Google Maps.
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sidan används. Figur 11 visar besöksfre-
kvensen på VetBact under de senaste sex
åren. Under 2012 var den genomsnitt -
liga besöksfrekvensen 330 besökta sidor
per dag enligt StatCounter och under
2017 är besöksfrekvensen hittills (15
november 2017) drygt 1 200 besökta
sidor per dag i genomsnitt. Figur 12
visar hur besöken kan fördela sig över
världen under fem timmar (26 oktober
2017). Under dessa timmar hade
webbplatsen besök från 57 länder. Som
ett resultat av lärar- och studentutbytes-
programmet Lin naeus-Palme har vi fått
kontakt med kolleger vid Qingdao
Agricultural University (QAU) i Kina.
Karl-Erik Johansson besökte under
2015 den veterinärmedicinska fakulte-
ten vid detta universitet och föreläste om
bland annat VetBact. Alla kinesiska stu-
denter behärskar dock inte det engelska
språket så bra och för att underlätta för
dem har vi i samarbete med kinesiska
kolleger översatt vissa delar av VetBact
till kinesiska.

ÅTKOMST TILL VETBACT OCH 
VETBACTLAB
VetBact är tillgänglig för alla och man
kommer alltid in på webbplatsen
(www.vetbact.org) utan lösenord. För att
kunna använda VetBactLab måste man
dock ha lösenord eftersom vi vill att stu-
denterna ska kunna avbryta en virtuell
laboration, stänga av webbläsare och
dator och vid ett senare tillfälle återuppta
laborationen där den avslutades. Inlogg-
ningsförfarandet gör detta möjligt på ett
enkelt sätt. Studenterna får sina lösenord

i samband med kursstart och andra
intresserade personer kan få lösenord
genom att kontakta oss via länken
”Kontakta oss”, som finns längst ner på
alla sidor och i den horisontella menyn
högst upp på sidorna i VetBact.

TACK
VetBact-projektet har haft ekonomiskt stöd
från Fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap vid SLU, Forsbergs Stif-
telse, Sällskapet för Veterinärmedicinsk
Forskning, Institutionen för biomedicin
och veterinär folkhälsovetenskap och SVA
samt genom strategiska utvecklingsmedel
från SLU. Vi vill också rikta ett varmt
tack till Gunilla Trowald-Wigh, Sofia
Boqvist, Bengt Guss, Lise-Lotte Fernström
och Ivar Vågsholm för värdefulla synpunk-
ter, stöd och hjälp med framställning av
material till bilder i VetBact och Vet-
BactLab.

SUMMARY
The database VetBact – an internet-
based educational tool
VetBact (www.vetbact.org) is a freely
accessible database containing informa-
tion about more than 250 bacterial spe-
cies, which are of interest in veterinary
medicine, and the infectious diseases
that they cause. The primary purpose of
VetBact is to be an educational tool for
students and to facilitate teaching in
bacteriology for their teachers. 

VetBact is not only a database, but it
also contains four other parts: Vet-
BactBlog, VetBactQuiz, VetBactLab and
links to lectures in bacteriology on You-

Tube. VetBactBlog is primarily used to
inform the users about updates of Vet-
Bact. VetBactQuiz contains quizzes for
the students and VetBactLab makes it
possible to perform virtual experiments
on a computer or a tablet. VetBact is
bilingual (Swedish and English) and cer-
tain parts have also been translated into
Chinese. During 2017 we had more
than 1 200 visited pages on average per
day from all over the world.
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