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Allra först vill jag framföra ett stort till alla kolleger
för förtroendet att under två år få verka som ord-
förande i SVS kollegium. Dessutom vill jag här på
ledarplats tacka Lena Englund, min företrädare på
ordförandeposten, för stora och hängivna insatser
under de två föregående åren.

Jag tror att Ni alla är helt överens med mig om
betydelsen av att vi veterinärer kan erbjudas ett
väl strukturerat och innehållsrikt utbildningsutbud
med stor bredd. För att nå upp till en sådan ambi-
tionsnivå krävs samordning av många faktorer.
Intressanta och viktiga ämnesområden måste defi-
nieras. Dessutom ska personer med adekvat kom-
petens identifieras, som i detta sammanhang inte
bara innebär fackkompetens utan också utbildande
ambition, kommunikativ förmåga, generositet, kol-
legialitet och många andra talanger. Intressant nog
finns i förra numret av SVT en insändare ”Vita 
sidor i kompendiet?”, som tar upp
frågan om föreläsarnas vilja att
dela med sig av sina kunskaper
till den breda gruppen av veteri-
närer. Lotta Bergs besvikelse över
att kolleger inte ska kunna ta del
av kunskap och synpunkter, som
bedömts vara så intressant att de 
givits plats i veterinärmötets (VM:s) program, är
berättigad. Jag tror nu inte att uteblivna manus är
orsakade av sviktande tro på det egna bidragets
värde, eller att författaren skulle vara ogenerös.
Nej, det handlar nog ”bara” om tidsbrist eller att
författaren inte förstår vilket intresse som faktiskt
finns för bidraget. Jag kan bara vädja att alla som
blir tillfrågade och dessutom tackar ja till att delta
som föreläsare vid VM, också mangrant bifogar en
sammanfattning av sitt bidrag till kompendiet. Jag
vill passa på att tacka de som välvilligt ställer upp
och sprider sitt kunnande till kunskapstörstande
kolleger.

SVS kollegium hade i mitten av januari årets
första möte, vid vilket framför allt frågan om
programinnehållet för höstens VM diskuterades.
Under senare år har stora förändringar gjorts för
att VM:s program ska vara intressant för flera av
kårens specialiserade kolleger. Effekten av gjorda
förändringar kan glädjande nog avläsas i både en

större anslutning och i positiva kommentarer.
Dessa kommer inte bara från veterinärt håll utan
också från t ex utställare, som möter fler veterinä-
rer vid sina montrar. Eftersom VM inte bara är ett
utbildningsarrangemang utan även en årligen åter-
kommande mötesplats för kolleger, är det av stor
betydelse att programmen framöver håller en in-
tressant och lockande standard. Framför synpunk-
ter och önskemål beträffande programinnehåll till
Era respektive sektioner!!

Jag kan inte avstå från att nämna ett exempel på
en positiv effekt av förra årets program på VM.
Försöksdjurssektionen genomförde ett tema betitlat
”Försöksdjursveterinärens uppdrag och mandat”.
Ett program av mer facklig än fackkaraktär med
inbjudna representanter för politiker, myndigheter,
forskning och försöksdjursveterinärer. Sessionens
intressanta och synnerligen ärliga diskussioner fick

till följd att SJV bjöd in samtliga
försöksdjursveterinärer till en
fortsättning av den diskussion
som VM-sessionen katalyserade.
Tack djuravdelningen (SJV) för
att ni tog upp den handsken! 

I pipeline finns nu ett stort
paket med utbildningsplaner för

specialisering inom områdena livsmedelshygien
samt nöt och svin. Dessa planer ligger för när-
varande hos SJV för godkännande. Något nationellt
specialistprogram inom försöksdjurområdet är för
närvarande inte aktuellt. Men intresset för ett
nybildat europeiskt college för försöksdjursveteri-
närer (ECLAM) är stort. På SLU och Uppsala uni-
versitet finns redan idag vidareutbildningsprogram
för försöksdjursintresserade.

För att alla dessa utbildningsplaner ska kunna
realiseras och alla veterinärers ambitioner ska
kunna gå i lås, krävs insatser från Er som sitter på
specialistkunskapen. Jag vet att det redan är många
som ställer upp för att hjälpa kolleger framåt på
kompetensutvecklingens, många gånger, smala
väg. Vi behöver dock ännu fler som kan ge detta
stöd.

Anders Forslid
SVS ordförande

ledamot i förbundsstyrelsen

Kompetensutveckling för
framtiden



Kansli
Telefon: 08-654 24 80
Kanslichef:
DAG HULTEFORS, leg. vet.
Dir.tel. 08-652 61 25
(Bost.tel. 035-17 35 88)
(Mobiltel. 070-566 08 36)
e-post: dag.hultefors@svf.se

Förhandlingschef:
ANDERS LEFRELL, jur kand.
Dir.tel. 08-654 20 40
(Bost.tel. 08-765 91 19)
(Mobiltel. 070-418 07 99)
e-post: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
CHRISTINA AROSENIUS, leg. vet.
Dir.tel. 08-652 02 88
(Bost.tel. 018-24 24 61)
(Mobiltel. 070-717 73 19)
e-post: christina.arosenius@svf.se

Informationschef:
JOHAN BECK-FRIIS, leg. vet.
Dir.tel. 08-652 02 86
(Bost.tel. 018-54 11 71)
(Mobiltel. 070-717 73 25)
e-post: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman:
AMELIE LOTHIGIUS, jur. kand.
Dir.tel. 08-652 02 87
(Bost.tel. 08-26 25 39)
(Mobiltel. 070-788 70 47)
e-post: amelie.lothigius@svf.se

Kamrer:
RUNE KOSKINEN
e-post: rune.koskinen@svf.se

Sekreterare:
BIRGITTA AHLKVIST, SVT
e-post: birgitta.ahlkvist@svf.se
BIRGITTA LARSSON
e-post: birgitta.larsson@svf.se
MARIANNE LUNDQUIST, SVS, AEA
e-post: marianne.lundquist@svf.se
AGNETA SVENSSON, SVF
e-post: agneta.svensson@svf.se

Styrelse
Sveriges Veterinärförbund

Ordförande: Bost.tel
DAG HULTEFORS 035-17 35 88

Vice ordförande.
ÅSA BERGQVIST 0418-66 21 62

ILMARS DREIMANIS 035-509 84
TORKEL EKMAN 018-38 44 11
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
EVAMARI LEWIN 08-754 73 00
KARIN PETTERSSON 0511-37 10 24
PER SAHLANDER 0171-44 20 93
SUSANNA STERNBERG 018-69 46 64

Kollegium
Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap

Ordförande
ANDERS FORSLID

Vice ordförande
ANNE MÖRNER PEDERSEN

PETER FRANZÉN
KRISTER MARTIN
ANDERS SANDBERG
SUZANNE SANDQVIST
LENA STENGÄRDE

Svensk Veterinärtidning
Telefon: 08-654 24 80
Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Johan Beck-Friis
e-post: johan.beck-friis@svf.se
Journalist: 
Karin Åström Bengtsson (tjänstl)
Katarina Hörlin Barnekow
e-post: katarina.horlin.barnekow@svf.se
Redaktionssekreterare, annonser:
Birgitta Ahlkvist
e-post: birgitta.ahlkvist@svf.se

Prenumerationspris 2001
Sverige: 765 kronor + moms.
Norden: 1020 kronor + moms.
Europa utanför Norden: 1090 kronor +
moms.
Utanför Europa: 1235 kronor

Utgivningsdagar 2001
1 23 jan 10 15 aug
2 13 feb 11 5 sep
3 6 mar 12 26 sep
4 27 mar 13 17 okt
5 18 apr 14 7 nov
6 10 maj 15 28 nov
7 7 jun 16 19 dec
8–9 28 jun

Manusdagar: 4 veckor före utgivnings-
dag. Korta repliker införes i nästkom-
mande tidning om de är redaktionen till-
handa senast 2 veckor efter manusdag.

Annonsmaterialdagar: 3 veckor före
utgivningsdag.

Fackpressupplaga 1999 
= 2.800 ex.

Sveriges Veterinärförbund
Box 12 709, 112 94 Stockholm

Telefon: 08-654 24 80. Telefontid 8.30–11.30, 12.30–16.30. Telefax 08-651 70 82
Besöksadress: Kungsholms Hamnplan 7. e-postadress: office@svf.se

Sveriges Veterinärförbunds hemsida: www.svf.se

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF
Ordförande: Ilmars Dreimanis
Sekreterare: Kristina Olsson

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: Leif Skarhed
Sekreterare: Klas Svensson

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: Anette Karlsson
Sekreterare: Susanne Åkerblom

FÖRENINGEN VETERINÄRER
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: Johan Hellander
Sekreterare: Christer Gyllerup

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER
I ADMINISTRATIV TJÄNST – VIAT
Ordförande: Torsten Jakobsson
Sekreterare: Anna Waldensten

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER VID
VETENSKAPLIGA INSTITUTIONER –
FVVI
Ordförande: Anna Lunden 
Sekreterare: Ingrid Hansson

PRIVATPRAKTISERANDE
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF
Ordförande: Per Arvidsson
Sekreterare: Anneli Bjöersdorff

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA
VETERINÄRERS FÖRENING – DaVF
Ordförande: Fredrike Ritter
Sekreterare: Eva Hjortstad

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap
FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: Krister Martin (tf)
Sekreterare: Patricia Hedenqvist

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: Lena Stengärde
Sekreterare: Gösta Nyberg

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: Peter Franzén
Sekreterare: Bengt Johansson

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: Anders Sandberg
Sekreterare: Karin Granath

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: Suzanne Sandqvist
Sekreterare: Helene Hansson

Riksföreningar inom Sveriges Veterinärförbund

Postgiro: 83 80-8 Allmänna kassan
15 39 33-7 Understödsfonden

Bankgiro: 530-52 22 Allmänna kassan 



672001, Volym 53, Nr 2

65 Ledare
A Forslid: Kompetensutveckling för
framtiden

87 Månadens Epiztel

89 Djur och smärta

Insänt
95 S Hägglund: Longering vid besiktning

av häst ett krav?
103 A Franklin, B Bengtsson, C Greko:

Ceftiofur – ett sistahandsval
105 M Widell: Förtydligande till referat från

FVE-möte: Kommissionens dokument
om förslag till nya regler för köttbesikt-
ning

98 ”Inget problem har varit oöverstig-
ligt”
Ett reportage från Jönköpings Små-
djursklinik.

101 EU-veterinärer i snöigt Kiruna

104 Vilken är din diagnos? – EKG

107 Medlemsavgifter och försäk-
ringspremier 2001

109 Deklarationstips 2001

113 Vilken är din diagnos? – Svar

115 Förändringar i arbetslöshetsförsäk-
ringen

119 Kongresser och kurser

Kanslinytt
122 Sammanträdesplan för förbundsstyrel-

sen, AU och SVS kollegium 2001

Läkemedel
122 Höjd apoteksmarginal för icke recept-

förskrivna läkemedel

122 Veterinären ansvarig för korrekt karens-
tid på recept

123 Godkända läkemedel

Noterat
123 SMI behöver nytt djurhus, inte KI
124 Bort med exportbidrag
124 Långa transporter för självdöda djur
125 Sällskapsdjursfondens stipendium till

Dan Grill och Eva Axnér
125 Tamhästar inte nära släkt
125 Inte privat i Malmö och Helsingborg
125 Amerikansk oro för antibiotikaresistens
127 LEA avtackas

125 Fortsatt chans att protestera mot
djurtransporterna

127 SVS belönar välskrivna artiklar i SVT

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND VOLYM 53 FEBRUARI 2001 NR 1

Centraltryckeriet AB, Borås 2001 ISSN 0346-2250

INNEHÅLL

69 D S Jansson, O Fossum, K Satora,
A Gunnarsson, C Fellström: Spiro-
ketala infektioner (Brachyspira spp)
hos tamhöns i Sveriges Veterinär-
förbund
Detta är den fjärde artikeln i serien om
spiroketala infektioner. Den redovisar
en studie av förekomsten av intestina-
la spiroketer hos svenska värphöns,
slaktkycklingar och hobbyhöns.

75 B Nilsson, L Malmgren, B Bonnett:
Effekten av permetrin och fipronil
spot-on mot fästingangrepp hos
hund
Artikeln beskriver en fältstudie med
syftet att jämföra effekten av två spot-
on beredningar mot fästingangrepp
hos hund.

81 S Atkinson: Boskapstransporter –
transporttider och lagstiftning i ett
internationellt perspektiv
I en jämförande litteraturstudie har för-
fattaren granskat europeiska regler för
transport av slaktdjur och motsvarande
rutiner i Australien.

Granskade artiklar

Omslagsfoto: Sophie Atkinson.
I en jämförande litteraturstudie

på sidan 81 granskas europeiska
regler för transport av slaktdjur,
och motsvarande rutiner i Austra-
lien. EU:s viloperioder visar sig t ex
inte alltid vara optimala för djuren.

SVT nr Utkommer Senaste Senaste
manusdag annonsdag

3/01 6 mar 6 feb 13 feb
4/01 27 mar 27 feb 6 mar





692001, Volym 53, Nr 2

Bakgrund
Forskning rörande intestinala
spiroketer av släktet Brachyspi-
ra hos fåglar befinner sig i ett
inledande skede. Det är känt att
blindtarmarna hos vissa fågelar-
ter kan koloniseras av intestina-
la spiroketer. Detta har hitintills
påvisats hos tamfågel (tamhöns,
kalkon, struts, nandu, rapphöns,
fasan och gräsand), andfåglar
och flamingo i zoologiska parker
och hos vilda änder och moripor
(6, 16). Fågelspiroketer tillhör
flera olika bakteriearter som
även påvisats hos däggdjur, lik-

som flera ännu inte karaktärise-
rade varianter som kan vara nya
arter unika för fåglar. Det är
oklart om fåglar och däggdjur
kan smitta varandra under
naturliga förhållanden (Figur 1).
Hönskycklingar har däremot
visats vara en utmärkt experi-
mentell modell för att undersöka
spiroketer som isoleras från
däggdjur, inklusive människa
(18).

Hos två fågelarter, tamhöns
och nandu, har intestinala spiro-
ketinfektioner kunnat samman-
kopplas med klinisk sjukdom

och/eller produktionsstörningar.
Ett av de mest intressanta fyn-
den är att svindysenteribakteri-
en Brachyspira hyodysenteriae
rapporterats som en orsak till
nekrotiserande blindtarmsin-
flammation och hög dödlighet
bland unga nanduer i uppföd-
ningar i Nordamerika (7).

Spiroketinfektioner hos
tamhöns
Infektion med intestinala spiro-
keter hos tamhöns uppmärksam-
mades initialt i Nederländerna
1986 då en kommersiell värp-
hönsflock drabbades av kronisk
intermittent diarré och sänkt
äggproduktion (1). På samma
gård fanns en svinbesättning
med suggor, smågrisar och slakt-
svin vilka visade dålig tillväxt
och ökad dödlighet. Vid utred-
ning påvisades intestinala spiro-
keter hos både grisar och värp-
höns. Infektion med intestinala
spiroketer hos tamhöns har
därefter även rapporterats från
Storbritannien, Belgien, forna
Jugoslavien, USA och Australien
hos värphöns och/eller avelsdjur
(slaktkycklingföräldrar), men
endast i ett fall hos slaktkyckling
(6, 16).

Minst sex arter av intestinala
spiroketer kan infektera tam-
höns under kommersiella förhål-
landen. B intermedia, B inno-

Intestinala spiroketala infektioner, del 4

Spiroketala infektioner (Brachy-
spira spp) hos tamhöns i Sverige
DÉSIRÉE S JANSSON, tf statsveterinär, ODDVAR FOSSUM, bitr statsveterinär, KAZIMIERZ
SATORA, besiktningsveterinär, ANDERS GUNNARSSON, laborator och CLAES
FELLSTRÖM, professor.*

Infektion med intestinala spiroketer av släktet Brachyspira har påvisats hos flera fågelarter.
Hos värphöns och avelshöns kan vissa spiroketarter orsaka diarré och produktions-
störningar. I följande artikel redovisas en studie av förekomsten av intestinala spiroketer hos
svenska värphöns, slaktkycklingar och hobbyhöns. Resultaten visar att infektion med intesti-
nala spiroketer hos höns förtjänar uppmärksamhet även i Sverige.

Artikeln är den fjärde i SVT:s serie om spiroketala infektioner hos djur och människor.

Figur 1. Grisar och höns hör till de djurslag som kan infekteras med intestinala spiroke-
ter. Det är däremot oklart om de kan smitta varandra. Foto: Bengt Ekberg.
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cens, B pilosicoli och B murdochii
kan även infektera däggdjur,
medan B alvinipulli och ”B pulli”
(provisoriskt namn på en ännu
inte karaktäriserad art) bara har
isolerats från höns. Infektion
med intestinala spiroketer är
ofta kronisk och kan persistera
under många månader i en
enskild hönsflock.

Prevalensstudier
Flera prevalensstudier har
genomförts. I en holländsk studie
påvisades intestinala spiroketer
genom immunfluorescensfärg-
ning i 37/134 (27,6 %) värphöns-
flockar med diarré och/eller påvi-
sad tarminflammation och i 2/45
(4,4 %) hönsflockar utan tarm-
sjukdom (2). Två prevalensstudi-
er baserade på isolering av intes-
tinala spiroketer har genomförts
i Australien. I västra Australien
påvisades intestinala spiroketer i
16/25 (64 %) av undersökta höns-
flockar med blöta ströbäddar
och/eller sänkt äggproduktion till
skillnad från 7/25 (28 %) av nor-
mala flockar (totalt 37 värp-
hönsflockar och 30 avelsflockar)
(8). I östra Australien (totalt 28
avels-, 22 värphöns- och 19 slakt-
kycklingflockar) isolerades intes-
tinala spiroketer från 42,9 pro-
cent av avelsflockarna och 68,2
procent av värphönsflockarna,
men inte i något fall från slakt-
kycklingar (13). Bland flockarna
med äggproduktionssänkning
och/eller blöt ströbädd var 70
procent spiroketinfekterade, me-
dan 14,7 procent av de normala
flockarna var infekterade (13).

Diarré och
produktionsstörningar
Vid sjukdomsutredningar och
experimentella infektionsförsök
har tarmstörningar och/eller
sänkt äggproduktion upprepade
gånger kunnat kopplas till infek-
tion med intestinala spiroketer
hos höns. Som exempel påvisades
statistiskt signifikanta samband
i samtliga tre här beskrivna pre-
valenssstudier (2, 8, 13).

Tre spiroketarter, B interme-
dia, B alvinipulli och B pilosicoli,
är potentiellt patogena för höns,
vilket visats vid experimentella
infektioner (4, 5, 12, 15). Det är

också visat att slaktkycklingar
vars föräldrar är infekterade
med intestinala spiroketer växer
sämre och att foderomvandlings-
förmågan försämras (11). Bland
andra sjukdomssymtom och stör-
ningar som har förknippats med
intestinala spiroketinfektioner
hos höns kan nämnas försenad
könsmognad, nedsatt tillväxt,
dålig skalkvalitet, ökat fekalt fett-
innehåll, sänkt serumkoncentra-
tion av protein, bilirubin, karote-
noider, låg äggvikt, bleka ägg-
gulor, försenad fjäderutveckling
och försämrat foderutnyttjande
(6). Sammantaget medför dessa
problem potentiellt stora ekono-
miska förluster för äggproducen-
ter och avelsföretag.

Diarré och smutsiga äggskal
Diarré hos höns leder till ned-
smutsad fjäderdräkt, blöta strö-
bäddar, sämre stallmiljö och
fekal förorening av äggskal.
Under äggläggningen passerar
ägget genom kloaken, skyddat av
ett slemhinneveck mot direkt-
kontakt med avföring och urinsy-
ra. Ett nyvärpt ägg är rent och
har få bakterier på skalet. Onor-
malt blöt och/eller kletig träck
fastnar lätt i fjäderdräkten runt
kloaken samt på inredningen
(bur, spalt, i reden och på golv).
Ägget kan under sådana förut-
sättningar förorenas med fekali-
er antingen av den nedsmetade
fjäderdräkten runt kloaken i
samband med värpningen eller
när det rullar ut från buren eller
redet till äggtransportbandet.
Fekalt förorenade äggskal leder
till ekonomisk förlust för äggpro-
ducenten genom ökad tidsåtgång
för äggtvättning och sämre betal-
ning för äggen. Den mikrobiolo-
giska kvalitén och därigenom
hållbarheten försämras hos ägg
som producerats av höns med lös
avföring (10). Fekalt förorenade
ägg från avelsdjur kasseras som
avelsägg på grund av ökad risk
för bakteriellt orsakad embryo-
död och gulsäcksinflammation.

Förekomsten av diarré och
fekalt förorenade äggskal hos
höns kan ha många olika orsaker
som till exempel ökat dricksvat-
tenintag, nutritionella faktorer
och infektiösa agens (bland

annat vissa intestinala spiroket-
arter). Även andra faktorer
påverkar förekomsten av smuts-
ägg t ex typ av värphybrid, ut-
formning av burar och inredning,
tidpunkt för utfodring, dricksvat-
tentilldelning och ventilationska-
pacitet.

Sänkt äggproduktion och
försenad könsmognad
Moderna värphönshybrider har
en mycket hög äggproduktion och
störningar av olika slag i en värp-
hönsflock leder lätt till sänkt
äggproduktion och sämre ekono-
mi för producenten. Sänkt ägg-
produktion har påvisats vid
infektion med B intermedia och B
pilosicoli (4, 14). Till exempel
visade nyligen en experimentell
studie både försenad värpstart
och statistiskt signifikant ägg-
produktionssänkning hos avels-
höns (slaktkycklingmammor)
som infekterats med B pilosicoli,
jämfört med kontrolldjur och
sådana som infekterats med B
innocens (14).

Diagnostik
Diagnostiken av intestinala spi-
roketinfektioner hos höns bygger
på en noggrann makroskopisk
inspektion av blindtarmarna,
samt mikroskopisk undersök-
ning, specialfärgning och odling
med speciell frågeställning. Mak-
roskopiskt ses ibland dilatation
av blindtarmarna och skumman-
de senapsgult blindtarmsinne-
håll (Figur 2). Blindtarmsinne-
hållet kan också vara normalt.
Oftast ses endast milda eller inga
makroskopiska slemhinneför-
ändringar.

Mikroskopiskt ses vid rutin-
färgning (hematoxylin och eosin)
endast svagt färgade bakterier
på slemhinneytan och i kryptor
(Figur 3). Patogena spiroketarter
orsakar ofta en diffus lymfocytär
cellreaktion (Figur 3). Intestina-
la spiroketer kan påvisas med
silverfärgning, så kallad Warthin
Starry-färgning (Figur 4). Odling
och artbestämning med hjälp av
biokemiska tester och molekylär-
biologiska metoder utförs som för
spiroketer isolerade från gris.
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Behandling
Kunskapen om känsligheten hos
aviära intestinala spiroketer för
antimikrobiella substanser in
vitro är begränsad till en studie
(17). Två isolat från USA, B pilo-
sicoli respektive B alvinipulli,
visade hög känslighet för linco-
mycin, carbadox och tiamulin.
Enstaka behandlingsförsök av
värphöns har genomförts med
neomycin, 5-nitroimidazol, linco-
mycin och tiamulin i Nederlän-
derna, Australien och USA (11,
13, 16).

Svensk undersökning
För att klarlägga om intestinala
spiroketer förekommer hos tam-
höns (värphöns, slaktkyckling
och hobbyhöns) i Sverige genom-
fördes en undersökning genom
insamling av träckprover från
utvalda besättningar med och
utan tarmstörning eller produk-
tionsproblem. Avsikten var dess-
utom att studera vilka varianter
av spiroketer som i så fall finns.
Provtagningen påbörjades våren
1999 och avslutades hösten 2000.

Slaktkyckling
15 slaktkycklingflockar (tolv
Ross- och tre Cobbhybridflockar)
från 13 uppfödare i Götaland och
Svealand ingick i studien. Pro-
verna togs av besiktningsveteri-
när vid tre olika fjäderfäslakteri-

er i södra och mellersta Sverige, i
form av 20 kloakprover per flock
från kycklingar efter avlivning.
Provtagning skedde från tre
flockar med diarré och/eller blöt
ströbädd, tre flockar med nedsatt
eller ojämn tillväxt och från nio
normala flockar.

Värphöns
Totalt undersöktes 24 kommersi-
ella värphönsflockar. Tolv miss-
tänkta problemflockar (med diar-
ré och/eller fekalt förorenade ägg
alternativt sänkt äggproduktion)
från Götaland och Svealand iden-
tifierades under provperioden.

Dessa förmedlades via foderföre-
tag (Waldemar Lövgren, Lant-
männens Foderutveckling, Lars
Pettersson, Svenska Foder) eller
inkom till Fjäderfäavdelningen,
SVA för utredning. Sänkt ägg-
produktion eller förhöjd före-
komst av fekalt förorenade ägg
kunde verifieras med produk-
tionsdata i tio av tolv flockar.
Kontrollgruppen bestod av tolv
värphönsflockar som valdes ut
inom en radie av 20 mil från
Uppsala baserat på normal ägg-
produktion och normal förekomst
av fekalt förorenade ägg (upp till
3 %).

De 24 provflockarna var förde-
lade på tio burflockar, tio golv-
flockar (beläggningsgrad 5–15
höns/m2) samt fyra KRAV-an-
slutna flockar. Tre burhönsflock-
ar var anslutna till det frivilliga
salmonellakontrollprogrammet
(SJVFS 1995:79, Saknr K103),
vilket innebär skärpta krav på
lokaler, hygien, gnagarkontroll
och smittbarriärer i syfte att
minimera risken för introduktion
av salmonella. Flockstorleken
varierade mellan 90 och 28 188
höns. Flera olika värphönshybri-
der undersöktes.

Totalt togs 20 prov från blind-
tarmstömningar per flock. Prov-
tagningen skedde från gödsel-
mattorna i burbesättningar, och
från inredning, golv och eventu-
ell rastgård i övriga flockar. I
fyra flockar togs prov direkt från

Figur 2. Blindtarmar från en värphöna med spiroketal blindtarmsinflammation. Blind-
tarmsinnehållet är ljusgult och skummande. Foto: Bengt Ekberg.

Figur 3. Mikroskopisk bild från blindtarmsslemhinnan hos en värphöna infekterad med
Brachyspira spp. Svagt färgade bakterieansamlingar ses i en krypta. Mild lymfocytär
cellreaktion (hematoxylin och eosin-färgning). Foto: Caroline Bröjer.
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blindtarmsslemhinnan vid ob-
duktion, och antalet prov per
flock blev då något lägre. För sta-
tistisk beräkning användes c2-
test med Yate’s korrektion för att
korrigera för litet antal flockar.

Hobbyhöns
Under försöksperioden provtogs
42 hobbyhöns från 25 hobbybe-
sättningar (en till tre undersökta
höns per flock) med olika raser
och åldrar vilka insänts för rutin-
obduktion till Fjäderfäavdelning-
en, SVA.

Odling och biokemisk
karaktärisering
Proverna transporterades i
Amies medium (kolat) till SVA.
Bakteriologisk odling samt bio-
kemiska undersökningar (indol-
produktion, hippuratnedbryt-
ning, utnyttjande av substraten
a-galaktosidas samt b-glukosi-
das) utfördes med samma meto-
dik som för grisspiroketer. Base-
rat på det biokemiska reaktions-
mönstret klassificerades isolera-
de spiroketer enligt tidigare
beskrivet system där spiroketer-
na indelas i fyra biokemiska
huvudgrupper (I–IV) (3).

Resultat
Slaktkyckling
Intestinala spiroketer isolerades
inte från någon av de 15 slakt-
kycklingflockarna.

Värphöns
Intestinala spiroketer isolerades
från elva av de 24 undersökta
flockarna (45,8 %) fördelat på en
av tio burhönsflockar (10 %), sex
av tio golvhönsflockar (60 %) och
samtliga fyra KRAV-anslutna
flockar (100 %). Intestinala spiro-
keter påvisades inte i flockarna
som var anslutna till det frivilli-
ga salmonellakontrollprogram-
met. Medelåldern i spiroketposi-
tiva flockar var 55 veckor medan
medelåldern bland de spiroket-
fria flockarna var 42 veckor.
Både stora och små flockar fanns
bland de elva spiroketinfektera-
de flockarna. Resultaten av bak-
teriologisk odling avseende in-
testinala spiroketer i relation till
hälsostatus redovisas i Tabell 1.

När flockarna med olika inhys-
ningssystem jämfördes sågs ett
statistiskt signifikant samband
(p<0,05) mellan inhysnings-
system och spiroketförekomst.
Likaså sågs ett statistiskt signifi-
kant samband (p<0,05) mellan
äggproduktionssänkning/diarré
och spiroketförekomst.

Hobbyhöns
Växt av Brachyspira spp påvisa-
des hos 29/42 (69 %) hobbyhöns i
totalt 19/25 (76 %) av flockarna.

Isolerade spiroketarter
I undersökningen kunde minst
fyra arter och totalt sju biokemis-

ka varianter av spiroketer påvi-
sas. Baserat på de biokemiska
undersökningarna påvisades
samma arter av spiroketer hos
värphöns och hobbyhöns, nämli-
gen B intermedia (Gr II), B mur-
dochii (Gr IIIa), B innocens/B
”pulli” Gr IIIbc) och B pilosicoli
(Gr IV). Arten B innocens och den
föreslagna B ”pulli” kan endast
åtskiljas med hjälp av avancera-
de molekylära metoder. De flesta
isolaten kunde hänföras till bio-
kemisk grupp III (3). Det lilla
antalet undersökta flockar med-
gav ingen analys av sambandet
mellan biokemisk variant av spi-
roketer och produktionsproblem.
Undersökningens resultat avse-
ende arter av spiroketer och för-
delningen av desamma mellan
biokemiska grupper överens-
stämmer mycket väl med en mot-
svarande undersökning baserad
på isolat från Australien och
Nederländerna (9).

Diskussion
Spiroketförekomst
Denna studie har visat att
Brachyspira spp förekommer hos
kommersiella värphöns i både
bur-, golv- och ekologisk äggpro-
duktion i Sverige. Infektion med
intestinala spiroketer förefaller
också vara vanligt förekomman-
de hos hobbyhöns, vilket inte
tidigare rapporterats. Inga infek-
terade slaktkycklingflockar kunde
däremot påvisas, vilket stämmer
med resultat från Nederländerna
och Australien. 

Frånvaron av intestinala spiro-
keter hos slaktkycklingar kan ha
flera orsaker, till exempel kort
uppfödningstid, strikt omgångs-
uppfödning med noggrann ren-
göring och desinfektion mellan
omgångarna och strikta smitt-
skyddsbarriärer. Samtliga prov-
tagna slaktkycklingflockar i
undersökningen kom från besätt-
ningar som är anslutna till det
frivilliga salmonellakontrollpro-
grammet. Möjligen kan det fak-
tum att nästan alla slaktkyck-
lingar i världen tillförs jonoforan-
tibiotika för förebyggande av koc-
cidios, samt i många länder även
antibiotika i tillväxtbefrämjande
syfte och för terapi och profylax,

Figur 4. Mikroskopisk bild från blindtarmsslemhinnan hos en värphöna infekterad med
Brachyspira spp. Vid silverfärgning ses enskilda infiltrerande bakterier mellan epitelcel-
lerna (Warthin Starry-färgning). Foto: Caroline Bröjer.
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även påverka spiroketförekoms-
ten.

Betydelse i Sverige
Trots att antalet flockar var lågt
i undersökningen och materialet
var selekterat med hänseende på
kontrollgruppen kan man på
goda grunder misstänka att spi-
roketinfektion var en av orsaker-
na till de produktionsstörningar
och diarréproblem som sågs i
vissa av flockarna. Liknande
samband har påvisats i Neder-
länderna och Australien (2, 8,
13). Flera av problembesättning-
arna har dessutom utretts nog-
grant utan att någon annan
orsak till problemen har kunnat
identifierats. Den totala betydel-
sen av spiroketala infektioner för
svensk äggproduktion är dock i
dagsläget svår att bedöma.

Smittkällor och riskfaktorer
Möjliga smittkällor för intestina-
la spiroketer hos tamhöns kan
vara direkt och indirekt kontakt
med andra djur som vilda fåglar,
gnagare, tamdjur (till exempel
hund och gris) och eventuellt
även människor. Eftersom B
pilosicoli kan överleva under
lång tid i vatten kan det inte ute-
slutas att denna art kan introdu-
ceras via drickvatten, särskilt vid
kontaminering med ytvatten.

Ett samband mellan produk-
tionssystem och förekomst av
spiroketer sågs i denna under-
sökning trots det begränsade
antalet provtagna flockar. Infek-
tion med intestinala spiroketer
var vanligare hos golvhöns och
ekologiskt hållna höns än hos
burhöns. Burhållning av höns
minskar kontakten med fekalt
material och risken för fekal-oral
smittspridning. Höns med ute-
vistelse (ekologisk äggproduktion
och hobbybesättningar) löper
sannolikt en ökad infektionsrisk

genom kontakt med andra tam-
djur och vilda djur som vilda fåg-
lar och gnagare. Undersökningen
antyder att fungerande hygien-
barriärer i värphönsbesättningar
förebygger spiroketala infektio-
ner. Slutligen var åldern högre
hos värphöns med intestinala
spiroketer än hos dem som var
fria från infektionen, vilket också
visats i Australien (13).

Kunskap saknas
Uppenbar brist på kunskap finns
rörande betydelsen av intestina-
la spiroketinfektioner hos tam-
höns i Sverige och internatio-
nellt. För svenska förhållanden
behöver denna studie utvidgas
med undersökning av ytterligare
värphönsflockar i olika produk-
tionssystem och avelsflockar.
Den ekonomiska betydelsen av
intestinala spiroketinfektioner
avseende enskilda besättningar
och svensk fjäderfänäring behö-
ver utredas. Svenska spiroketiso-
lat behöver karaktäriseras när-
mare avseende patogenitet och
släktskap med hönsspiroketer
från andra länder liksom spiro-
keter från andra djurslag. Fun-
gerande strategier för profylax
och behandling av drabbade
hönsflockar saknas. Slutligen
behöver smittkällor och smittvä-
gar utredas närmare.

Summary
Spirochaetal infections
associated with Brachyspira
spp in Swedish chickens
Spirochaetes of the genus
Brachyspira are able to colonise
the intestinal tract of several
captive and wild bird species.
Only some of these bacteria have
been sufficiently characterised
for taxonomic classification. In
chickens, B intermedia, B alvini-
pulli and B pilosicoli are potenti-
ally pathogenic causing reduced

egg production, delayed onset of
egg laying or diarrhoea. B inno-
cens, B murdochii and the propo-
sed species B ”pulli” may also
infect chickens.

This is the first report of
intestinal spirochaetes in Swe-
dish chickens. Intestinal spi-
rochaetes were isolated from
faecal samples obtained from
cage layers (1/10 flocks), from
layers in litter based systems
(6/10 flocks) and from ecological
layers (4/4 flocks). Spirochaetes
were isolated from seven of ten
flocks with reduced egg produc-
tion or diarrhoea, while only two
of 12 normal flocks were infected.
Two additional flocks with
suspected gastrointestinal pro-
blems were also infected. No spi-
rochaetes were found in faecal
samples obtained at slaughter
from 15 broiler flocks. Intestinal
spirochaetes were isolated from
caecal swabs obtained at necrop-
sy from 29/42 backyard chickens
(19/25 flocks).

Based on biochemical characte-
risation, isolates of B intermedia,
B murdochii, B innocens/B
”pulli” and B pilosicoli were iden-
tified from both layers and back-
yard chickens. Additionally,
three other biochemical phenoty-
pes, were found.

Tack
Undersökningen finansierades
med forskningsmedel fördelade
av SVA:s vetenskapliga råd. Vi
vill rikta ett varmt tack till Ulla
Zimmerman, BMA vid Avdel-
ningen för bakteriologi, SVA för
hjälp med spiroketodlingar och
till Kim Kultima, B Sc för hjälp
med statistiska beräkningar.
Stort tack till externa provtagare
(besiktningsveterinär Göran
Widigs, Guldfågel AB, besikt-
ningsveterinär Jolanta Sund-
qvist, AB Kronfågel och Lars Pet-
tersson, Svenska Foder AB) och
till samtliga djurägare för visat
intresse och tidsåtgång vid våra
besök.
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BESTÄLLNING AV YMPÄMNE MOT BABESIOS

Under 2001 kommer försäljning av ympämne mot babesios att ske under veckorna
10–16.

Ympämne beställs från SVAs orderavdelning Tel. 018-67 43 00.

Ympämnet innhåller levande Babesia-organismer, har kort hållbarhetstid, stor käns-
lighet för värme och tål inte att frysas. Planera därför det aktuella behovet. Ympge-
nomslag kan förekomma. Djuren skall därför kontrolleras dagligen under 14 dagar,
lämpligen bör de vara uppstallade under denna tid.

Ympämnet tillverkas vid Avdelningen för blodprodukter, Håtunaholm, SVA.



752001, Volym 53, Nr 2

Fästingöverförda sjuk-
domar uppmärksammas
alltmer
Kunskaperna kring fästingöver-
förda sjukdomar har ökat under
de senare åren, vilket även ska-
pat en ökad uppmärksamhet,
men också oro hos djurägarna.
De viktigaste fästingburna infek-
tionerna på hund är borrelios och
ehrlichios. Dessa sjukdomar kan
uppträda året om, under förut-
sättning att djuret har expone-
rats för fästingar någon gång
under året. Vanliga akuta sym-
tom är feber, trötthet, nedsatt
aptit, ovillighet att röra sig, hälta
och olika former av neurologiska
symtom. Vid ehrlichios kan även
blodbrist och blödningar före-
komma. De vanligaste symtomen
vid kronisk sjukdom är trötthet
och rörelsestörningar (2, 6). Fäs-
tingbett kan dessutom orsaka en
lokal irritation med dermatit
som följd. Man ska inte heller
glömma bort det faktum att
många människor känner
avsmak för fästingar och har
svårt för att till och med plocka
bort dem från hunden.

Flera undersökningar har
gjorts, bland annat i Sverige,
Schweiz, Tyskland, Österrike och
Tjeckoslovakien, för att fastställa
hur stor frekvens av fästingarna
som är infekterade. Variationen
är stor i undersökningarna, från
två procent upp till 40 procent av

nymfer och adulta Ixodes ricinus
var infekterade med Borrelia
burgdorferi (5, 11). I en nyligen
utförd studie av Egenvall och
medarbetare (3) undersöktes
seroprevalensen av antikroppar
för granulocytära Ehrlichia spp
och Borrelia burgdorferi hos
svenska hundar. Seroprevalen-
sen för Ehrlichia spp var 17,7
procent och för Borrelia burgdor-
feri 3,9 procent. En ökande sero-
prevalens av Ehrlichia spp sågs
under de år som studien genom-
fördes, vilket kan reflektera gra-
den av infektion hos fästingarna
och även ha betydelse för hälsan
hos djur och människa.

Tillgängliga preparat
För att minska risken att sjukdo-
mar överförs från fästingar till
hundar är det viktigt med en
effektiv kontroll som hindrar fäs-
tingarna från att bita och suga
blod. Sedan några år tillbaka
finns det på marknaden läkeme-
del som har profylaktisk effekt
mot fästingangrepp. De läkeme-
del som har veterinärmedicinsk
registrering i Sverige är Exspot®
vet spot-on (permetrin 744
mg/ml, Schering-Plough, Union,
New Yersey, USA), Frontline®
vet spot-on (fipronil 100 mg/ml,
Merial, London, UK) och Frontli-
ne® vet spray (fipronil 2,5 mg/

Jämförande fältförsök 

Effekten av permetrin och fipronil
spot-on mot fästingangrepp hos
hund
BÖRJE NILSSON, leg veterinär, LENA MALMGREN, leg veterinär, docent och BRENDA
BONNETT, BSc DVM, PhD.*

Syftet med denna fältstudie var att jämföra effekten hos de två spot-on beredningarna
Exspot® vet (permetrin) och Frontline® vet (fipronil) mot fästingangrepp (Ixodes ricinus) hos
hund under en tremånaders period, med upprepade behandlingar var fjärde vecka. Under
den totala behandlingsperioden var permetrin signifikant bättre vad gäller att reducera
antalet hundar med fästingangrepp jämfört med fipronil. Också antalet fästingar/hund var
lägre hos de permetrinbehandlade hundarna jämfört med de som behandlats med fipronil.

Figur 1. Hanne (till vänster) och hona av Ixodes ricinus. Fästingen kan både bära på
sekundär infektion och orsaka direkt skada. Foto: Lars Lundqvist, Lunds universitet.
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ml). Båda dessa substanser har
hög insekticid effekt, medan tox-
iciteten för varmblodiga djur är
låg. Permetrin är en syntetisk
pyretroid med många olika an-
vändningsområden. Förutom för
behandling av ektoparasiter på
husdjur används permetrin
exempelvis vid behandling av
huvudlöss och skabb på männi-
skor och impregnering av kläder
för att förhindra insektsangrepp
(13). Permetrin absorberas
direkt genom parasitens kuticula
och/eller genom att parasiten tar
upp substansen peroralt och
orsakar en selektiv blockering av
parasitens nervtransmission, vil-
ket leder till paralys och parasi-
tens död (15). Fipronil tillhör
fenylpyrazolfamiljen och verkar
genom att inhibera GABA-kom-
plexet och därigenom blockera
överföringen av kloridjoner över
membran. Detta resulterar i
okontrollerad aktivitet i CNS och
leder till döden för parasiterna
(8).

Flera studier finns tillgängliga
över effektiviteten hos de enskil-
da produkterna (9, 10, 12), men
mycket lite har publicerats där
båda dessa spot-on-produkter
har testats samtidigt under lik-
artade förhållanden. Dessutom
är det i huvudsak effekten mot
den bruna hundfästingen (Rhipi-
cephalus sanguineus), ameri-
kanska hundfästingen (Derma-
centor variabilis) och Ixodes-arter
(I dammini, I holocyclus, I scapu-
laris) som har undersökts, me-
dan lite finns rapporterat vad
gäller effekten mot  Ixodes rici-
nus. Denna fästingart är den
vanligast förekommande fästing-
arten i Sverige och därför den
viktigaste vektorn vad gäller
överföring av sjukdomar till djur
och människor (7, 14). Också på
andra platser i Europa är Ixodes
ricinus den dominerande vektorn
för borreliosis (11). Det är därför
viktigt att hitta ett läkemedel
och läkemedelsformulering som
är effektivt mot just denna art.

Syftet med denna fältstudie var
att jämföra effekten hos de två
spot-on-beredningarna Exspot®
vet och Frontline® vet mot fäs-
tingangrepp (Ixodes ricinus) hos
hund under en tremånadersperiod

med upprepade behandlingar var
fjärde vecka.

Material och metoder
Djur
36 tjänstehundar tillhörande
Försvarsmakten användes i för-
söket. De stod uppstallade i tre
olika hundgårdar: A med 11 hun-
dar, B med 9 hundar och C med
16 hundar. Samtliga hundar
utom en, som var en malinois,
var av schäferras. Medelåldern
var 4,5 ± 2,3 år, medelvikten var
34,6 ± 5,0 kg och könsfördelning-
en var följande, 12 tikar och 24
hanhundar. 29 av hundarna an-
vändes som bevakningshundar
och sju hundar i huvudsak som
vakthundar. Varje hund hade sin
egen förare som var ansvarig för
hundens dagliga skötsel, under-
sökning och träning. Hundarna
hade tillgång till en egen elupp-
värmd koja och rastgård. Utfod-
ring skedde två gånger dagligen.
Under hela försöket deltog hun-
darna i sitt normala arbete.

Lokal
Uppstallningsplatserna för samt-
liga hundar var belägna i Mel-
lansverige (59°–60°N). I denna
region är rådjurspopulationen
stor, vilket också gäller för
mindre däggdjur såsom hare och
smågnagare. Vanligtvis finns det
gott om fästingar. Vegetationen
består i huvudsak av blandskog
och öppna fält med gräsvegeta-
tion.

Försöksupplägg 
Hundarna på varje ställe delades
slumpmässigt in i två grupper, I
och II.

Grupp I behandlades med
Exspot® vet lösning (spot-on)
enligt doseringsanvisningarna i
FASS VET, >15 kg kroppsvikt 2
ml (744 mg/ml). Grupp II
behandlades med Frontline® vet
spot-on enligt doseringsanvis-
ningarna i FASS VET. En pipett
à 2,68 ml (100 mg/ml) mellan 20
och 40 kg kroppsvikt, 2 x 2,68 ml
till hundar >40 kg kroppsvikt.
Någon obehandlad kontrollgrupp
ingick inte i försöket på grund av
att dessa hundar är mycket vär-
defulla och risken för att de ska
drabbas av fästingburna sjukdo-
mar måste minimeras.

En noggrann inspektion av
hundarna gjordes direkt innan
behandlingen, och antal ej för-
ankrade och förankrade fästing-
ar på hundarna noterades. Totalt
utfördes tre behandlingar med
fyra veckors (±2 dagar) intervall.
Studien var upplagd som en
blindstudie. Alla behandlingar
utfördes av en person och hund-
förarna, som utförde den dagliga
inspektionen, hade inte vetskap
om vilket preparat hunden be-
handlades med. Läkemedlet
administrerades genom att hun-
dens päls delades och lösningen
applicerades direkt på huden på
två ställen, mellan skulderbla-
den och vid svansroten. 

Hundarna inspekterades däref-

Figur 2. Rådjur är
viktiga värddjur för
fästingar. Försöket
genomfördes därför i
en region där rådjurs-
populationen är stor.
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ter dagligen av sina förare och ett
försöksprotokoll ifylldes avseen-
de förekomst av fästingar (ej
förankrade respektive förankra-
de), fästingarnas lokalisation på
kroppen, eventuella biverkning-
ar av behandlingen, andra be-
handlingar, sjukdomssymtom
etc, vilken typ av arbete hunden
utfört, vilken miljö den vistats i
(stadsmiljö, skogsterräng, etc)
och om hunden badat.

Försöksperioden började i slu-
tet av april och avslutades i slu-
tet av juli 2000. 

Artbestämning
Om möjligt, sparades fästingar-
na som hittades på hundarna i
70-procentig sprit för senare art-
bestämning. På grund av karak-
tären på vissa övningar ute i
skog och mark kunde inte alla
fästingar sparas. Artbestämning-
en utfördes vid Avdelningen för
parasitologi, SVA, Uppsala.

Statistisk bearbetning
Materialet bearbetades i huvud-
sak med hjälp av Statistical Ana-
lysis System (SAS Institute Inc
SAS User’s Guide, SAS Institute
Inc, Cary, N C). Odd ratio och
relativ risk beräknades genom
att använda SAS eller EpiInfo
6.0 (StatCalc). Data analysera-
des genom att summera antalet
fästingar per vecka och därefter
för hela behandlingsperioden.
Beskrivande statistik beräkna-

des genom att använda Proc Freq
och Proc Univariate. Skillnaden
mellan behandlingsgrupperna
bestämdes genom att använda t-
test och chi-2 analys (Fisher
exact test).

Försöket involverade upprepa-
de mätningar på de 36 hundarna.
Eventuell samvariation av fäs-
tingantalet och effekt av hund
inom behandlingsgrupp, period
och behandlingseffekt testades.
Resultaten indikerade att ingen
signifikant hundeffekt eller ten-
dens inom perioden kunde ses.
Least squares regression analys
användes därför för det kontinu-
erliga utfallet, dvs antal fästing-
ar och logistisk regression för det
binära utfallet (en eller fler fäs-
tingar jämfört med ingen fästing
inom en given tidsram).

Resultat
De resultat som redovisas gäller
förankrade fästingar. Ej förank-
rade fästingar på hundarna före-
kom endast mycket sporadiskt
och har därför inte tagits med i
bearbetningen av resultaten. Av
de fästingar som hittades spara-
des 64 procent (74/115) för artbe-
stämning. Samtliga fästingar
tillhörde arten Ixodes ricinus.
Alla, förutom en nymf, var adul-
ta (5 hanar, 68 honor). Majorite-
ten av fästingarna var mer eller
mindre blodfyllda.

I grupp I ingick 19 hundar (15

bevakningshundar och 4 vakt-
hundar, av dessa var 8 tikar och
11 hanhundar) och i grupp II in-
gick 17 hundar (14 bevaknings-
hundar och 3 vakthundar, av
dessa var 4 tikar och 13 hanhun-
dar). Innan behandlingen påbör-
jades hittades fästingar på elva
av hundarna (spridning 1-12 fäs-
tingar). Det var ingen skillnad
mellan behandlingsgrupperna
innan behandlingen, vad avser
medelantal fästingar per hund,
medelantal hundar med en eller
fler fästingar, ålder, vikt, kön,
användning eller uppstallningsp-
lats. I Figur 3 och 4 redovisas
medelantal fästingar per hund
och antal hundar som inte var
angripna av fästingar för varje
fyraveckorsperiod (1–3) och för
den totala behandlingsperioden
(12 veckor). Ingen av de behand-
lade hundarna uppvisade några
behandlingsrelaterade biverk-
ningar. 

Behandlingen signifikant
variabel
I den statistiska analysen av
totalantal funna fästingar under
behandlingsperioden (12 veckor)
och antal perioder under vilka
hundarna hade en eller fler fäs-
tingar, liksom för logistisk reg-
ression av utfallet någon fästing
under behandlingsperioden (ja/
nej), var de enda signifikanta
variablerna i modellen använd-
ning och behandling. Hundar

Figur 3. Frekvensen hundar som inte hade fästingar i de två olika
behandlingsgrupperna under behandlingsperiod 1, 2, 3 och under
den sammanlagda behandlingsperioden (12 veckor). Permetrinbe-
handlade hundar (blå stapel, N=19), fipronilbehandlade hundar
(gul stapel, N=17). b = signifikant skillnad, p=0,04. d = signifikant
skillnad, p=0,04. Relativa risken = 3, dvs under den totala behand-
lingsperioden var det tre gånger större chans att permetrinbe-
handlade hundar inte hade några fästingar jämfört med fipronil-
behandlade.

Figur 4. Antal fästingar per hund (medeltal och SEM) i de två
olika behandlingsgrupperna under behandlingsperiod 1, 2, 3 och
under den sammanlagda behandlingsperioden (12 veckor). Perme-
trinbehandlade hundar (blå stapel, N=19) fipronilbehandlade
hundar (gul stapel, N=17). a = signifikant skillnad, p=0,03. c = sig-
nifikant skillnad, p=0,02.
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som var behandlade med fipronil
och som användes som bevak-
ningshundar löpte en större risk
att få fästingar. Det var emeller-
tid ingen inverkan av ”använd-
ning” på behandlingseffekten.

Vid jämförelse av hela tolv-
veckorsperioden (med utfallet 0,1
eller >1 fästing) hade 53 procent
(10/19) av de permetrinbehandla-
de hundarna aldrig någon fäs-
ting, medan endast 17,6 procent
(3/17) av de fipronilbehandlade
hundarna aldrig hade någon fäs-
ting (p=0,04). Det var ca tre
gånger så stor chans att perme-
trinbehandlade hundar inte
skulle drabbas av fästingbett
jämfört med om hundarna be-
handlats med fipronil spot-on
(relativ risk, p=0,04).

Behandlingsintervall
Vid jämförelse inom varje fyra-
veckorsperiod var det inte någon
signifikant skillnad mellan be-
handlingarna under den första
och andra behandlingsperioden.
Däremot sågs en signifikant
skillnad i den sista behandlings-
perioden (p=0,04). I sista be-
handlingsperioden var det 1,5
gånger större chans att perme-
trinbehandlade hundar inte
drabbades av fästingangrepp
jämfört med fipronilbehandlade
hundar (relativ risk, p=0,04).

Det har föreslagits att fyra-
veckorsintervall mellan behand-
lingarna är något för långt för
dessa produkter. Därför utfördes
likartade analyser, men med den
skillnaden att data från den fjär-
de veckan i varje behandlingspe-
riod exkluderades. Vid jämförel-
se av hela perioden (12 veckor)
blev resultatet även här att hun-
dar behandlade med permetrin
hade signifikant färre fästingar
jämfört med hundar behandlade
med fipronil spot-on (p=0,02).
Det var 3,6 gånger så stor chans
att permetrinbehandlade hundar
inte skulle drabbas av fästing-
bett jämfört med om hundarna
behandlats med fipronil spot-on
(relativ risk, p=0,02).

Totalt sett var permetrin också
signifikant bättre på att reducera
antalet fästingar på hundarna. I
medeltal hade Exspot-behandla-
de hundar 1,1 fästingar under

hela behandlingsperioden, me-
dan Frontline-behandlade hun-
dar hade 2,8 fästingar (p=0,02)
(Figur 4). 

Diskussion
Den slumpmässiga urvalsproce-
duren var effektiv, vilket indike-
rades av likheten mellan behand-
lingsgrupperna avseende demo-
grafi och variablerna före be-
handling. Den enda variabeln,
förutom behandling, som var sig-
nifikant i multivariabelanalysen
var ”användning”. Detta var inte
särskilt förvånande eftersom
bevakningshundarna är betyd-
ligt mer exponerade för fästingar
jämfört med vakthundarna.

Eftersom många hundar inte
hade några fästingar alls under
långa perioder, var det mer han-
terbart och logiskt att summera
antalet fästingar över veckoperi-
oder. Efter att ha undersökt att
det inte var någon signifikant
inom hund-, eller inom period-
effekt, var det skäligt att summe-
ra över perioderna. Detta har
gett oss möjligheten att presente-
ra resultaten på ett sätt som ger
en klar överblick över skillnader-
na mellan behandlingarna.

Bättre effekt med permetrin
Även om det inte var någon sig-
nifikant skillnad mellan behand-
lingarnas effekt under de två
första behandlingsperioderna
hade 63 procent av de permetrin-
behandlade hundarna inga fäs-
tingar, jämfört med 47 procent

hos de som var behandlade med
fipronil under den första behand-
lingsperioden, och 74 procent
respektive 65 procent under den
andra perioden. Signifikant fler
permetrinbehandlade hundar
hade inga fästingar under den
tredje behandlingsperioden. För
permetrinbehandlade hundar
ökade antalet fästingfria hundar
med 32 procent efter två behand-
lingar och alla hundar utom en,
som endast hade en fästing, var
fria från fästingar under den
tredje perioden. 

Baserat på antagandet att
effekten av preparaten successivt
avtar under den fjärde veckan
var det rimligt att jämföra be-
handlingseffekten för de tre förs-
ta veckorna efter behandling i
varje period. Med denna analys
blev den bättre effekten av per-
metrin än mer uttalad. 

Tidigare studier
I en av de få andra jämförande
experimentella studier som finns
publicerade, var permetrin spot-
on också mer effektivt mot Ixodes
ricinus-angrepp än fipronil spot-
on. Permetrin uppvisade en
effektivitet mellan 87 och 99 pro-
cent under fyra veckor, medan
effektiviteten för fipronil endast
var 62 procent dag två och föll
ned till elva procent under fjärde
veckan (4). I en annan experi-
mentell studie framstod fipronil
som något bättre, effektiviteten
var 98 procent jämfört med 91
procent för permetrin fyra veckor

Figur 5. Den enda variabeln, förutom behandling, som var signifikant var ”användning”.
Detta var inte särskilt förvånade eftersom bevakningshundarna är betydligt mer expone-
rade för fästingar än vakthundarna. Foto: Försvarsmakten.
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efter behandling. I denna studie
användes emellertid den bruna
hundfästingen (Rhipicephalus
sanguineus) och ingen statistisk
bearbetning presenterades (1).

Tidigare studier har visat att
båda substanserna är effektiva
när det gäller att förebygga fäs-
tingangrepp. Permetrins effekti-
vitet i olika studier varierade
mellan 80 och 100 procent under
en fyraveckors behandlingsperi-
od (1, 10, 12). Likartade resultat
uppnåddes med fipronil spot-on,
85 till 98 procents effektivitet
under en fyraveckors behand-
lingsperiod (1, 9). Ingen av dessa
studier undersökte dock effekten
mot Ixodes ricinus.

Inget fullständigt skydd
Som framgår av studierna ger
inget av preparaten ett 100-pro-
centigt skydd mot fästingan-
grepp, vilket också var resultatet
i detta fältförsök. Detta innebär
att det inte går att ge fullständi-
ga garantier för att hunden inte
ska drabbas av fästingburna
infektioner. De studier som lig-
ger till grund för registrering av
preparaten anger också att
enstaka fästingangrepp kan före-
komma. Det ingick ingen obe-
handlad kontrollgrupp i detta
försök, men enligt uppgift hitta-
des det mycket fästingar på obe-
handlade hundar som deltog i
samma övningar som försöks-
hundarna (personligt meddelan-
de). 

Slutsats
Under den totala behandlingspe-
rioden (3 månader) var Exspot®
vet spot-on signifikant bättre vad
gäller att reducera antalet hun-
dar med fästingangrepp jämfört
med Frontline® vet spot-on.
Också antalet fästingar/hund var
lägre hos de permetrinbehandla-
de hundarna jämfört med de som
behandlats med fipronil.

Summary
A field trial of the
effectiveness of permethrin
and fipronil spot-on against
ticks on dogs 
The objective of this blind rando-
mized field trial was to compare
the effectiveness of Exspot® vet

(permethrin) spot-on and Frontli-
ne® vet (fipronil) spot-on against
the tick species Ixodes ricinus
over a 3-month period with
repeated treatments at monthly
intervals.

For the entire 12 week treat-
ment period, 53% (10/19) of dogs
treated with permethrin never
had ticks whereas only 17.6%
(3/17) of dogs treated with fipro-
nil spot-on had no ticks. Permet-
hrin dogs were approximately
three times as likely to have no
ticks compared to fipronil spot-on
treated dogs (Relative Risk,
p=0.04). Overall permethrin was
also significantly better in redu-
cing the number of ticks on
infested dogs. On average, per-
methrin treated dogs had 1.1
ticks, whereas fipronil spot-on
treated dogs had 2.8 ticks
(p=0.02). 

In conclusion, over the entire
treatment period Exspot® vet
spot-on showed a better effective-
ness compared with Frontline®
vet spot-on in reducing both the
number of ticks on the dogs and
the probability of having any
tick.

Tack
Stort tack till laborator Dan
Christensson, Avdelningen för
Parasitologi, SVA, Uppsala, för
värdefulla diskussioner och hjälp
med artbestämning av alla fäs-
tingar.
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Inledning
I många länder centraliseras
slakterier och slakteriindustrier
till allt färre och större anlägg-
ningar. Som en följd av detta
utsätts boskap för transporter
där sträckan, tiden och mänsklig
hantering av djuren ökar allt-
mer. Den ökade stress på djuren
som detta medför är inte endast
en djurskyddsfråga, den leder
även till ekonomisk värdeminsk-
ning genom sin påverkan på
köttkvaliteten. Utvecklingen av
den europeiska unionen har
också lett till utvidgad handel
mellan länder, inklusive ökande
handel med levande djur. Denna
har en så stor ekonomisk liv-

skraft, att man kan ifrågasätta
huruvida trycket från djur-
skyddsgrupper kommer att
kunna stoppa handeln inom en
nära framtid. Allmänhetens
medvetenhet om djurskyddsfrå-
gor ökar emellertid i västvärlden,
vilket leder till ökat tryck inom
husdjursnäringen så att åtmin-
stone standarden på transporter
av slaktdjur förbättras. 

I denna artikel redovisas några
av skillnaderna mellan Europeis-
ka unionen och Australien vid
transport av slaktdjur, i belys-
ning av lagstiftningen gällande
transporttider och viloperioder
för husdjur som transporteras
längre sträckor. 

Transportsträckor
I Australien transporteras ett
stort antal husdjur långa sträck-
or under lång tid, helt enkelt be-
roende på landets storlek och den
stora mängden uppfödda hus-
djur. Australiens landareal är
7 682 300 kvadratkilometer, med
vägförbindelser från norr till
söder på sammanlagt mer än
3 700 kilometer och från öster till
väster på 4 000 kilometer. Lan-
det är ett av de glesast befolkade,
med gårdar spridda över konti-
nenten. Där sker en omfattande
köttproduktion som utgör en av
de huvudsakliga husdjursnäring-
arna. Transporter av nötkreatur
och får kan i Nordaustralien
pågå i upp till åtta dygn, eller i
de södra delstaterna i upp till tre
till fyra dygn (27). 

I motsats till detta har Dan-
mark en total yta på 43 094
kvadratkilometer och en intensiv
svinuppfödning som sin främsta
husdjursproduktion. Transport-
sträckorna för levande djur är
relativt korta och Ramsgaard
Jensen (18) anger att de flesta
gårdar i Danmark ligger mindre
än 100 km från närmsta slakteri
med en genomsnittlig transport-
tid på cirka en och en halv timme
(1). Barton-Gade och Christensen
(2) har också funnit, i sina under-
sökningar av svintransporter i
EU-länderna, att de flesta trans-
porter varade under två timmar,
med ett genomsnittligt avstånd

Boskapstransporter – transport-
tider och lagstiftning i ett inter-
nationellt perspektiv
SOPHIE ATKINSON, agronom och djurskyddsinspektör, Australien.*

Översättning: Bertil Johnsson.

I en jämförande litteraturstudie har författaren granskat europeiska regler för transport av
slaktdjur och motsvarande rutiner i Australien. Ett flertal internationella forskningsresultat
kring transportens påverkan på djurs allmäntillstånd refereras. Dessa pekar bland annat på
att djur stressas mer av täta raster än av längre transporter under goda förhållanden, och att
rasterna inte får vara korta för att ha någon effekt.

Figur 1. Transporter av nötkreatur och får kan i Nordaustralien pågå i upp till åtta dygn,
eller i de södra delstaterna i upp till tre till fyra dygn.
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på 100 km. Det förekommer
emellertid en omfattande export-
handel med levande svin från
Nederländerna till sydeuropeis-
ka länder, som t ex Italien. Dessa
svin kan transporteras i två eller
tre dagar (15). Enligt Christen-
sen och medarbetare (7) exporte-
ras årligen cirka sju miljoner
svin inom Europeiska unionen.

Merparten av transporterna av
får som skall levereras till kom-
mersiella slakterier i Europa kan
anses vara relativt korta (10). I
en undersökning av Warriss och
medarbetare (24) fann man att
transporterna för slaktfår i all-
mänhet varar i en till 19 timmar
i Storbritannien, men de flesta
(94 %) varar omkring tio timmar
eller mindre. Djur som transpor-
teras i exporthandeln färdas
dock mycket längre sträckor.
Bara från Storbritannien expor-
terades cirka tre kvarts miljon
får till andra EU-länder (10). De
längsta sträckorna var destinera-
de till Sydfrankrike och varade
mellan 18 och 24 timmar. 

Lagstiftning 
Inom EU finns särskild lagstift-
ning för djurtransporter, vars
syfte är att säkerställa och nor-
mera transportförhållandena in-
om och mellan EU:s medlemssta-
ter. Miniminormer för utform-
ning av djurtransportfordon (in-
nefattande ventilationskontroll),
maximala transportsträckor före
viloperioder, beläggning, samt
allmänna krav för hantering och
skötsel av djur under transport
finns formulerade i denna lag-
stiftning. Under de allra senaste
åren har en omfattande utveck-
ling av lagar och regler skett.
Detta har givit upphov till dis-
kussioner mellan länderna i norr
och länderna i söder, särskilt när
det gäller längsta tillåtna trans-
porttider och normer för fordo-
nens utformning. I Skandinavien
är man mer medveten och bryr
sig mer om hur husdjuren
behandlas än i länder som Spani-
en. Detta återspeglas i den
regleringsnivå för jordbrukets
utövning som dessa länder har i
jämförelse med sydliga länder. 

Skillnaderna i kultur och poli-
tik kommer att fortsätta att

skapa problem mellan EU:s med-
lemsstater när det gäller att
komma överens om enhetliga
lagar för djurtransporter. Käns-
lor, snarare än vetenskapliga
realiteter, kan påverka när nya
lagförslag utarbetas. Detta exem-
pel visar hur viktigt det är att
ytterligare, för husdjursnäringen
relevant, forskning om djurtrans-
porter och djurskydd genomförs.
Det är också mycket angeläget
att regeringarna inför kontroller
för att tillse att djurtransportla-
garna åtlyds och säkerställa att
en viss standard upprätthålls.

Lagar och regler har ringa värde
om ett system för övervakning av
deras efterlevnad saknas.

Inga regler i Australien
I Australien finns inga lagar eller
regler för att reglera kvaliteten
på transporter av levande djur,
fastän ett stort antal djur trans-
porteras över mycket längre
sträckor än i Europa. Det finns
dock rekommendationer som i
allmänhet följs av husdjursnär-
ingen, men som avsevärt skiljer
sig från dem som ingår i EU:s
lagstiftning (Tabell 1). 

Regler i EU
Inom EU klassificeras numera
kommersiella transportfordon
för slaktdjur i två kategorier,
nämligen ”Basic” och ”Higher
Class”. Fordon i ”Higher Class”
har vissa krav på utformningen,
som när de är uppfyllda medför
att djur får transporteras längre
sträckor (Tabell 2).
Dessa fordon skall:

– medföra foder som är anpassat
för det transporterade djursla-
get och transporttiden,

– vara så konstruerade att dju-
ren alltid är direkt åtkomliga,

– ha flyttbara mellanväggar för
att skapa separata bås,

– vara konstruerade så att de kan
anslutas till vattenförsörjning
under uppehåll, där anord-
ningen för vattning är fast eller
flyttbar för att förse djuren
ombord med vatten,

– när det gäller transportfordon
för svin, medföra tillräckligt
med vatten för vattning under
transporten.

Ventilationskraven för fordon i

Tabell 1: Viktiga skillnader i lagstiftning respektive rekommendationer för transport av
olika djurslag i olika länder. 

EU Australien

Maximal transporttid (timmar)
Vuxna idisslare 8 36 (kan utsträckas 

till 48)
Kalvar 8 10
Svin 8 24

Minsta tillåtna tid till förlossning vid 48 timmar före 4 veckor före 
transport av dräktiga kor förlossning förlossning
Mjölkningsintervall för lakterande mjölkkor 12 24
(timmar) 
Krav på utbildning i djurskötsel för förare Ja Nej
Lagstiftning om för djurskyddet relevanta Ja Nej
konstruktionskrav på transportfordon

Figur 2. I Australien finns inga lagar för
att reglera kvaliteten på transporter av
levande djur, fastän ett stort antal djur
transporteras över mycket längre sträckor
än i Europa.
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”Higher Class” är mer detaljera-
de och anger dessutom att venti-
lationssystemet måste utformas
på ett sådant sätt att det alltid
kan användas när djuren befin-
ner sig i fordonet, vare sig det
står still eller är under färd. För
detta ändamål måste transportö-
rerna tillhandahålla antingen ett
system med forcerad ventilation,
eller ett ventilationssystem som
säkerställer att temperaturer
inom området 5°C till 30°C kan
upprätthållas i hela fordonet för
samtliga djur, med +5°C tole-
rans, beroende på temperaturen
utanför fordonet. Ett sådant
system skall även vara utrustat
med lämplig övervakningsanord-
ning.

Fordon som inte överensstäm-
mer med här angivna normer
betraktas som ”Basic Vehicles”

(enkla fordon). För djur som
transporteras med sådana fordon
begränsas transporttiderna avse-
värt, nämligen till åtta timmar
för alla husdjur. 

Viloperioder
När transporttiden med fordon i
”Higher Class” överskrider den
tillåtna maximala tiden i Tabell
2, måste djuren lastas ur och til-
låtas vila under en timme vid en
mellanstation där de ges foder
och vätska innan transporten får
fortsätta. Viss forskning har
emellertid genomförts som visar
att dessa regler kanske inte är de
bästa för djuret. Till exempel har
Wythes och medarbetare (26)
funnit att kor som transporterats
totalt 36 timmar, men som vilat
efter transporttider på 9, 15 och
20 timmar, hade flera skador av

yttre påverkan än sådana som
transporterats i ett sträck under
36 timmar och sedan vilat under
motsvarande tid. Det större an-
talet synliga skador i gruppen
med kortare transporter avbrut-
na för vila härrörde från den
extra hantering som krävdes vid
i- och urlastning av djuren under
viloperioderna.

Tarrant och Grandin (19) kom-
mer fram till att uttorkning och
trötthet förekommer hos nötkre-
atur efter 24 timmars transport i
sådan utsträckning att varje
ytterligare förlängning av denna
tid är skadlig för djurens välbe-
finnande och köttkvaliteten. För
svin rekommenderar Warriss
(23) att transporten inte varar
mer än 21 timmar utan en vilo-
period. Detta beror på att tidsin-
tervallet för svin som är utan
föda, och under vilket leverglyko-
gen reduceras till mindre än tio
procent av sitt normala värde i
mätt tillstånd, är 21 timmar. För
ett levande svin på 90 kg, kan en
förlust av mellan 0,8 och 1,6 kg
av möjlig nyttovikt hos slakt-
kroppen förväntas efter uteblivet
foder under 24 timmar. Detta
motsvarar värdeförlusten av mer
än ett svin på varje 100-tal avytt-
rade (21).

Stress vid ur- och ilastning
Bradshaw och medarbetare (3, 4)
fann att mellanstationerna för
att lasta ur, samt utfodra och
vattna svin under långa trans-
porter (mer än 8 men mindre än
24 timmar) inte är hälsosamma
för dem. Svin stressas av i- och
urlastning och har benägenhet
att bli åksjuka efter en utfod-
ringsperiod. Om transporten är
jämn och oavbruten, är det bätt-
re för svinen att få fortsätta fär-
den utan uppehåll (då de har lug-
nat sig efter de första fem tim-
marnas transport). I en studie
som leddes av Brown och medar-
betare (6) var skillnaden mellan
effekterna av transporter som
varade åtta respektive 16 tim-
mar, både i termer av svinens
uppträdande och av fysiologiska
mätningar, tämligen små och
först efter 24 timmar blev de
påtagliga. Några av skillnaderna
tillskrevs helt enkelt bristen på

Tabell 2: Tillåtna maximala transporttider för boskap i slakttransportfordon klassade
som ”Basic” respektive ”Higher Class” inom EU. 

Djurslag Maximal transporttid före viloperiod

”Basic vehicles”
Alla husdjur 8 timmar följda av 24 timmars vila

”Higher standard vehicles”
Icke avvanda spädgrisar, kalvar, lamm, 9 timmar följda av en viloperiod om
killingar och föl som fortfarande utfodras minst en timme mitt under transporten,
med mjölk sedan ytterligare maximalt 9 timmar
Andra nötkreatur, får och getter 14 timmar följda av en viloperiod om

minst en timme mitt under transporten,
sedan ytterligare maximalt 14 timmar

Svin 24 timmar med vätska och, om så 
erfordras, foder var 8:e timme

Hästar (utom registrerade hästar) 24 timmar med vätska och, om så
erfordras, foder var 8:e timme

(WATO:s riktlinjer, 1998 (25).

Figur 3. Transportö-
rerna måste tillhan-
dahålla antingen ett
system med forcerad
ventilation, eller ett
ventilationssystem
som säkerställer att
temperaturer inom
området 5°C till 30°C
kan upprätthållas i
hela fordonet för
samtliga djur.
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foder. Sex timmars stallvistelse
med tillgång till foder och vatten
var tillräckligt för att många av
stressparametrarna skulle åter-
gå till nivåerna före transporten.
En total transporttid på mellan
åtta och 16 timmar under goda
omständigheter, till och med
utan tillgång till vatten, verkade
vara acceptabelt om man ser till
djurens välbefinnande. 

Lång transport kräver lång
återhämtning
Lambooy och medarbetare (16)
fann, genom att kontinuerligt
tillföra vatten under åtminstone
en del av en längre transport, att
svin drack mycket små volymer
vatten. Under transporter som
varade 26–31 timmar drack de
genomsnittligt endast 0,651 liter
per djur och under en transport
på 44 timmar mindre än 5,41
liter – av vilket en del rann ut
snarare än dracks. Man hade
förutsatt att normal konsumtion
under transport skulle vara 7–20
liter per dygn. Trötthet, avsak-
nad av foder, fordonsvibrationer
och bristande förtrogenhet med
dricksvattennipplar angavs som

orsaker för att svinen inte drack. 
I studien som leddes av Brown

och medarbetare (6), drack och åt
svinen det mesta under en sex-
timmars stallvistelse efter 24
timmars transport jämfört med
svin som transporterats under
åtta och 16 timmar. Svinen från
den längre transporten tog myck-
et längre tid på sig att lugna sig,
den totala registrerade aktivite-
ten var dubbelt så stor som hos
de andra två grupperna, vilket
visar att efter längre transporter
behöver svinen mera tid för att
äta och dricka före slakt.

Får tåligare
Warriss och medarbetare (23)
prövade transporttidens påver-
kan på slaktkroppens nyttovikt
hos får, och fann att det inte före-
kom några betydande effekter av
transporter om upp till sex tim-
mar, vare sig på några kropps-
komponenter eller på muskel-
pH. Broom och medarbetare (5)
fann på kateteriserade får att en
initial reaktion på lastningen och
transportens inledningsfas prak-
tiskt taget hade försvunnit inom
tre timmar och att, för resten av
transporten på 15 timmar, en-
dast lätta stressreaktioner före-
kom. Även Knowles och medar-
betare (12) drog slutsatsen att
transporttiden inte hade någon
effekt på återhämtningstakten
när man jämförde lamm som
transporterats under nio respek-
tive 14 timmar i norra Europa.
Två separata studier av Knowles
och medarbetare (9, 12), i vilka
man bland annat mätte totalt
protein och albumin i plasma,
fann inte några belägg för uttork-
ning hos får som transporterats
upp till 24 timmar inom Storbri-
tannien när omgivningstempera-
turen inte översteg 20°C. Studier
på lamm som transporterades
genom Frankrike under 24 tim-
mar i temperaturer över 20°C,
visade emellertid att lammen
drabbades av uttorkning (11). 

Korta raster inte tillräckliga
Vad gäller viloperioder under
långdistanstransporter (upp till
24 timmar), fann Knowles och
medarbetare (9, 11, 12) att utfod-
ring och vattning av lamm efter

15 timmars transport hade lätta
positiva effekter genom att redu-
cera viktförlusten hos det levan-
de djuret och uttorkningen. Efter
15 timmar hade lammen förlorat
6,4 procent av sin vikt och efter
24 timmar hade de förlorat 7,3
procent, vilket återvanns helt
efter 24 timmars stallvistelse.
Lammen var pigga och fysiskt i
form, och när de fick foder och
vatten var de i första hand
intresserade av fodret, i andra
hand av att dricka och i sista
hand av att vila. Annan forsk-
ning visar liknande resultat (8,
17). I den studie som genomför-
des av Parrott och medarbetare
(17) fick får vila i en timme efter
14 timmars transport, och sedan
transporterades de i ytterligare
17 timmar, så att den totala
transporttiden var 31 timmar (i
enlighet med EU:s lagstiftning,
gällande för fordon klassade som
”higher class”). Beteende och
fysiologisk reaktion undersöktes
och resultaten tyder på att lamm
mår bättre om de endast har till-
gång till vatten och inte till mat.
Utöver detta har experiment av
Hall och medarbetare (9) visat
att ett uppehåll på en timme san-
nolikt inte är till någon nytta för
får under långa transporter.
Efter 14 timmars transport åt
fåren men de drack inte under
den första timmen. Efter fyra
timmar drack de, men när fordo-
net började röra sig drack de inte
alls. Av detta skäl led de av väts-
keförlust senare under transpor-
ten.

Av dessa studier kan det fast-
ställas att får sannolikt äter men
inte dricker under korta viloperi-
oder (en timme), vilket bidrar till
uttorkning. Andra rapporter
visar att det, beroende på vilket
slag av foder som erbjöds, behövs
minst två timmar efter transpor-
ten för djuren att lugna sig och
dricka (11) och att det kan ta upp
till fyra timmar (8). 

Transportförhållanden
påverkar lusten att dricka
Knowles och medarbetare (13)
undersökte effekterna på nötkre-
atur av transporttider om 14, 21,
26 och 31 timmar, inklusive ett

Figur 4. Uttorkning och trötthet förekom-
mer hos nötkreatur efter 24 timmars
transport, så att varje ytterligare förläng-
ning av denna tid är skadlig för djurens
välbefinnande och köttkvaliteten.
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uppehåll för vila och vattning på
lastbilen efter 14 timmar. Fysio-
logiska mätningar visade att en
transport som varade 31 timmar
inte var överdrivet krävande,
men många av djuren föredrog
att lägga sig ner efter cirka 24
timmar. 42 procent av kreaturen
valde att inte dricka, men majo-
riteten drack under vilouppe-
hållet, vilket avviker från de
resultat som Hall och medarbeta-
re erhöll för får (8). Det fanns
konsistenta skillnader mellan
den mängd vatten som djuren
drack på de två olika lastbilarna
(kor som transporterades på dub-
beldäckade lastbilar drack betyd-
ligt mindre), vilket visar att
antalet djur som dricker och den
mängd de dricker påverkas av de
transportförhållanden under
vilka vatten erbjuds.

Kalvtransporter
Knowles och medarbetare (14)
genomförde studier på effekten
av olika transporttider på kalvar
under en månads ålder. Den fysi-
ologiska reaktionen på uteblivet
foder och vatten under mer än 24
timmar var lika med den som
observerades hos vuxna djur. I-
och urlastning av kalvar för att
ge dem elektrolyter efter åtta
timmar under en 24-timmars
transport befanns orsaka ökade
hjärtfekvenser och kortisolnivåer
hos kalvarna. Det förefaller som

det är bättre att så snabbt som
möjligt få kalvarna fram till slut-
destinationen när det gäller
transporter kortare än 24 tim-
mar. Uppehåll för utfodring på
kommersiella mellanstationer
ökar också avsevärt risken för
och spridningen av infektioner,
både mellan och inom olika kalv-
besättningar under transport.

Slutsatser
Forskningen visar att djur i all-
mänhet klarar upp till 24 tim-
mars transport under goda
transportförhållanden. Den
stress som djuren utsätts för
under ur- och ilastning av boskap
kan anses uppväga fördelarna
med att utfodra och vattna dem
mitt under transporten, vare sig
det sker efter åtta timmar för en
24 timmars viloperiod, eller efter
14 timmar för en timmes vilope-
riod, så som det anges i WATO
(Welfare of Animals (Transport)
Order):s riktlinjer (25). 

Australisk boskapsuppfödning
sker under förhållanden som
starkt skiljer sig från dem i Euro-
pa. Dessa skillnader måste inses
och erkännas. Till exempel skul-
le urlastning var åttonde eller
fjortonde timme under långa
transporter av nötkreatur från
den australiska obygden, för att
få en viloperiod (så som EU:s
lagstiftning föreskriver), inte
vara till fördel för dessa djur på

grund av den stress som djuren
utsätts för och som hänger sam-
man med hanteringen av djur
som inte är vana vid detta. Det
är dock viktigt att observera att
forskning som utförts om effek-
terna av transporttid på djur all-
mänt gäller under goda trans-
portförhållanden. Resultaten
återspeglar därför inte nödvän-
digtvis praxis inom husdjursnär-
ingen. För situationer där trans-
portförhållandena är dåliga, är
här refererade resultat inte gilti-
ga. 

Långa transporttider bör
undvikas
Långa transporttider för boskap
utan viloperioder bör endast
undantagsvis tillåtas, och bara
under följande omständigheter:

– Alla djur är friska och i god
kondition och är gamla nog för
att klara transportstressen. 

– Transportfordonet är i gott
skick med bra fjädring och har
bra ventilationsegenskaper.

– Beläggningen är sådan att alla
djur kan ligga ner och resa sig
upp.

– Alla djur kan inspekteras regel-
bundet.

– Lastbilen framförs med försik-
tighet.

– Transportrutten läggs utefter
jämna vägar.

– Boskapen ges en viloperiod före
slakt som är avpassad efter
transporttiden.

Rent allmänt behövs ytterligare
forskning om djurs beteenden
under transport och under vilo-
perioder, så att tidsperioder för
tillräcklig vila, utfodring och
vattning kan utformas bättre i
överensstämmelse med djurens
välbefinnande. 

Summary
Farm animal transport –
journeys lengths and legisla-
tion, an international
perspective
This article presents some of the
differences in transport of
slaughter stock in the European
Union and Australia with refe-
rence to the legislation on jour-
ney lengths and resting intervals

Figur 5. Det är bättre att så snabbt som möjligt få kalvarna fram till slutdestinationen
än att lasta ur och i för kortare vila, när det gäller transporter kortare än 24 timmar.
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for livestock transported long
distances.

Research indicates that under
good transport conditions, ani-
mals are generally able to cope
with up to 24 hours of transport.
The stress imposed on animals
during unloading and loading
livestock is thought to outweigh
any benefits of feeding and
watering animals mid journey
either after 8 hours for a 24
hours rest, or after 14 hours for a
one hour rest. Conditions under
which Australian livestock are
produced are very different to
that of Europe. These differences
must be recognised. For example
unloading cattle that came from
the Australian outback every 8 or
14 hours (as stipulated in EU
legilsation) for a rest period on
long journeys would not be in the
interests of those animals becau-
se of the stress related to hand-
ling animals not used to being
handled.  It is important to note
that research conducted on the
effect of transport duration on
animals is generally under good
transport conditions.  Therefore
results do not necessarily reflect
industry practice.  In situations
where transport conditions are
poor, the above results become
irrelevant.  
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Newcastlemisstanke i
Skåne – spärren hävd
I förra numrets Epiztel (SVT
1/01) informerades om en miss-
tänkt Newcastlesjukesmittad
mindre fjäderfäbesättning i
Skåne. Virusisoleringsförsök på
organprover från de avlivade fåg-
larna har nu avslutats och vid
dessa kunde paramyxovirus-1
inte isoleras. Detta innebär att
diagnosen Newcastlesjuka inte
kan ställas denna gång. För att,
enligt EU:s direktiv, ställa dia-
gnosen krävs att ett paramyxovi-
rus-1 isoleras och att dess intra-
cerebrala patogenicitetsindex
(ICPI) är över 0,7. Det duvpara-
myxovirus-1 som isolerades från
vilda duvor på fastigheten har
genomgått ICPI-bestämning på
EU:s referenslaboratorium. ICPI
för detta isolat var 0,8 men efter-
som isolatet kom från vilda fåg-
lar leder inte detta till några
vidare åtgärder.

Förekomst av smittsamma
sjukdomar hos frilevande
vildsvin
Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA), Avdelningen för
sjukdomskontroll och smitt-
skydd, genomför just nu, tillsam-
mans med Yrkesjägarförbundet,
en insamling av blodprov från
frilevande vildsvin. Insamlingen
och undersökningarna av blod-
proven finansieras med medel
från Statens jordbruksverk.

SVA har under många år för-
sökt att få in blodprov från våra
svenska vildsvin för att kunna
undersöka dessas sjukdomssta-
tus. Det har dock varit svårt att
få in ett tillräckligt antal
blodprov av sådan kvalitet att de
kan användas i våra undersök-
ningar. Nu har SVA dock etable-
rat kontakt med Yrkesjägarför-

bundet och har som mål att
under vintern 2000–2001 provta
150 frilevande vildsvin.

Det anses inom EU vara av
stor vikt att medlemsländerna
undersöker om smittsamma
sjukdomar som kan drabba hus-
djur finns i den vilda faunan. Ett
exempel på en sådan sjukdom är
klassisk svinpest som finns bland
annat i den tyska vildsvinspopu-
lationen och med jämna mellan-
rum sprids till tamsvin med
katastrofala konsekvenser som
följd. I vår svenska undersökning
avser vi att förutom klassisk
svinpest undersöka proven avse-
ende ytterligare sju smittsamma
svinsjukdomar (Aujeszkys sjuk-
dom (AD), transmissible gastro-
enterit (TGE/PRCV), porcine epi-
demic diarrhoea (PED), Swine
vesicular disease (SVD), Teschen/
Talfan, brucellos och Leptospira
pomona). Med dessa undersök-
ningar hoppas vi kunna ytterli-
gare dokumentera vårt goda
smittskyddsläge.

Salmonella i slaktsvins-
besättning
I julhelgen uppmärksammades i
massmedia ett salmonellafall i
en större slaktsvinsbesättning.
Uppmärksamheten förorsakades
främst av att besättningen är en
av de större i landet, med plats
för nära 6 000 grisar. Dock är
detta från salmonellasanerings-
synpunkt ingen besvärlig besätt-
ning, eftersom det är en ren
slaktsvinsbesättning där stallar-
na går att tömma och rengöra.
Hygien, rutiner och utfodrings-
system är dessutom så beskaffa-
de att sanering underlättas. Med
en alltmer ökande koncentration
av djurhållningen till stora
besättningar är denna typ av fall
att vänta i framtiden och diskus-
sioner om livsmedelssäkerhet
kontra etiken i att avliva stora
mängder djur kommer inte att
bli mindre komplicerad.

Uppdaterad epizootipärm
Den pärm med information om
epizootisjukdomar och andra all-
varliga smittsamma sjukdomar
som delades ut till alla Sveriges
veterinärer för ett antal år sedan
är under revidering. Den nya
versionen blir mer kortfattad och
är tänkt som en lätthanterlig lat-
hund i häftesform att ha med sig
i bilen, på kliniken eller i annan
veterinär verksamhet, för att
undvika att en eventuell epizoo-
timisstanke förbises.

BSE-nytt
Den 26 januari hade SVA kört
snabbtest av BSE i drygt tre
veckor. Logistik och provhante-
ring har fungerat mycket bra även
om personalen har fått sätta till
en hel del fritid och gott humör
för att det skall löpa på smidigt.
Efter en del inkörningsjustering-
ar har nu resursförstärkningar
satts in och omdirigering av per-
sonal som lärs upp på testen görs
fortlöpande. 

Till den 26 januari hade det
kommit in ca 1 550 prover som
analyserats. Hittills har alla ana-
lyser varit negativa.

Månadens Epiztel
Trots att nästan allt handlar om BSE och övervaknings-
programmet denna årets första månad, så har en del annat
också hänt. På BSE-fronten finns i skrivande stund inga
nyheter från Sverige, vilket betyder goda nyheter. Epizteln är
sammanställd av Solveig Öijeberg Bengtson, SVA, tel: 018-
67 40 00.

150 svenska frilevande vildsvin ska prov-
tas för att fastställa förekomsten av smitt-
samma sjukdomar.
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Smärta hos djur är ett problem
som veterinärer dagligen måste
åtgärda. Men då djuren inte har
människans direkta möjligheter
att påtala och beskriva smärtan,
måste veterinären genom indi-
rekta metoder bedöma olika
smärttillstånd. Den kurs i vär-
dering av smärta som Orion Ani-
mal Health anordnade på tolv
platser i landet under slutet av
2000 fyllde därför en viktig funk-
tion. Kursdeltagarna fick på ett
systematiskt och vetenskapligt
sätt fakta kring smärta och
smärtreaktioner förklarat, där
man tidigare kanske mest
instinktivt tolkat djurens beteen-
de. Kurserna blev också mycket
välbesökta på alla orter, totalt
485 deltagare varav ca 290 vete-
rinärer registrerades. En uppföl-
jande kurs i behandling av smär-
ta hos djur kommer att ordnas
under våren 2001.

Smärtdefinition
Under den smärtkurs som SVT
besökte föreläste klinikveterinär
Ole Frykman från universitets-
djursjukhuset i Uppsala. Andra
föreläsare som anlitats var Hen-
rik Bohlin, Lennart Sjöström,
Sune Jerre, Görel Nyman och
Elisabeth Ängeby.

Ole Frykman inledde sin före-
dragning med att definiera
begreppet smärta. Smärta är
enligt definitionen en obehaglig
emotionell och sensorisk upple-
velse associerad med en väv-
nadsskada. Den består av de fysi-
ologiska, neurologiska och psyko-
logiska svaren på nociceptiva
(=orsakade av vävnadsskada) sti-
muli. Man delar in smärtan i fyra
olika typer, nämligen den noci-
ceptiva, den neurogena (smärta
orsakad av skada i nervsyste-
met), den idiopatiska kroniska
och den psykologiska smärtan.

Det är dock oklart om den sist-
nämnda existerar hos djur.

Smärtans förlopp i
kroppen
Veterinären konfronteras fram-
för allt med den nociceptiva
smärtan hos det sjuka djuret.
Dels kan denna bestå av akut,
”skärande” smärta som snabbt
förmedlas från den skadade
kroppsdelen till neuronen i rygg-
märgens dorsalhorn via A-delta-
fibrer. Dels kan smärtan utgöras
av en långvarig molande känsla
med långsam överföring till dor-
salhornet via C-fibrer. Den
molande smärtan härstammar
vanligen från större, mindre väl-
definierade, kroppsytor.

En viktig funktion att känna
till beträffande smärtöverföring
är den så kallade portteorin. Den
går ut på att kroppen via om-
koppling av olika nervbanor i
ryggmärgens dorsalhorn kan
konkurrera ut smärtimpulser
med andra nervimpulser. Det är
t ex på detta sätt det känns bätt-
re när man blåser på ett finger
som man klämt.

När en skada inträffar om-
vandlas nociceptiva stimuli till
elektrisk aktivitet i perifera ner-
ver. Smärtimpulserna fortleds
sedan genom det perifera nerv-
systemet, antingen genom de
långsammare C-fibrerna eller
genom de snabbare A-deltafib-
rerna. Kroppen försöker därefter
via modulering lindra smärtan.
Det kan t ex ske genom frigöran-
de av endorfiner i det så kallade
descenderande kontrollsystemet,
eller via omkoppling av impulser
i dorsalhornet enligt portteorin.
Den slutliga upplevelsen av
smärtan när den når hjärnan
benämns perception.

Sensibilisering
Smärtupplevelsen är dock inte
stabil, och kan påverkas av såväl
perifera som centrala skeenden.
När det börjar frisättas inflam-
matoriska mediatorer av typen
prostaglandiner, leukotriener
och cytokiner i såret, sänks
smärtretningströskeln hos noci-
ceptorerna. Tillståndet benämns
primär hyperalgesi, och innebär
att smärtan ökar. 

Även centralt i kroppen kan en
smärtsensibilisering ske. Genom
upprepat nociceptivt inflöde via
C-fibrerna till ryggmärgen sänks
smärtretningströskeln i neuro-
nerna och en sekundär hyperal-
gesi uppstår. Fenomenet kallas
”wind-up”. Wind-up-mekanismen
fungerar även när ett djur är
sövt, varför det är ett krav att
djur som sövs för kirurgi även får
smärtlindring.

Vanföreställningar om djur
och smärta
Ole Frykman konstaterade att
det finns många vanföreställ-
ningar om djur och smärta. Till
dessa hör att djur inte känner
någon smärta, att djur klarar

Djur och smärta
Med anledning av Göran Perssons betänkligheter att äta julsylta, hamnade diskussionen om
smärta hos djur mitt i mediadebatten under början av året. Mycket förutseende anordnades i
slutet av förra året en utbildning i värdering av smärta hos djur för veterinärer och teknisk
personal. Smärtkursen arrangerades på tolv platser i landet, och ett stort antal veterinärer
passade på att få nya kunskaper i ämnet.

Figur 1. Ole Frykman från SLU höll i den
mycket välbesökta kursen om värdering
av smärta hos djur.
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smärta bättre än människor, att
det är bra att det gör lite ont så
patienten håller sig stilla och att
smärtstillande preparat ofta
medför allvarliga biverkningar.
Alla dessa föreställningar är fel-
aktiga, liksom myten att nerv-
systemet hos valpar och kattung-
ar inte är lika utvecklat som hos
vuxna djur. Tvärtom är nerv-
systemet som känsligast hos
unga individer, det är bara det
att dessa inte kan kämpa emot
lika effektivt som vuxna. Att
kupera svansen på obedövade
djur ansåg Ole Frykman därför
vara kvalificerat djurplågeri.

Förutom den rent etiska aspek-
ten finns det många praktiska
anledningar att behandla smärta
hos djur. Långvarig smärta och
åtföljande stress bidrar till att
immunsystemet försvagas, att
energibalansen påverkas nega-
tivt med anorexi och katabolism
till följd, att konvalescensen för-
längs och att djuret rör sig
mindre, vilket är negativt för sår-
läkningen. Långvarig smärta
orsakar också försämrade
kroppsfunktioner i andningsor-
gan, i mag-tarmkanal, i vätske-
reglering och i urinutsöndring.
Dessutom utsätts djursjuk-

huspersonalen för onödiga risker
från djur som har ont, eftersom
dessa är mer aggressiva. Det är
därför veterinärens absoluta
skyldighet att förhindra onödigt
lidande, slog Ole Frykman fast.

Grad av smärta
Olika typer av trauma ger upp-
hov till smärta av varierande
grad. Minst direkt smärta orsa-
kas av skärsår, medan krossår
och brännskador genererar en
ökande mängd smärta. Särskilt
smärtsamma veterinärmedicins-
ka ingrepp omfattar bland annat
thorakotomier, större bukin-
grepp, operationer på huvud och
öron, bäckenfrakturer och ampu-
tationer. 

För djuren är den nociceptiva
smärttröskeln snarlik mellan
olika individer, medan intolerans-
tröskeln varierar mycket mellan
individer och hos samma individ
vid olika tillfällen. En upphetsad
jakthund som skär sig i tassen i
skogen reagerar t ex mycket
mindre på smärta än om samma
hund fick en betydligt mindre
skada i tassen medan den låg
hemma på köksgolvet och hade
tråkigt. Alla fysiologiska, bioke-

miska, farmakologiska och erfa-
renhetsmässiga data tyder dock
på att djur upplever smärta på
liknande sätt som människor.

Svårigheter att identifiera
smärta
Trots all vår kunskap om smär-
tans mekanism kan det vara
svårt att identifiera och beskriva
smärtbeteende hos djur. En
anledning är att olika djurslag
visar helt olika beteendemönster
vid smärta. Tolkningen av smär-
ta är också besvärligare om djur-
slagets normala beteendemöns-
ter är mindre bekant för uttolka-
ren. Det är dessutom svårare att
identifiera smärtsamma tillstånd
hos enskilda djur vid extensiv
och gruppvis djurhållning.

Vissa djurslagsbeteenden vid
smärta kan det därför vara bra
att känna till. Hundar söker ofta
uppmärksamhet, medan katter
gärna går undan. Beträffande
flockdjur försöker vissa individer
dra sig undan från flocken då de
har ont, medan andra söker
trygghet i flocken. Fåglar kan
spela skadade och använda
smärtbeteende för att skydda
ungar/bo, men de kan också för-
söka dölja sin smärta för att inte
bli tagna.

Det kan tyckas självklart att
det är djurägaren, som känner
individens normala beteende,
som bäst kan tolka tecken på
smärta. Ibland har dock smärtan
kommit gradvis och långsamt,
vilket kan ha ändrat djurets be-
teende på ett sätt som är omärk-
ligt för djurägaren. Då kan vete-
rinären/djursjukvårdaren, som
inte känner individen men som
kan identifiera smärtbeteende
hos djurslaget, vara till hjälp.
Bäst bild ger självfallet en ge-
mensam tolkning av någon som
känner djuret tillsammans med
någon som känner igen smärt-
mönster.

Tecken på smärta
Det finns många fysiska och psy-
kiska tecken på smärta hos djur,
och de skiljer sig till viss del mel-
lan djurslagen.

Hund
Hos hundar tar sig smärtan ofta

Figur 2. En vanföre-
ställning är att djur
klarar smärta bättre
än människor. Denna
tax har genomgått en
laminektomioperation
dagen innan bilden
togs, och bedöms ha
mycket ont (nivå 9 på
en 10-gradig skala),
trots smärtlindring.
Personalen utsätts
också för risker då
djur som har ont ofta
är mer aggressiva.
Foto: SLU. 
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uttryck i en abnorm aktivitet,
antingen depression eller hyper-
aktivitet. Ansiktsuttrycket för-
ändras många gånger, med pu-
pilldilatation och en annorlunda
blick. Förändringar i hundens
mentala status kan bestå av oro,
att den söker uppmärksamhet
eller att den blir aggressiv.
Kroppsligt kan man iaktta darr-
ningar/skakningar hos djuret, att
hunden flämtar och att den gnyr,
gnäller eller skäller. Många
gånger slickar och skyddar hun-
den den skadade kroppsdelen,
och visar även motvilja mot att
gå ut, defekera och äta.

Under anestesi är ett motoriskt
svar tecken på att djuret känner
smärta. Andra fysiologiska para-
metrar som kan ändras under
anestesi och indikerar smärt-
samma stimuli är takykardi,
takypné och hypertension. Om
något tecken på smärta upptäcks
under anestesi är det viktigt att
ytterligare smärtlindrande be-
handling sätts in. Det tidigare
beskriva wind-up-syndromet kan
annars inträffa, vilket gör det
mycket svårare att behandla
smärtan när djuret vaknar upp.

Katt
Till skillnad från hunden påkal-

lar inte katten någon uppmärk-
samhet genom att gny om den
känner smärta. Den påtalar där-
emot tydligt att den inte vill bli
hanterad. En katt som har ont
gömmer sig, gömmer skadad/öm
kroppsdel och försöker röra sig
normalt. Den slutar även att
tvätta sig och blir ofta aggressiv.

Häst
Smärta hos häst visar sig i
många fall genom att djuret blir
oroligt och rastlöst. Hästen kan
också stå stilla med sänkt huvud
och en stel, ansträngd mimik.
Den har ofta nedsatt eller upp-
hörd aptit, den svettas och har
forcerad andning. Andra tecken

på smärta är dilaterade pupiller,
tandagnisslan, stelhet, hälta och
kolik vid buksmärtor.

Gris och idisslare
När grisar har ont drar de sig
ofta undan, och har nedsatt eller
upphört foderintag. Många gri-
sar vägrar röra sig, de skriker
och kan visa stelhet och hälta.

Hos idisslare ser man symtom
som nedstämdhet, ovilja att röra
sig, stelhet, hälta, nedsatt eller
upphört foderintag, tandagniss-
lan och aggressivitet.

Generella förändringar
Oavsett djurslag finns vissa bete-
endeförändringar som samman-
taget bör föra tankarna mot en
smärtsam process. De beteenden
som ”minskar” innefattar sjun-
kande aktivitet, minskad aptit,
minskad nyfikenhet, minskad
rörlighet, minskad vilja att lyda,
mindre lek och mindre socialt
intresse. Å andra sidan ser man
en ökad aggression, ökad oro,
mer sömn, ökad törst, mer fläm-
tande och ökad vokalisering (att
djuren ger olika ljud ifrån sig).
En del av dessa generella sym-
tom på smärta liknar symtomen
som ses vid stress, varför man
måste göra en bedömning av dju-
rets allmänna situation för att
skilja på smärta och dysfori.

Bedömning av smärta
När man som veterinärmedi-
cinsk personal ska bedöma gra-
den av smärta hos ett djur, finns
det vissa tecken man bör obser-
vera. För det första gäller det

Figur 3. Hos hundar tar sig smärtan ofta uttryck i ett förändrat ansiktsuttryck, med
pupilldilatation och en annorlunda blick. Tax med perforerande bitskada över buken, två
dagar efter operation. Foto: SLU.

Figur 4. Bedömning
av smärta kan bland
annat göras genom
att upprätta en visu-
ell analog skala, där
bedömningen av dju-
rets smärtstatus plot-
tas.
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djurets allmänna uppträdande,
vilket en veterinär eller en djur-
vårdare kan få ut relativt mycket
ifrån. Här bör man studera dju-
rets kroppshållning, dess rörlig-
het, reaktion vid beröring av ska-
dan och beröring i största all-
mänhet, eventuell vokalisering,
mimik och pälsvård. Vidare bör
man fråga ägaren om djurets
aptit och eventuella beteendeför-
ändringar. Djurägaren kan ut-
trycka detta på olika sätt, men
några vanliga beskrivningar är

att ”djuret är inte som vanligt”,
att det söker kontakt, att det är
deppigt eller ledset, att det är
irriterat, att dess blick är matt
eller slö och att djuret är ”ner-
vöst”.

När en bedömning av smärt-
status är gjord, bör den skattade
smärtans intensitet kvantifieras
genom en gradering som är all-
mänt vedertagen på kliniken.
Flera metoder finns här, t ex via
en numerisk skala (0–10), via en
visuell analog skala (streck där

markering i ena änden betyder
smärtfrihet medan markering i
andra änden betyder maximal
smärta, se Figur 4) eller via en
annan modell såsom lindrig/
måttlig/kraftig.

Publikens bedömning
Att smärtbedömning inte är
någon lätt sak fick de närmare
60 församlade veterinärerna och
djursjukvårdarna slutligen själ-
va upptäcka. Kursarrangörerna
hade spelat in dryga tiotalet
korta filmstumpar från verkliga
patienter med olika grad av
smärta. Varje film visades två
gånger, först utan och sedan med
kommentarer från kursledning-
en. Publiken fick genom en data-
styrd direktröstning avgöra
smärtgraden hos varje patient
enligt en niogradig skala, där
noll betydde smärtfrihet och nio
maximal smärta.

Trots att de samlade kursdelta-
garna bestod av mycket erfaren
veterinärmedicinsk personal,
varierade bedömningarna ibland
kraftigt. Bedömningarna varie-
rade dessutom en hel del inom
samma fall, före och efter det 
att anamnestiska och under-
sökningsmässiga kommentarer
givits. I något av de presenterade
exemplen gav en grupp åhörare
bedömningen noll, medan en

Figur 5. Genom en fjärrkontroll fick kursdeltagarna bedöma vilken smärtnivå de förevi-
sade fallen hade. Trots deltagarnas många gånger stora kliniska erfarenhet varierade
bedömningarna ibland mycket. 

Figur 6a. Detta tillsynes mycket smärtsamma fall bedömdes av
experterna som smärtnivå 0–1. Grundlidandet är fibrokartilagiös
emboli i ländryggen, och hundens reaktion uppstod på grund av
stress i sjukhusmiljön. Foto: SLU.

Figur 6b. En gråhund med peritonit på grund av främmande
kropp i tunntarmen visar kanske inte tydliga tecken på smärta,
men bedömdes av expertgruppen ha smärtnivå 8. Foto: SLU. 
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annan grupp bedömde graden av
smärta som maximal. Här spela-
de uppenbarligen åskådarens
kunskap om smärtupplevelser
vid motsvarande sjukdom hos
människa roll.

Som ”facit” hade en expert-
grupp från SLU gjort extra
undersökningar av varje fall,
vilka redovisades sedan publik-
omröstningarna var klara. Dessa
bedömningar fick säkert många
av de församlade veterinärerna
att fundera över sina egna tolk-
ningar.

Sammanfattning
Som sammanfattning konstate-
rade Ole Frykman att vad gäller
smärtbehandling är det viktigt
med fasta rutiner, men att man
alltid måste göra en individuell
anpassning. Som veterinär ska
man titta på resultatet av smärt-
lindringen, och inte på den
rekommenderade genomsnitts-
dosen. Flera av djuren i exemp-
len hade fått rekommenderad
dos smärtstillande preparat, men
hade ändå ont. I dessa fall måste
dosen höjas tills smärtsymtomen
försvinner. Huvudregeln enligt
Ole Frykman är: om du är tvek-
sam – behandla!

Samtidig sedering är ofta vär-
defull, men ersätter inte smärt-
behandlingen. I detta samman-
hang är det viktigt att komma
ihåg att acepromacin (Plegicil
vet) och diazepam (Apozepam)
inte är smärtlindrande. Vidare
är det viktigt att inte sluta plöts-
ligt med smärtlindrande behand-
ling. Inför operationer bör smärt-
behandling alltid ges förebyggan-
de vid premedicineringen. Dessu-
tom ska en postoperativ uppfölj-
ning med en kombination av
smärtlindarande preparat alltid
göras.

Nästa omgång i Orion Pharmas
smärtkurs kommer att ta upp
hur smärtan ska behandlas i
relation till dess typ, intensitet,
djurets ålder, andra sjukdomar
och andra pågående behandling-
ar. Kursen kan rekommenderas
å det varmaste för alla som
bedriver klinisk djursjukvård.

Johan Beck-Friis
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För mer informat ion  –  kontakta SalusAnsvar kundcenter

www.salusansvar.se
telefon 0200-87 50 50, kundcenter@salusansvar.se

SALUSANSVAR FÖR DITT BÄSTA

Med SalusAnsvars Medlemslån kan du låna billigare än t ex dyra kontokortskrediter.
Från 20 000 upp till 150 000 kronor – utan någon säkerhet*. Och till en ränta som
fn är 7,85 %** (2/1-01). Du väljer dessutom själv hur lång tid du vill ha  lånet –  rak
amortering från 2 till 10 år.
* Vi gör en sedvanlig kreditprövning.
**Effektiv ränta vid lån av 100 000 kr under 5 år med rak amortering är 8,20% (2/1-01).

Låna billigare –␣ utan säkerhet!

Räkneexempel månadskostnad för ränta + amortering
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summa: 3 år 5 år 8 år 10 år
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150 000 kr 5 148 kr 3 481 kr 2 544 kr 2 231 kr
Räkneexempel på nuvarande ränta, inkl amortering och med 0 kr i uppläggnings- och aviseringsavgift.

Effektiv ränta vid lån av 100 000 kr under 5 år med rak amortering är 8,20% (2/1-01).
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I slutet av förra året avgjordes en
köp/säljtvist i domstol, som påvi-
sar att besiktning av häst alltid
skall innefatta longering och/

eller ridprov på böjda spår när
det gäller ridhästar.

Bakgrund
Hästen i fråga köptes i tron att
den var helt frisk eftersom den
genomgått besiktning utan
några påvisade defekter på rakt
spår. Även böjprov var utan
anmärkning. Besiktningen utför-

des på ett större djursjukhus på
löpargång.

Efter kort tid upptäckte köpa-
ren att hästen inte gick rent och
kontaktade veterinär, som kunde
konstatera att hästen inte var
OK vid longering. Gonit och höft-
ledsinflammation diagnostisera-
des så småningom. Köparen för-
sökte då få återgång av köpet
men säljaren nekade med hän-
visning till sitt veterinärintyg
och det blev ett domstolsärende.

Filmad vid köpet
Hästen hade filmats i samband
med provridning inför köpet och
på denna film kunde flera obero-
ende veterinärer konstatera att

hästen var oren i gången på böjt
spår. Domstolen dömde därför
till köparens fördel då felet före-
låg vid köp. Detta trots att ett
veterinärintyg fanns, inklusive
så kallad exportröntgen som var
helt anmärkningsfri. Longering
var dock inte utförd och denna
hade med all sannolikhet påvisat
den hälta som förelåg, ansåg rät-
ten.

Longering bör alltid ingå
Huruvida detta kommer att över-
klagas eller inte har jag i skri-
vande stund ingen kännedom
om, men i det här fallet anser
domstolen att longering borde
ingått i besiktningen. Det försäk-
ringsbolag som jag företräder har
haft diskussioner om att inte
godkänna intyg utan longering
eller ridprov i vissa försäkrings-
former och belopp, och det aktu-
ella domslutet påvisar också hur
värdefulla dessa enkla diagnos-
tiska hjälpmedel kan vara.

Jag uppmanar därför mina kol-
leger att i framtiden alltid inbe-
gripa longering och/eller ridprov i
sina besiktningsrutiner av rid-
hästar. Jag är medveten om att
många har det som rutin redan
idag men allt för många intyg
saknar nämnda inslag vid besikt-
ningar.

Stig Hägglund
veterinärmedicinsk konsult

If-skadeförsäkring, Djur

Longering vid besiktning av häst ett krav?
Under slutet av 2000 togs ett domstolsbeslut som innebär
att besiktning av häst alltid skall innefatta longering och/eller
ridprov på böjda spår när det gäller ridhästar. Insändaren
beskriver och diskuterar fallet.

Longering bör alltid ingå som ett moment vid besiktning av ridhästar. Foto: Suzanne
Fredriksson.



Den enkla vägen 
för en trygg framtid….

Excenel  vet. 
(natriumceftiofur)

- infektionsbehandlingen 
med 0 dagars mjölkkarens -



Effekt
Excenel är effektivt vid behandling av bakteriella klövinflamma-
tioner1 och lufvägsinfektioner2.

Ingen mjölkkarens
Excenel går inte ut i mjöken. Excenelbehandlade kor behöver
därför inte särmjölkas och mjölken behöver inte kasseras4. 
Karenstiden för slakt är 5 dygn.

Säkerhet
Studier visar att Excenel är en säker behandling som dessutom är
vävnadsvänlig3.
Eftersom mjölken efter Excenelbehandling inte innehåller några
antibiotikarester kan både kalvar, barn och mejerier tryggt fort-
sätta att använda mjölken utan rädsla för konsekvenser av anti-
biotika.

Kostnadseffektivitet
Ett fördelaktigt pris per behandling är inte hela sanningen. 
Kostnaden för särmjölkning och kasserad mjölk måste också 
räknas in i den totala kostnaden. Eftersom Excenelbehandlingen
ger hög effekt och saknar mjölkkarens sänks den totala kostna-
den.

Excenel pulver till injektionsvätska finns i förpackning om 4 g.
Dosering:1ml/50 kg kroppsvikt/dygn i 3-4 dagar.
4g ger 80 ml (50mg/ml) färdig lösning.
För ytterligare information se FASS® VET. 

1. North American clinical efficacy data for Excenel sterile powder (Ceftiofur Sodium) as therapy for naturally
occuring acute bovine interdigital necrobacillosis. C.L. Henke, D.W. Morck, K.B. Quinn, B.J. Hanson. 
University of Calgary, Biosciences Building 055A, 2500 University Drive, N.W., Calgary, Alberta, Canada T2N
1N4. Pharmacia&Upjohn Animal Health, 40 Centennial Road, Orangeville, Ontario, Canada, L9W 3T3. 
J. Am. Vet. Med. Assoc. 1998 Jan. 15;212(2):254-7.

2. Schumann, F.J. and Janzen, E.D. Comparison of ceftiofur sodium and sulbactam - ampicillin in the treatment
of bovine respiratory disease. Wien. Tierärztl. Mschr. 78,185-188, 1991. 

3. Brusse, D.M., Jackson, T.A.& Cypher, J.J. A comparison of the injection site reactions of U-64279E (Naxcel),
U-64279A (Excenel), Tilmicosin (Micotil) and oxytetracyklin (Liquamycin) in cattle. TR No 720-92-021, The
Upjohn Company. 

4. Jaglan P.S., Yein F.S., Hornish R.E., Cox B.L., Arnold T.S., Roof R.D., Gilbertson T.J. "Depletion of intra-
muscularly injected ceftiofur from the milk of dairy cattle". J Dairy Sci 1992 Jul; 75 (7): 1870-6.

Vad ger Excenel dig?
Excenel är ett nytt antibiotikum för kor, ungdjur och kalvar.

Pharmacia Animal Health AB, Box 921, 251 09 Helsingborg. Tel. 042-28 80 00,  Fax 042-28 89 75,  www.pah.nu
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Klinikveterinär Katarina Svens-
son tar en kopp kaffe i det egen-
målade personalrummet. 

– Fördelen med egen klinik är
att det är enklare att arbeta i en
mindre enhet och det blir en per-
sonligare kontakt med djurägar-
na. Ett av våra mål är att alla
djurägare som kommer hit ska
träffa veterinär, även om det
bara är en vaccinering. Så vi har
bokat med stor tidsmarginal. Det
är bättre att vi får en lucka än
att det stockas.

Vi är, förutom Katarina Svens-
son, Birgitta Karlsson och Ulf

Axelsson. De lärde känna var-
andra på Jönköpings Djursjuk-
hus. Både Birgitta och Katarina
var djursjukvårdare och i början
av 1990-talet beslöt de sig för att
vidareutbilda sig till veterinärer. 

– Ulf började på sjukhuset
1985. Sedan dess har vi alla tre
umgåtts både som kolleger och
privat. 

1996 och 1997 blev Birgitta och
Katarina veterinärer. De fortsat-
te att arbeta på djursjukhuset i
Jönköping. 

– Det var roligt att komma till-
baka till en arbetsplats där alla
kände en. Men efter några år
kände jag att jag ville gå vidare.
Jag kan inte vara hela mitt
vuxna liv på samma ställe. Driva
eget i mindre skala var en tanke,
som lockade.  

Tanken på att en dag starta
eget har aldrig varit någon
egentlig drivkraft för Ulf. 

– Nej, det har inte varit en
dröm, utan för mig var det mer
tillfälligheter att det blev just nu,
som vi startade eget. Jönköping
är ju ett rätt stort upptag-
ningsområde, som geografiskt
ligger väldigt bra, stora vägar
går förbi. Vi räknar med att det
ska bli en del remisser utifrån,
säger han. 

Att de hamnade just här på
sjukvårdsområdet väster om
centrum är en slump. En dag höll
Ulf föredrag på ett hunddagis.
Han såg huset som tidigare
använts till vårdhem för utveck-
lingsstörda, vilket vid tiden för
föredraget fungerade som lager-
lokal. 

– Då fick jag idén att här kunde
man öppna klinik. 

Nu sitter vi i den 600 kvadrat-
meter stora kliniken. Allt föru-
tom el och vatten har veterinä-
rerna tillsammans med släkt och
vänner själva ställt i ordning. 

– När vi kom hit och tittade
hade huset stått tomt i många år.
Det var inte kul att komma hit.
Då var det mycket slitet och
smutsigt. 

– Allt har tagit mycket mer tid
än vi kunde tänka oss. Släkt och
vänner har hjälpt till. Jag har
inte räknat ut hur många tim-
mar som är nerlagda på att rusta
upp och måla. Men det har gått
bra, säger Birgitta Karlsson. 

Den 11 oktober slog de upp dör-
rarna för sin nya klinik, Jönkö-
pings smådjursklinik. Personal-
styrkan består av fyra djur-

”Inget problem har varit oöverstigligt”
Strax väster om Jönköpings centrum breder ett gammalt  sjukvårdsområde ut sig. Här
öppnade tre veterinärer en smådjursklinik i höstas. Vi for till Småland och träffade dem.
Mötet resulterade i ett samtal om utrustning, kollegialitet och om omställningen i att plötsligt
bli arbetsgivare. 

Hon väntar på den stora smällen. Katari-
na Svensson tycker att startandet av den
egna kliniken gått bra och undrar ibland
när den ”stora smällen” ska komma.
Nästa steg är att anställa någon som stä-
dar. 

Veterinärortoped med stort patientunder-
lag. Ulf Axelsson fick med sig många pati-
enter till den nya kliniken. – Fastän vi
startade mitt i en lågsäsong har vi redan
fått fler patienter än vi budgeterat för,
säger han. 
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sjukvårdare och en kontorist på
deltid. 

Hur känns det att ha blivit
arbetsgivare? 
– Det vet jag inte riktigt än hur
det är. Vi är gamla kompisar och
har känt varandra länge. Birgit-
tas sambo Per har hjälpt oss
mycket med avtal och de rent
bokföringsmässiga frågorna. Vi
är med i SAF så vi får tillgång till
olika avtal, regler och förordning-
ar. Jag har läst igenom dem, men
kan inte säga att jag lärt dem
utantill. 

Katarina tar en klunk kaffe och
säger att hon känner att hon har
större tid för patienterna nu. 

– Här sitter jag ner och dricker
lite kaffe, pratar med folk. Lär
känna djurägarna. 

Inom humanvården är det van-
ligt att en läkare tar med sina
patienter när han öppnar eget.
Är det likadant för er?

– Ja, det är en viktig sida för
att våga öppna eget, att man har
patienter med sig från början. 

– Sen gäller det att marknads-
föra sig. En del ringer och frågar
om vi verkligen kan göra det och
det. Man tror att en klinik i prin-
cip bara består av ett mottag-
ningsrum. Vi har samma utrust-
ning som djursjukhuset. 

Kliniken är välutrustad och
utrustningen kommer från hela
landet. Röntgen från Gävle och
operationslampor från Västerås.

– Skulle man köpa allt nytt
hade det kostat miljoner, säger
Birgitta. 

– Det gäller att ringa runt till
sjukhusen och höra om de har
något stående som de inte använ-
der. Så har vi gjort och det har
tagit tid att hämta hit allt, men
det var det verkligen värt. 

Kliniken har ultraljudsrum,
röntgenrum, ögonundersöknings-
rum, laboratorium, framkall-
ningsrum, ett rum för smittsam-
ma sjukdomar och avlivning, bib-
liotek, konferensrum, två opera-
tionssalar, personalrum, tre poli-
klinikrum, pol op, tvättstuga,
vilorum och omklädningsrum. 

– Utrustningen till ortopedin,
ultraljudsapparatur, röntgen och
alla operationsinstrument har
varit dyrast. Ja, och så datorerna

naturligtvis. Vi har nio stycken
kopplade till ett nätverk och vi
har programmet TROFAST,
säger Birgitta.

Hur var det att lämna er gamla
arbetsplats?
– Alla har ju jobbat på djursjuk-
huset i Jönköping och det är
klart att det var blandade
känslor när vi slutade. Vissa såg
det som vi sysslade med som en
konkurrerande verksamhet. Vi
har ju samma patienter, men
marknaden växer och mindre
enmanspraktiker lägger ner så
det finns underlag för oss alla.
Men vi öppnar inte för att kon-
kurrera med djursjukhuset, utan
för att vi tror på vår affärsidé: att
jobba i mindre enhet och försöka
skapa en mer hemlik miljö för
djurägarna. 

Ser ni bara fördelar med att star-
ta företag tillsammans med vän-
ner?
– Ja, det är en fördel att samar-
beta. Vi sporrar varandra att
lära oss mer. Vi går kurser och
lär av varandra. Men sen var det
viktigt för oss alla tre att vi skul-
le kunna arbeta med samma
saker som tidigare på den nya
kliniken. Vi ville inte bara stå
och vaccinera eller kastrera kat-
ter, utan syssla med sådan typ av
vård att vi får nytta av vår kom-
petens, säger Katarina Svensson. 

– Sen är det bara bra att vara
tre stycken i och med att var och

en tänker på olika saker, säger
Birgitta Karlsson, som själv var
mammaledig under sommaren. 

– Hon har lagt ner oerhört
mycket tid på att ringa och leta
utrustning. Vi har i stort sett
varit runt i hela landet och letat

Här är delar av personalstyrkan samlad i receptionen. Från vänster: Birgitta Karlsson,
veterinär, Katarina Svensson, veterinär, Kristina Jangmo-Wiridén, djursjukvårdare, Ulf
Axelsson, veterinär, Karin Berggren, djursjukvårdare och Marina Olander, djursjukvår-
dare. 

Operationslamporna kommer från Kata-
rinas kusin i Västerås som visste att ett
sjukhus hade några begagnade stående
till ingen nytta. På bilden syns även djur-
vårdare Kristina Jangmo-Wiridén.
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efter utrustning, rätt mycket
kommer från  humansidan, säger
Katarina. 

– Möjligen är jag oroad över att
vi får för mycket att göra, det är
inte bra, när man inte har målet
att bli större. Hur ska man göra
för att undvika att expandera?

Det funderar jag på ibland, men
idag är vi fortfarande kvar i upp-
byggnadsskedet. 

Har ingenting varit svårt?
– Nä, jag går fortfarande och
väntar på när den stora smällen
ska komma. Det är klart att det
varit småkrångel, som att viss
utrustning varit för stor för rum-
men. Då har vi fått kapa av en
del och bygga om lite. Man kän-
ner hur tiden bara rinner iväg,
säger Katarina. 

– Det är som med alla nya före-
tag, man tänker inte på allt.
Datordelen till exempel hade vi
lite problem med de första veck-
orna, men nu fungerar den bra.
Det vi varit mest oroliga för är
likviditeten i företaget. Efter
nyår ser vi lite bättre hur vi lig-
ger till. Nu startade vi mitt i en
lågsäsong. Hösten är ju av  tradi-
tion det. På ett sätt har det varit
en fördel, vi har lugnt och sansat
hunnit komma in i rutinerna.
Men vi har faktiskt fått fler pati-
enter nu än vi budgeterat med,
säger Ulf. 

– Inget problem har varit
oöverstigligt, men det har dykt
upp nya hinder hela tiden, fast
inte så att något gjort att man
ångrat sig. Att strömmen skulle
räcka var ett orosmoment. Rönt-
gen kräver ganska mycket ström.
Men det har gått. Vi kan inte

köra all utrustning samtidigt
bara, säger Birgitta. 

Har ni fått gå ner i lön?
– Ja, det kan man säga, för just
nu har vi ingen lön. Det får alla
företagare göra i början. 

Hur lång tid är början?
– Vi har väl tänkt oss ett år. Men
vi har redan fått väldigt mycket
att göra. 

Hur många patienter har ni?
– Egentligen spelar det inte så
stor roll hur många patienterna
är, det är vad man får göra med
dem, som är avgörande. 

Hur har ni marknadsfört er?
– Vi hade tur, eftersom telefon-
katalogen i år distribuerades på
hösten, så vi hann komma med
där. Lokaltidningen gjorde ett
reportage i samband med reno-
veringen och det lokala TV4-
fönstret hade ett inslag från öpp-
nandet. Sen har vi har haft ett
Öppet Hus och inför det annonse-
rade vi. 

Räcker det med att ni är tre vete-
rinärer?
– Målet är inte att växa antals-
mässigt i tjänst, men det är tro-
ligt att vi behöver fler anställda,
djursjukvårdare och städare.
Först och främst ska vi anställa
någon som hjälper oss med städ-
ningen. Det låter stöddigt att
man inte vill städa själv, men det
är något som måste göras dagli-
gen och professionellt. Det får
inte samlas smuts någonstans.
Nu dammsuger vi strax innan vi
öppnar eller på kvällen när vi
stängt. Vi hjälps åt med det nu,
men så snart som möjligt kom-
mer vi att anställa städpersonal. 

Hur känns det nu?
– Det är roligt och nytt. Ikväll
ska vi julskylta, upp med stjär-
nor och ljusstakar, säger Birgit-
ta. 

– Jag tycker att det känns jät-
tebra. Trevligt. Det är roligt att
gå till jobbet. En trivsam
arbetsplats. Vårt mål är att det
ska vara roligt, säger Katarina. 

Katarina Hörlin Barnekow

Jönköpings Smådjursklinik 
Drivs i bolagsform av veterinärerna Birgitta Karlsson, 38 år, Katarina
Svensson, 40 år, och Ulf Axelsson, 50 år. 
Antal anställda: Åtta personer, inklusive Ulf, Birgitta och Katarina. 
Öppnade: 11 oktober 1999.
Öppettider: Vardagar 08–17, ti, on, to kvällsöppet till 20.00
Råd till kolleger: 
– Ta chansen. 
– Ni måste naturligtvis ha kontrollerat med banker så att finansiering-

en är klar. 
– Räkna med att allt blir dyrare än beräknat.
– Anlita tidigt ekonomisk och juridisk konsult.
– Klargör tidigt förutsättningarna för verksamheten.
– Upprätta skriftliga samarbetsavtal.
– Begär långa krediter av leverantörer. 
– Leta efter utrustning. Det tar tid men man tjänar på det. Många sjuk-

hus har saker stående i källaren. 
– Var beredd på att lägga ner väldigt mycket arbete. 
– Starta med kolleger, det är mycket roligare än att arbeta ensam. 

Undersökningsbordet är en gammal tand-
läkarstol som byggts om. Varje rum har
sin egen färg och sitt eget namn. Detta är
djungelrummet och Magnus Fridström
assisterar Birgitta Karlsson. 
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Inga tekniska missar, trevlig
samvaro och gripande möten
med den samiska kulturen, blev
facit efter EU:s chefveterinärers
rådsarbetsgruppmöte i Kiruna
den 24–26 januari, enligt arran-
görerna. 

– Såvitt jag förstår var alla
nöjda. Allt fungerade faktiskt
jättefint, säger chefveterinär
Bengt Nordlund, SJV, som till-
sammans med Håkan Stenson,
Livsmedelsverket, var värd för
besöket. 

I tre dagar bodde EU:s chefve-
terinärer i Kiruna. De var där
dels för att diskutera det svenska
ordförandeskapets arbetspro-
gram, djurskydd och veterinära
aspekter på EU:s utvidgning,
dels för att uppleva den samiska
kulturen. 

Tyskar sparkade bäst
De sociala aktiviteterna gick i
vintersportens tecken. Spark-
stöttingsåkningen blev så upp-
skattad att ett inofficiellt EM,
det europeiska CVO-mästerska-
pet i sparkstötting, genomfördes. 

– Tyskland vann, avslöjar Nord-
blom. 

Priset blev ett diplom och ett
renskinn. 

– Vi delade ut priset under
middagen. Många av gästerna
tyckte att det var precis som
Nobelmiddagarna de hade sett
på teve. Jag och Håkan knöt an
till Nobelfesten och delade ut pri-
set under nobelliknande former. 

Vacker jojk
Enligt Nordblom var besöket på
det EU-godkända renslakteriet i
Rensjön också mycket uppskat-
tat. Dessutom fick de europeiska
veterinärerna ta del av den
samiska kulturen på nära håll.
En stark upplevelse.  

– Vi besökte ett kapell en kväll.

Det var mycket vackert. Mar-
schallerna brann utanför och
inne i kapellet fick vi höra samis-
ka historier, lyssna till samiska
Anna, som sjöng och jojkade. Det
var magiskt. Hon var vacker som
en dröm, där hon stod i stearin-
ljusens lågor. Folk var alldeles
tårögda efteråt. 

Detta diskuterades
Nu ägnade sig veterinärerna inte
enbart åt vintersport och vacker
sång. De diskuterade även
arbetsprogrammet under det
svenska EU-ordförandeskaps-

året, djurskyddet vid transporter
och djurskyddet vid svinhållning,
BSE, samt tog upp de veterinära
aspekterna på EU:s utvidgning. 

I ett pressmeddelande från

EU-veterinärer i snöigt Kiruna
Djurskyddet vid transporter, veterinära aspekter på EU:s
utvidgning och grishållning. Det blev huvudfrågorna när EU:s
chefveterinärgrupp, CVO, möttes i Kiruna. Dessutom besök-
tes renslakteriet i Rensjön och det första CVO-mästerskapet
i sparkstötting genomfördes. 

Ett antal renar i en
liten hage fick agera
utställningsobjekt för
EU-folket. När dessa
gick in för att ”klappa
en ren” glömde de
stänga grinden.
Renarna sprang till
skogs, till renskötar-
nas förtvivlan. Foto:
Olle Hagström.

Det toppmoderna ren-
slakteriet i Rensjön
imponerade på EU-
gästerna. Men någon
renslakt i verkligheten
fick de inte uppleva.
Foto: Olle Hagström.

Livets första lassokast. Den tyske CVO
Wolfgang Tronck får en lektion i den
samiska fångstmetoden av Gabnas P-G
Idivuoma. Foto: Olle Hagström.
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Jordbruksdepartementet ges en
översikt om vilka synpunkter
delegaterna förde fram: 

* Djurtransporter. Chefveteri-
närna instämde i kommissio-
nens slutsats, vad gäller djur-
transporter: medlemsstaterna
måste bli bättre på samord-

ning, för att djurskyddet ska
förbättras. Även kunskaperna
om djurskydd och den aktuella
lagstiftningen måste förbätt-
ras. Detta skulle ske genom
”särskilda utbildningsinsatser
riktade till ansvariga myndig-
heter och olika yrkesgrupper”. 

* Djurskyddet vid svinhållning.

Även den måste förbättras, sär-
skilt bör olika former av hål-
landet av suggor studeras.
Veterinärerna hoppades att det
svenska ordförandeskapet skul-
le fortsätta diskussionen om
detta. 

* EU:s utvidgning. Ett nätverk
av kontaktpersoner i medlems-
staterna och kandidatländerna
ska bildas. Detta nätverk ska
identifiera varje lands problem-
område, så att EG-lagstiftnin-
gens krav på djurhälsa och
veterinär folkhälsa kan uppfyl-
las, när EU utvidgas. 

* BSE. Den vetenskapliga vete-
rinärkommittén bör granska
berättigandet i att använda
snabbtester för BSE-diagnostik
på djur yngre än 30 månader.  

Tack
Bengt Nordblom vill framhålla
att utan Christina Isaksson-
Eldhs från UD och Anna Tofténs
insatser hade mötet i Kiruna ald-
rig gått så bra. 

Katarina Hörlin Barnekow

EU:s Chief Veterinary Officers samlade för gruppfoto i Kiruna. De svenska CVO:s Håkan
Stenson och Bengt Nordblom ses som fjärde och femte man från vänster i främsta raden.
Foto: Olle Hagström.

Hematologi och Klinisk Kemi för veterinärer

· Ett svensktillverkat
helautomatiskt instrument som
är enkelt att arbeta med

· Komplett blodstatus på både
kapillära och venösa prov inom
60 sekunder

· Egna program för häst, hund
och katt

Boule Nordic AB
Box 1080, 141 22 Huddinge

tel: 08-608 86 30, fax: 08-746 84 96
E-mail: info@boule.se

Hemsida: www.boule.se

· Litet och kompakt instrument för
torrkemi som är både enkelt och snabbt

· Analys direkt från helblod eller serum

· Färdiga analyspaneler och/eller separata
analyser

Spotchem EZ

CA 530 VET

VetEx – Ett Kliniskt Kemisystem med stor kapacitet och inbyggd dator
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Inget nytt förutom
indikationer
Ceftiofur (Excenel vet) lanseras
för närvarande bland annat
genom annonsering i SVT som
ett ”nytt antibiotikum för nötkre-
atur”. Ceftiofur är inte något nytt

antibiotikum, produkten har fun-
nits godkänd i Sverige för luft-
vägsinfektioner hos kalv sedan
1993. Det nya är att indikatio-
nerna nu har utökats till att
omfatta luftvägsinfektioner och
klövspaltsinflammationer hos
nötkreatur. Karenstiden för
mjölk vid godkänd dosering (1
mg/kg) har i Sverige fastställts
till 0 dagar.

Ceftiofur utsöndras i
mjölk
I den pågående marknadsföring-
en anges att ”Excenel går inte ut
i mjölken”. Detta är inte helt kor-
rekt – mikrobiologiskt aktiva
metaboliter av ceftiofur utsönd-
ras i mjölken (6), om än i halter
som understiger det maximala
resthaltsvärdet (MRL, 100 µg/
kg). Vad vi förstår så har samtli-
ga försök som ligger till grund för
den aktuella karenstiden utförts
på kor med friska juver. Försök i
vävnadskammare hos kalvar har
visat att ceftiofur distribueras i
högre utsträckning till infektera-
de än till oinfekterade kammare
(3). Det är inte osannolikt att
motsvarande gäller även inflam-
merade juver. Halterna är dock
otillräckliga för mastitbehand-
ling (se t ex 8).

Spektrum och resistens
Ceftiofur är en så kallad tredje
generationens cefalosporin, vil-
ket innebär att substansen har
ett mycket brett spektrum. Resi-
stens mot ceftiofur medför kors-
resistens mot övriga cefalospori-
ner och beta-laktamer (4).

Utvecklingen i USA
I USA har ceftiofur varit godkänt
till nötkreatur sedan 1988. Från
Norddakota har nyligen rappor-
terats att 13 procent av kolibak-
terier isolerade från diarrékalvar
är resistenta mot ceftiofur och
besläktade medel (2). Den över-
raskande höga resistensnivån är
ett allvarligt hot mot veterinär-
medicinsk användning av beta-
laktamantibiotika. Resistens har
också påvisats hos salmonella
från djur (nöt, svin) (9). Hos män-
niska i USA har andelen resi-
stenta salmonellaisolat ökat från

0,1 procent 1996 till två procent
1999 (5). I flertalet fall var isola-
ten multiresistenta. Sannolikt
har användningen av ceftiofur
inom veterinärmedicinen bidra-
git till den mycket oroande
utvecklingen. Begränsningar av
denna användning har därför
föreslagits (5).

Svensk policy
Inom humansjukvård i Skandi-
navien används tredje generatio-
nens cefalosporiner nästan ute-
slutande vid allvarliga infektio-
ner i sluten vård. 

I USA, liksom i många länder
utanför Skandinavien, är de bak-
terier som orsakar luftvägsinfek-
tioner hos nötkreatur i stor ut-
sträckning resistenta mot peni-
cillin (ibland också multiresi-
stenta) (7). I Sverige är dessa
bakterier, bland annat tack vare
en striktare antibiotikapolicy,
fortfarande fullt känsliga för
penicillin. Andelen resistens mot
övriga aktuella antibiotika upp-
går som högst till ett par procent
(1). Det finns alltså idag ett fler-
tal väl fungerande antibiotika för
att behandla dessa infektioner. 

I veterinärförbundets generella
antibiotikapolicy anges bland
annat att val av antibiotikum
ska ske med hänsyn till de kon-

Ceftiofur – ett sistahandsval
Den antibiotiska substansen ceftiofur har fått nya veterinär-
medicinska indikationer, och håller därför på att marknads-
föras i Sverige. Författarna till följande insändare påpekar att
det rör sig om ett bredspektrigt antibiotikum med dokumen-
terat stor förmåga att utveckla resistens. Ceftiofur bör därför
enligt insändarna användas med mycket stor återhåll-
samhet.

Ceftiofur har en överraskande hög resistensnivå och ska därför användas som ett sista-
handsval, varnar SVA:s antibiotikaexperter.
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sekvenser resistensutveckling
kan få. Val av antibiotika som
normalt används till djur eller
människor i situationer där få
eller inga andra medel finns att
tillgå, bör ske med stor försiktig-
het. Tredje generationens cefa-
losporiner är en sådan grupp
läkemedel. I SVF:s policy anges
vidare att kostnadsaspekter inte
bör prioriteras före aspekter som
berör ett antibiotikums oönskade
sidoeffekter (till vilka resistens-
utveckling hör). 

Vår sammanlagda bedömning
är att användning av ceftiofur
inom svensk veterinärmedicin
bör ske med mycket stor åter-
hållsamhet och endast då beho-
vet är väl dokumenterat. Omoti-
verad användning kan leda till
en utveckling och en diskussion
som varken gynnar djurhälsan,
humanhälsan eller Sveriges
veterinärkår.
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Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta

tjänster som kortare vikariat 
under rubriken ”Jobbtorget”. 
Gå dit och titta redan idag. Figur 1. EKG, avledning I, II och III, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s. Bilden är

av trycktekniska skäl förminskad men motsvarar 15 cm. En liten ruta motsvarar 1 mm.

Fallet är insänt av
Djursjukhuset Albano,
Rinkebyvägen 23, 182 36
Danderyd. Svaret är skrivet
av Anna Tidholm.

Huskatt, hane, 14 år
Anamnes: Katten visade avmag-
ring trots ökad aptit sedan några
månader före besöket. Katten
verkade må relativt bra men
tycktes vara rastlös.

Status: Mager katt med en
snabb, bultande hjärtfrekvens.
Vid platsen för thyreoidea kunde
en ca 1 cm stor resistens palpe-
ras. I övrigt utan anmärkning.
Provtagning visade att total thy-

roxin (TT4) är kraftigt förhöjt
(293 nmol/l, referensvärde: <60
nmol/l).

Ekokardiografi: Grav hypertro-
fi av vänster kammare inklusive
septum, lindrig dilatation av
vänster förmak. Samtliga klaffar
till synes utan anmärkning.

EKG: Se Figur 1.

Vilken är din diagnos? – EKG

Svar – se sidan 113
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Internationellt finns en samlad
uppfattning om att dagens kött-
besiktningssystem inte är anpas-
sat till dagens faror utan att det
behöver moderniseras och base-

ras i ett riskanalytiskt tänkande.
Rollfördelningen bör vara sådan
att övervakning och fastställan-
de av mål är en officiell uppgift
medan kontrollprogram för att
nå målen sätts upp och handhas
av företagen. Hygienkontroller
har en koppling till HACCP men
också till övervakning av primär-
produktionen. Riskanalys skall
inkludera läget på humansidan.

Information från uppfödning
av djur anses mycket viktig och
är en grundförutsättning för kon-
ceptet som sådant. Om viss infor-
mation saknas får besiktningsve-
terinären agera därefter och

exempelvis föranstalta om prov-
tagning. Bedömning av informa-
tionen kan inrymmas inom före-
tagens HACCP-program men
även veterinären bör vara infor-
merad. Det är viktigt att den som
ansvarar för bedömning har rätt
kompetens. Det bör ställas upp
regler om vilken information som
ska ges. På gården ansvarar
besättningsveterinären som har
bäst kännedom om förhållande-
na.

Levandedjursbesiktning
kvarstår
Beträffande ansvar anses att det
ligger hos offentlig övervakning
som antingen kan göras som en
del av HACCP eller som en ren
granskning eller revisionsverk-
samhet. Kunskap om HACCP
och en höjning av den veterinära
kompetensen som är en del av
säkerheten i systemet är mycket
viktig.

Levandedjursbesiktning kom-

mer fortfarande att vara en vik-
tig del av kontrollen. Speciellt då
avseende djurhälsa, djurskydd,
identifiering av djur och att rena
djur kommer till slakt. Intyg
utfärdas på gården av praktise-
rande veterinär som har någon
form av auktorisation.

Det anses mycket viktigt att
utvärdera nuvarande procedurer
i relation till de specifika sjukdo-
mar de avser avslöja. Vilka sjuk-
domar som är relevanta som häl-
sorisker måste fastställas, lik-
som vilka alternativa undersök-
ningsmetoder som finns.

Myndigheter behåller
ansvaret
Överföring av ansvar till före-
tagen i större utsträckning från-
tar inte ansvariga myndigheter
det övergripande ansvaret. Den
offentliga kontrollen kommer att
finnas kvar även om utförandet
ändras. Företagen kommer att
stå för utförande av fler kontrol-
ler medan en stor del av övervak-
ningen kommer att gå ut på revi-
sion av företagens system. Någon
form av permanent offentlig
övervakning kommer att kvarstå
på slakterierna.

Det blir allt viktigare att tillse
att veterinären blir en sorts spe-
cialist med omfattande kunska-
per i bland annat HACCP och
andra kvalitetsstyrningssystem,
samt i revision av system. Det
räcker inte med de grundkunska-
per som veterinärutbildningen
ger.

Beträffande frågan om vilka
krav som ska ställas på ”meat
inspectors”, dvs personer som före-
slås självständigt kunna utföra
köttbesiktning vid små nationel-
la anläggningar, kommer detta
att ses över. På de storskaliga
anläggningarna kommer även
fortsättningsvis den veterinära
kompetensen att behövas.

Margareta Widell
chefveterinär, Livsmedelsverket

Förtydligande till referat från FVE-möte
Kommissionens dokument om förslag till
nya regler för köttbesiktning
Som en kommentar till SVT:s referat av EU-kommissionens
förslag till nya regler för köttbesiktning (SVT 1/01 sidan 35),
lämnar här Livsmedelsverkets chefveterinär sina synpunkter.
Det är bara vid småskaliga nationella slakterier som besikt-
ningen föreslås skötas utan veterinär medverkan, påpekar
hon bland annat.

EU-kommissionen vill
utvärdera nuvarande
metoder för köttbe-
siktning i relation till
de specifika sjukdo-
mar de avser avslöja.
På storskaliga an-
läggningar kommer
dock även fortsätt-
ningsvis den veteri-
nära kompetensen att
behövas, skriver 
Margareta Widell.
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Enligt beslut av Sveriges Veteri-
närförbunds fullmäktige gäller
följande medlems- och prenume-
rationsavgifter under 2001:
Fullbetalande medlem
Medlemsavgift 2 370 kr
Prenumerationsavgift SVT 765 kr
Avg arbetslöshetskassan, AEA 864 kr
Summa 3 999 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

Medlems- och prenumerations-
avgifterna samt avgiften till AEA
är desamma som under 2000.
Medlemsavgiften omfattar även
avgift till SVS. Se nedan under
Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap.

Från den 1 januari 1993 är
medlemskapet i arbetslöshets-
kassan frivilligt. Förbundet avrå-
der dock från att gå ur AEA.

För privatpraktiserande veteri-
närer (=egenföretagare) är avgif-
terna samma som för fullbetalan-
de medlem ovan. AEA ändrade
sina stadgar 1994 så att även pri-
vatpraktiker kan ansluta sig till
AEA1.

Medlem som innehar dokto-
randtjänst och bedriver aktiv
forskning på minst 60 % av tjäns-
ten kan efter årlig ansökan bevil-
jas nedsättning av medlemsav-
giften med 40 %.

För medlem som är ansluten
till Herofonden tillkommer 180
kronor. Herofonden ger från och
med året efter man fyllt 60 år en
pension, som för närvarande
uppgår till mellan 1 600 och 5 600
kronor per år beroende på hur

många år man betalat Heroavgif-
ten. Man måste ha betalat Hero-
avgiften i minst tio år för att ha
rätt till Heropension. Avkast-
ningen på inbetald avgift är
mycket god, för närvarande 88 %,
vilket innebär att inbetalda av-
gifter återbetalas på tre år (netto
efter skatt). Flera medlemmar
rekommenderas därför att i god
tid före 50-årsdagen ansluta sig
till Herofonden.

Medlem som är dubbelansluten
till universitetslärarförbundet
(SULF) betalar medlemsavgift
endast till veterinärförbundet.
Medlemsavgiften för 2000 är
2 442 kronor. Avgiften fördelas
mellan SVF och SULF. Medlem
som under året dubbelansluter
sig till SULF skall meddela detta
till veterinärförbundet. 

Prenumeration på SVT är obli-
gatorisk för alla medlemmar utom
för pensionärer. Pensionär som ej
vill prenumerera på SVT skall
meddela detta till förbundskans-
liet. Prenumerationen upphör
tidigast från uppsägningsdagen.
Vidare kan två makar, som båda
är medlemmar i förbundet, avsä-
ga sig den ena prenumerationen.

Veterinärstuderande
Från och med år 2001 betalar
endast veterinärstuderande i ÅK
I-II medlems- och prenumera-
tionsavgift till SVF. Veterinär-
studerande i ÅK III-VI är av-
giftsbefriade.

Veterinärstuderande i ÅK I–II
Medlemsavgift 170 kr
Prenumerationsavgift SVT 235 kr
Summa 405 kr

OBS! Medlemsavgift till SYVF tillkommer
för alla studerandemedlemmar.

Prenumerationen är obligatorisk
för veterinärstuderande.

Pensionär
Medlemsavgift 240 kr
Prenumerationsavgift SVT 380 kr
Summa 620 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

Pensionärsavgift erlägges från
och med det kvartal medlemmen
går i pension. Prenumerationen
är frivillig för pensionärer.

Vart går avgifterna?
Medlemsavgiften på 2 370 kronor
går till allmänna kassan för att
täcka kostnaderna för kansliet,
styrelsen, kollegiet, fullmäktige,
kommittéer och nämnder mm.
Till SACO betalas 153 kronor per
yrkesverksam medlem.

Försäkringar
Årspremierna för 2001 är följan-
de:
Grupplivförsäkring, medlem som 

ej fyllt 40 år 504 kr
Grupplivförsäkring, medför-

säkrad 504 kr
Grupplivförsäkring, medlem som 

fyllt 40 år 756 kr
Grupplivförsäkring, medför-

säkrad 756 kr
Grupplivförsäkring, tillägg 5 

basbelopp medlem/medför-
säkrad under 40 år 204 kr

medlem/medförsäkrad som fyllt 
40 år 408 kr

Gruppsjukförsäkring I, (gamla 
försäkringen) 552 kr

Gruppsjukförsäkring II
Inkomst upp till 26.999 kr/mån 624 kr 
Inkomst 27 000 kr mån och 
högre 936 kr

Gruppolycksfallsförsäkring, 
medlem 168 kr

Gruppolycksfallsförsäkring,
medförsäkrad 168 kr

Gruppolycksfallsförsäkring, 
barn 216 kr

Barnförsäkring 732 kr
Ansvarsförsäkring 212 kr
Veterinärutrustningsförsäkring 200 kr

Mer information om gruppför-
säkringarna finns i Skandias
annons på sidan 114 i detta num-
mer av SVT.

Villkoren för livförsäkringen
ändrades från den 1 februari
1998. Högsta försäkringsbelop-
pet på 10 basbelopp (2001 =
369 000 kr) gäller till och med 54
års ålder , därefter minskas för-
säkringsbeloppet med 5 % per år.

Från 1 februari 1998 infördes
en tilläggsförsäkring på grupp-

Medlemsavgifter och 
försäkringspremier 2001

1Medlem som är privatpraktiker kan få
ersättning från AEA vid arbetslöshet om
all aktivitet i det egna företaget upphört.
Man kan antingen helt skilja sig från
verksamheten eller göra ett tillfälligt
uppehåll. Tillfälligt uppehåll i verksam-
heten kan man göra endast en gång per
person och företag. Om man helt skiljer
sig från verksamheten måste inregistre-
rat företag avregistreras, fast egendom
och rörelsetillgångar avyttras, hyrda
lokaler lämnas. Medlemmen måste för-
stås också vara anmäld som arbetssökan-
de på arbetsförmedlingen.
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livförsäkringen på 5 basbelopp.
Medlemmar som anser att livför-
säkringens grundbelopp på 10
basbelopp är för lågt kan nu teck-
na ett tillägg på 5 basbelopp och
få sammanlagt 15 basbelopp.
Även tilläggsförsäkringen mins-
kar med 5 % per år från 55 års
ålder.

Försäkringsbeloppet i ansvars-
försäkringen uppgår till max 2
miljoner kronor vid sakskada =
skada på djur. Ansvarsförsäk-
ringen gäller  i hela världen utom
USA och Kanada. Veterinärut-
rustningsförsäkringens högsta
ersättningsbelopp uppgår till tre
basbelopp (2001 = 110.700 kro-
nor). 

Föreningen veterinärer i enskild tjänst
Yrkesverksam/röstande 50 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Föreningen för veterinärer i administra-
tiv tjänst
Yrkesverksam/röstande 70 kr
Yrkesverksam/ej röstande 70 kr
Pensionär 10 kr

Föreningen för veterinärer vid veten-
skapliga institutioner
Yrkesverksam/röstande 24 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Privatpraktiserande veterinärers före-
ning (2000 års avgifter)
Yrkesverksam/röstande 250 kr
Yrkesverksam/ej röstande 250 kr
Pensionär 250 kr

Djursjukhusanställda veterinärers före-
ning (2000 års avgifter)
Yrkesverksam/röstande 150 kr
Yrkesverksam/ej röstande 100 kr
Pensionär 100 kr

Inbetalning av medlems-
avgifter och försäkrings-
premier
Avgifter och premier aviseras via
förbundets dataregister med en
fjärdedel per kvartal. Om de
sammanlagda årsavgifterna ej
överstiger 900 kronor kan dock
hela beloppet debiteras på en
gång i början av året. 

Medlem som anser att debite-
ringen är felaktig bör snarast
kontakta förbundskansliet.

Dröjsmålsränta
Medlem som efter betalningspå-
minnelse ej betalar sina avgifter
debiteras dröjsmålsränta med för
närvarande 10 procent (= riks-
bankens diskonto + 8 procenten-
heter).

Gratisförsäkringar 
Studerandemedlemmar som av-
slutat studierna i årskurs 6
erhåller fri liv-, olycksfalls- och
ansvarsförsäkring under två år.
Ansvarsförsäkringen gäller dock
enbart för legitimerad veterinär.

Dessa medlemmar är sålunda
gratis försäkrade under 2001
med gruppliv på 369 000 kronor
samt för olycksfall med ett
grundbelopp på 369 000 kronor.
Vid en invaliditetsgrad på minst
50 procent utbetalas det dubbla
beloppet. Det innebär en högsta
invaliditetsersättning på 738 000
kronor. Ansvarsförsäkringens
maximala ersättningsbelopp är
vid personskada 10 000 000 kro-
nor och vid sakskada (= skada på
djur) 2 000 000 kronor.

En förutsättning för att tillhöra
liv- och olycksfallsförsäkringen
är full arbetsförhet. De medlem-
mar som berörs av detta får
information direkt från förbun-
det. ■■

OBS! Liv-, sjuk- och olycks-
fallsförsäkringarna upp-
hör automatiskt när den
försäkrade medlemmen fyl-
ler 67 år. Vill försäkrings-
tagaren säga upp försäk-
ringen före 67 års ålder
måste skriftlig uppsägning
sändas till förbundet. Man
kan utträda ur försäkring-
en per den första i varje
månad. Uppsägning skall
vara förbundet tillhanda
senast 10 dagar före önskat
utträdesdatum.

Riksföreningsavgifter
Enligt beslut av respektive riks-
förenings årsmöte gäller följande
medlemsavgifter under 2001:
Svenska distriktsveterinärföreningen
Yrkesverksam/röstande 300 kr
Yrkesverksam/ej röstande 50 kr
Pensionär 150 kr

Svenska besiktningsveterinärförening-
en
Yrkesverksam/röstande 200 kr
Yrkesverksam/ej röstande 50 kr
Pensionär 50 kr

Sveriges yngre veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande + Åk V–VI 230 kr
Yrkesverksam/ej röstande + Åk I–IV 75 kr

Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap
Från och med 1990 är alla med-
lemmar i förbundet även med-
lemmar i Sveriges Veterinärme-
dicinska Sällskap (SVS). Detta
innebär att den särskilda med-
lemsavgiften till SVS har slopats
för förbundsmedlemmarna, som i
fortsättningen betalar till SVS
via förbundsavgiften. Medlems-
avgiften för stödjande medlem i
SVS (SVS-medlem som inte är
medlem i veterinärförbundet)
har av fullmäktige fastställts till
350 kronor för 2001.

Medlemsavgift i
sektionerna
Enligt beslut av respektive sek-
tions årsmöte gäller följande
medlemsavgifter under 2001:
Häst 150 kr
Smådjur 200 kr
Husdjur

Yrkesverksam 120 kr
Pensionär 80 kr

Livsmedel
Yrkesverksam + pensionär 250 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur 100 kr
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Följande allmänna råd kan vara
av intresse för veterinärer.

Inkomstskattesystemet
En intäkt som inte är undanta-
gen från skatteplikt skall hän-
föras till något av inkomstslagen
tjänst, kapital eller näringsverk-
samhet. 

Fysiska personer betalar både
statlig och kommunal inkomst-
skatt. 

Juridiska personer utom han-
delsbolag erlägger endast statlig
inkomstskatt.

Ett handelsbolags inkomster
beskattas hos delägarna. 

Inkomstslaget kapital behand-
las inte nedan.

Deklarationsförfarandet
Större delen av de skattskyldiga
omfattas av ett förenklat dekla-
rationsförfarande. I mitten av
april får de en ifylld deklara-
tionsblankett tillsänt sig för god-
kännande och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av
näringsverksamhet, delägare i
fåmansföretag och närstående
till dessa samt de, som inte varit
bosatta i Sverige hela inkomstå-
ret, undantas dock.

I den förtryckta blankett som
sänds till alla berörda skattskyl-
diga senast 15 april, har skatte-
myndigheten fyllt i samtliga upp-
gifter från de kontrolluppgifter,
som tidigare har sänts in från
olika uppgiftslämnare.

Felaktiga/ofullständiga uppgif-
ter ändras/kompletteras av den
skattskyldige. Blanketten under-
tecknas och skall vara skatte-
myndigheten tillhanda senast 2
maj.

Skattskyldiga, som inte omfat-
tas av den förenklade självdekla-
rationen, skall lämna in en
särskild självdeklaration senast
2 april om inte anstånd har bevil-
jats. 

”Egenavgifter” på skatt-
sedeln
För inkomståret 2000 betalas –
via skattsedeln – allmän pen-
sionsavgift på 7%. Avgiften tas 
ut på förvärvsinkomster upp till
301 011 kr.

Avgiften är avdragsgill till
75%, resterande 25% får du skat-
tereduktion för. Avdraget och
skattereduktionen görs automa-
tiskt av skattemyndigheten.

Taxeringen
När det gäller taxeringen, dvs
vilka inkomster som skall tas
upp i deklarationen och vilka
avdrag man får göra, bör följande
påpekas. 

Kostnader för resor mellan
bostad och arbetsplats är av-
dragsgilla endast i den mån de
överstiger 7 000 kronor. Avdrags-
begränsningen gäller också för
motsvarande resa vid beräkning
av inkomst av näringsverksam-
het. För den som har inkomster
både av tjänst och näringsverk-
samhet avser begränsningen de
sammanlagda kostnaderna och i
första hand skall avdraget i
inkomstslaget tjänst minskas.

Övriga kostnader som täcktes
av det tidigare schablonavdraget
är avdragsgilla till den del de
överstiger 1 000 kronor.

Avdragsbegränsningen omfat-
tar dock inte följande kostnader
som alltså är avdragsgilla ”från
första kronan”:

– ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa, dubbel bosättning
och tillfällig anställning 

– kostnader när den privata
bilen använts i tjänsten och för
annan färdkostnad för resa i
tjänsten

– vissa hemresekostnader
– egenavgifter som är avdragsgil-

la i tjänst
– kostnader i hobbyverksamhet.

Man får inte göra avdrag för
SVF:s frivilliga grupplivförsäk-
ring, den nya gruppsjukförsäk-
ringen med 90 dagars karens,
olycksfallsförsäkringen och barn-
försäkringen (kapitalförsäkring-
ar). 

Däremot är SVF:s gamla
gruppsjukförsäkring med 1
månads karens avdragsgill
såsom en pensionsförsäkring. Se
vidare under rubriken ”Försäk-
ringspremier” nedan.

Om avdragsrätten är tveksam
måste man öppet redovisa vad
kostnaderna avser så att skatte-
myndigheterna har möjlighet att
bedöma yrkandets skälighet. Gör
man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om tax-
eringsmyndigheterna bedömer
att avdragsrätt inte föreligger.

Traktamenten m m
Avdrag för ökade levnadskostna-
der vid tjänsteresa medges
endast om tjänsteresan varit för-
enad med övernattning utanför
den vanliga verksamhetsorten. 

Med vanlig verksamhetsort
menas ett område, vars yttre
gräns ligger på ett avstånd av 50
kilometer (närmaste färdväg)
från såväl den anställdes tjänste-
ställe som bostad.

Betalas traktamente ut vid
arbete inom det område, som ut-
gör vanlig verksamhetsort, be-
traktas ersättningen som lön.

Kostnadsersättningar, trakta-
menten, logiersättningar etc,
som överensstämmer med scha-
blonbeloppen eller ersättningar
som motsvarar gjorda utlägg
behöver inte deklareras, förut-

Deklarationstips 2001
Den årliga inkomstdeklarationen börjar nu närma sig för
många, och SVT ger som vanligt tips om aktuella avdrag
och regler speciellt för veterinärer. 

Teckning: Sara Johnsson Andersson
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satt att de kryssats på kontroll-
uppgift.

När arbetsgivaren betalar ut
dagtraktamente som överstiger
schablonbeloppen 180 respektive
90 kronor eller nattraktamente
över 90 kronor (se vidare riks-
skatteverkets informationsmate-
rial) skall den överskjutande
delen deklareras som lön.

Om arbetsgivaren inte har
betalat ut något traktamente
medges för dag avdrag med
antingen styrkta merkostnader
för måltider och småutgifter eller
med schablon – 90 kronor per
dag.

För logikostnad medges endast
avdrag med styrkt kostnad som
man själv har betalat. Något
schablonavdrag medges inte i
detta fall. 

Den ökning av levnadskostna-
derna som kan uppstå på grund
av att man har sitt arbete på
annan ort än bostadsorten får
normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställ-
ningen är tillfällig,dvs 

– arbetet avser endast en kortare
tid eller

– arbetet visserligen inte är kort-
varigt men tidsbegränsat eller
sådant att en fast anknytning
till den tidigare bostadsorten
krävs eller

– arbetet skall bedrivas på flera
olika platser eller

– det finns annan anledning att
inte kräva flyttning.

Avdrag medges för styrkt logi-
kostnad på arbetsorten samt för
måltider och småutgifter anting-
en med styrkta merkostnader
eller schablon. Det går att få
avdrag för bostadskostnader
även om man inte haft dubbla
hyror, dvs bostadskostnader på
hemorten, enligt en dom nyligen
i Regeringsrätten.

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt
reglerna för tjänsteresa som
varar kortare tid än tre månader
och som fortfarande efter denna
tid får traktamente gäller scha-
blonbeloppen 126 kronor och
nattraktamente 90 kronor (med
vissa begränsningar om arbetsgi-
varen t ex betalat kostnaderna
för mat och bostad).

För övriga, bland annat vikari-
er, gäller i första hand att avdrag
medges för visad kostnadsök-
ning. Om denna inte kan visas
men den anställde gör sannolikt
att han haft sådan kostnad, med-
ges i andra hand avdrag med 90
kronor per dag för de första tre
månaderna och därefter med 54
kronor per dag. Något avdrag för
halva dagar medges inte. För logi
medges endast avdrag med
styrkt kostnad.

För att visa eller styrka kost-
nader krävs att kvitton kan upp-
visas.

Hotellkostnader för
vikarier
Ersättningen för hotellkostnader
skall räknas som lön om vikarien
själv betalat hotellräkningen.
Arbetsgivaren skall betala socia-
la avgifter och dra skatt på hela
denna ersättning. Vikarien får
göra avdrag för den verkliga
kostnaden i sin deklaration.

Om hotellet fakturerar kostna-
den till arbetsgivaren direkt
skall arbetsgivaren ta upp ett
schablonvärde för hotellkostna-
den i vikariens kontrolluppgift.
Vikarien får göra avdrag för
samma värde i deklarationen.
Arbetsgivaren skall betala socia-
la avgifter och dra skatt på scha-
blonvärdet. När det gäller dessa
värden hänvisas till riksskatte-
verkets informationsmaterial
enligt ovan.

Hemresor
Den som på grund av sitt arbete

vistas på annan ort än hemorten,
kan få avdrag för kostnaden för
en hemresa i veckan. Förutsätt-
ningen är att avståndet mellan
hemorten och arbetsorten är
längre än 50 kilometer.

Avdrag medges normalt för
kostnaden för billigaste färdsätt.
Denna regel har dock luckrats
upp. Så är skälig kostnad för t ex
flygresa eller resa med tåg i förs-
ta klass också avdragsgill även
om det inte skulle vara det billi-
gaste färdmedlet.

Om det inte finns godtagbara
allmänna kommunikationer,
medges avdrag för bilresa enligt
den schablon som gäller avdrag
för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen (15 kronor per
mil). Det kan också finnas sär-
skilda skäl för veterinärer att
yrka avdrag för bilresa på grund
av behovet av att medföra veteri-
närutrustningen.

Har man fått traktamente
under vistelsen i hemmet, skall
avdraget för hemresor reduceras
med belopp som motsvarar erhål-
let dagtraktamente.

Av arbetsgivare betalda hemre-
sor är förmån och finns därför i
regel med på kontrolluppgift.
Avdrag får ske om förmånen re-
dovisats som intäkt.

Resor mellan bostad och
arbetsplats
För att få avdrag för kostnader
för resor mellan bostad och
arbetsplats, skall arbetsplatsen
vara belägen minst två kilometer
från bostaden. Avdrag godkänns

Teckning: Sara Johnsson Andersson
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normalt för en resa till och en
resa från arbetsplatsen per
arbetsdag. Kostnaderna är av-
dragsgilla endast i den mån de
överstiger 7 000 kronor. Avdrag
för resor för lunch eller middag
medges däremot inte. I allmän-
het medges avdrag endast för
kostnaden för billigaste färdsätt. 

För att få avdrag för kostnader
för resor med bil mellan bostad
och arbetsplats krävs i regel dels
att avståndet mellan bostad och
arbetsplats är minst fem kilome-
ter, dels att det klart framgår att
man regelmässigt tjänar minst
två timmar sammanlagt för
fram- och återresan genom att
använda bil istället för allmänt
kommunikationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid re-
sor mellan bostaden och arbets-
platsen medges med 15 kronor
per mil. Om man har fått ersätt-
ning från arbetsgivaren skall
denna tas upp som skattepliktig
intäkt.

6. Uppgift om antal privat körda
mil.

Veterinärutrustning m m
Arbetsredskap som inköpts
under beskattningsåret är av-
dragsgilla om de varit nödvändi-
ga för tjänsten. 

En ytterligare förutsättning är
att skattefri ersättning inte har
lämnats för att täcka kostnader-
na. Beträffande offentliganställ-
da veterinärer brukar skatte-
myndigheten utgå ifrån att
huvudmannen tillhandahåller
sådan utrustning. 

Nedan följer en förteckning
över sådana kostnader som kan
vara avdragsgilla och vad som
kan vara värt att tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/redskap/in-
strument som man behöver i
verksamheten. Här gäller att
kostnad för dyrare redskap, över
2 000 kronor och med minst tre
års livslängd, bör fördelas på fle-
ra år. Tre till fem års avskrivning
är att rekommendera. Exempel
på sådan vara är en mobiltelefon
eller en fax.

Skyddskläder
Skyddskläder som behövs bland
annat för att förhindra överfö-
ring av smittsamma sjukdomar
är en avdragsgill post, dock inte
om kostnaden avser arbetskläder.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel bevil-
jas om det är materiel som man
behöver i sitt kontor. Telefon-
kostnaden är avdragsgill för den
del som inte utgörs av privata
samtal.

Facklitteratur och represen-
tation
Kostnad för facklitteratur är
avdragsgill om böckerna anskaf-
fats för tjänsten och de krävs för
att man skall upprätthålla den
på ett tillfredsställande sätt.
Böckerna skall även finnas till-
gängliga på arbetsplatsen. Fack-
tidskrifter är i regel avdragsgilla,
som t ex Svensk Veterinärtid-
ning.

Kostnader för representation

är avdragsgilla om de har ett
omedelbart samband med verk-
samheten. För varje år ger Riks-
skatteverket (RSV) ut rekom-
mendationer för med vilket
högsta belopp per person och
gång man kan beviljas avdrag.
För 2000 är det högsta avdraget
90 kr/person. Den som inte är
skattskyldig till moms får öka
avdragsramen med momsen.
Avdragsramen gäller för såväl
extern som intern representa-
tion.

För andra måltidsutgifter än
lunch, middag och supé är avdra-
get högst 60 kr plus moms per
person och tillfälle.

Försäkringspremier 
Som redan angetts får inte
särskilt avdrag yrkas för premier
som erlagts för frivillig gruppliv-
försäkring, den nya gruppsjuk-
försäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäkring och
barnförsäkring (kapitalförsäk-
ringar). Avdrag för pensionsför-
säkringar och för arbetslöshets-
försäkring får dock yrkas som
tidigare. 

Observera emellertid att det
numera gäller en kraftig be-
gränsning av avdragsrätten för
pensionsförsäkringar. Endast
upp till ett halvt prisbasbelopp,
dvs för 2000 högst 18 300 kronor,
får dras av. Det särskilda utrym-
met för den som har pensionsrätt
i anställningen begränsas från
10 till 5 procent av inkomsten
mellan 10 och 20 basbelopp.

Medlem som varit ansluten till
förbundets gamla gruppsjukför-
säkring under hela 2000 får dra
av 504 kronor. Observera att
denna försäkring dras av som en
pensionsförsäkring. Bevaka att
detta avdrag beviljas. Ett sär-
skilt intyg om att försäkringen är
avdragsgill kan begäras från för-
bundskansliet om inte avdraget
godkänns.

Om AEA-avgift erlagts (se
Dina avgiftsspecifikationer för
2000 från förbundet) får denna
dras av under ”Inkomst av
tjänst”. AEA-avgiften för hela
2000 var 864 kronor. 

Veterinär, som varit ansluten
till veterinärförbundets ansvars-

Körjournal
Många skatteskyldiga måste föra
körjournal för att styrka antalet
körda mil i tjänsten respektive
privat. 

För att körjournal skall kunna
tillmätas något större bevisvärde
måste man föra den löpande
under beskattningsåret. Följan-
de krav bör uppfyllas.

1. Mätarinställningen vid årets
början och slut.

2. Mätarinställningen vid tjänste-
resans början.

3. Var tjänsteresan börjar och
slutar samt antalet körda kilo-
metrar.

4. Vilken ort och vilket företag
eller patient som besökts.

5. Namnet på den person på
företaget eller patienten som
besökts.

Teckning: Sara Johnsson Andersson
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försäkring 2000, bör yrka avdrag
med 212 kronor under den för-
värvskälla där inkomsten redovi-
sats (tjänst eller rörelse). Det-
samma gäller veterinärutrust-
ningsförsäkringen. Premien för
denna försäkring för hela 2000 är
200 kronor.

Vad gäller rätten till avdrag för
premier för frivilliga pensionsför-
säkringar ger respektive försäk-
ringsbolag besked.

Premien för tjänstegrupplivför-
säkring, som gäller för alla stats-
och kommunaltjänstemän och för
flertalet privatanställda, betalas
av arbetsgivaren och något av-
drag härför i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

Utbildningskostnader
Till utbildningskostnad i vid-
sträckt mening kan hänföras
kostnader för egentlig yrkesut-
bildning samt fortbildning. Ut-
bildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hän-
för sig till en kommande yrkesba-
na eller avser att ge meriter för
en högre tjänst. Sådana kostna-
der likställs med kostnader för
köp av förvärvskälla, dvs som en
slags investering. Praxis beträf-
fande kostnader för yrkesutbild-
ning är helt klart – inget avdrag.
För fortbildningskostnader är
läget annorlunda. Med fortbild-
ningskostnader avses kostnader
för sådan utbildning som en
anställd genomgår i och för den
tjänst han redan innehar. Kost-
naderna kan gälla deltagande i
kurser, studieresor eller inköp av
facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag
eller ej för fortbildningskostna-
der synes i praxis bero på i vems
huvudsakliga intresse studierna
bedrivs. Har arbetsgivaren utbe-
talat full lön under studietiden
medges som regel avdrag för
uppkomna kostnader. I dessa fall
anses den skattskyldige ha full-
gjort sin arbetsprestation gente-
mot arbetsgivaren genom att
bevista utbildningen. Det är i
”huvudsak i arbetsgivarens in-
tresse” som den anställde under-
kastar sig utbildning. Om den
anställde får reducerad lön har
praxis visat att avdrag för kost-
nader inte har medgivits. Har

deltagandet skett under semes-
ter eller under kompensationsle-
dighet har arbetsgivaren inte
möjlighet att visa intresse genom
att utge lön. Avdragsrätten
måste då bedömas utifrån andra
kriterier. Ofta vägras avdrag
därför att den skattskyldige har
svårt att bevisa ”nödvändighe-
ten” att delta i dessa situationer.
Studiekostnader är dock av-
dragsgilla om utbildningen varit
nödvändig för att behålla arbete
och inkomster.

När det gäller bedömningen av
avdragsrätten för en kongressre-
sa undersöker skattemyndighe-
ten om arbetsgivaren påfordrat
deltagande i kongressen, dvs om
deltagandet legat i arbetsgiva-
rens intresse. Som regel krävs
att deltagarna fått behålla sina
löneförmåner från arbetsgivaren. 
Det är också väsentligt att det
finns ett organiserat program
med i regel minst 30 veckotim-
mar, och där ämnena som be-
handlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 
Exklusiva resmål, rekreations-
inslag under eller i tidsmässig
anslutning till kongressen lik-
som anhörigs deltagande i resan
är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag
ifrågakommer är i huvudsak
kongress/kursavgift, resekostna-
der, fördyrade levnadskostnader
(observera att om traktamente
inte utgått medges avdrag med
hälften av normalbeloppet för
aktuellt land om man inte kan
visa en högre faktisk kostnad)
samt förekommande litteratur-
och materialkostnader. Rese-
kostnadsbidrag, eventuella trak-
tamenten och övriga kostnadser-
sättningar eller bidrag skall
redovisas som intäkt eller öppet
frånräknas kostnaderna.

Det är viktigt att försöka styr-
ka nödvändigheten av kurs/kon-
gressdeltagandet genom intyg
från arbetsgivare, redogörelse för
den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv.

Spar alltid kvitton, program
och dylikt för att styrka faktiska
utgifter och omständigheter! I
det fall skattemyndigheten be-
stämmer sig för att granska av-

dragen närmare fordras en om-
fattande och detaljerad argumen-
tation för att få en kongresskost-
nad accepterad som avdrag.

Studiemedelsavgift
Studiemedelsavgift, dvs index-
räkning av studiemedel, är enligt
direkt författningsbestämmelse
inte avdragsgill. Däremot är rän-
tor på andra studielån avdrags-
gilla. Avdraget görs under in-
komst av kapital.

Arbetsrum
Ett arbetsrum kan för många
vara en stor utgiftspost. Trots det
kan det ofta vara svårt att få ige-
nom avdraget. Detta gäller i syn-
nerhet om arbetsrummet ligger i
den egna bostaden. 

För att få avdrag under ”In-
komst av tjänst” bör samtliga
nedan angivna förutsättningar
vara uppfyllda.

– Det finns ett klart behov av
arbetsrum för att kunna utföra
arbetet.

– Arbetsrummet är så möblerat
att det inte kan användas som
vanligt bostadsrum.

– Rummet är avskilt från den
egna bostaden.

– Det blir en högre kostnad på
grund av arbetsrummet än
utan arbetsrum.

– Arbetsrum för arbetsuppgifter-
na som görs hemma saknas på
arbetsplatsen.

Om avdrag beviljas för arbets-
rummet får i regel också avdrag
göras för möbler och andra
inventarier i rummet. Avdragets
storlek är ett belopp som motsva-
rar den faktiska merkostnaden
för rummet på grund av el,
värme, hyra, försäkring osv samt
viss del av hyran om det rör sig
om en hyreslägenhet.

Möjligheterna att få avdrag
ökar om ett foto bifogas av ar-
betsrummet samt ett intyg av
arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum
i bostaden. Om nödvändigt bör
sådant intyg införskaffas. 

Lånedatorer
Anställda kan låna hem arbetsgi-
varens dator utan att förmånsbe-
skattas. Redan tidigare kunde en
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anställd i mindre utsträckning
använda en dator privat utan att
förmånsbeskattas under förut-
sättning att datorn var ett
arbetsredskap. För att förmånen
skall vara skattefri måste erbju-
dandet om lånedator rikta sig till
hela den stadigvarande persona-
len. Eftersom en fiktiv lön inte
kan beskattas kan arbetsgivare
utan skattekonsekvenser låna ut
datorer mot ett bruttolöneav-
drag.

Moms för veterinärtjänster
En skattskyldig med en skat-
tepliktig omsättning som inte
överstiger 1 miljon ska normalt
redovisa momsen i sin självde-
klaration. De förfaranderegler
som gäller i inkomstredovisning-
en skall då i huvudsak även
tillämpas avseende momsredo-
visningen. Är omsättningen
högre är man tvungen att regi-
strera sig för moms hos lokala
skattemyndigheten. 

Kontrolluppgift
Det är angeläget att noga kon-
trollera de uppgifter som lämnas
på kontrolluppgiften och om nöd-
vändigt ta kontakt med den/de
som utfärdat denna om något
skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för
vikarier att kontrollera att
arbetsgivarna har angett riktiga
belopp när det gäller lönetillägg
och schablonbeskattning av
boendekostnader. 

Kvarskatt
Numera skall arbetsgivaren inte
göra avdrag för eventuell kvars-
katt. Det är den anställde/skatt-
skyldige som själv skall göra
inbetalningen.

Svar och diskussion
Sinustakykardi 220/min. Kraf-
tigt ökad R-amplitud i avledning
I (talar för en hypertrofi av väns-
ter kammare alternativt led-
ningsrubbning). Ett vänstersi-
digt skänkelblock med breddade
positiva QRS-komplex och ofta
en avsaknad av Q-våg i avled-
ning I är också en tänkbar för-
klaring. Det är mycket ovanligt
att se så höga R-amplituder hos
katter, även vid grav vänster-
kammarhypertrofi. Differential-
diagnoser vid hypertrofi av väns-
ter kammare omfattar bland
annat hypertrofisk kardiomyopa-
ti, hypertyreoidism, hypertoni
samt hypersomatotropism. Den
elektriska axeln är 0 grader, vil-
ket inte är onormalt för en katt,

på grund av att kattens hjärta är
mer ”rörligt” i thorax jämfört
med hundens.

Katten behandlades med
Thacapzol (thimazol = tyroxin-
hämmare) och Inderal (proprano-
lol = b-blockare) preoperativt,
varefter den tumöromvandlade
thyreoidealoben togs bort. Upp-
följning av eventuell regress av
hypertrofin med hjälp av ekokar-
diografi vore av intresse.
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Fyllnadsinbetalning 12
februari
Den som måste göra en fyllnads-
inbetalning på mer än 20 000
kronor slipper den särskilda
kvarskatteavgiften om den del av
skattebeloppet som överstiger
20 000 kronor betalas in senast
den 12 februari. Resterande
20 000 kronor skall betalas in se-
nast den 2 maj.

Till sist 
Om man som skattskyldig gjort
något uppsåtligt fel i sin deklara-
tion kan den ändras av skatte-
myndigheten i fem år efter taxe-
ringsåret. Därtill kan det också bli
fråga om otrevliga konsekvenser
såsom straffpåföljd och skatte-
tillägg.

Anders Lefrell

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 2. Sinustakykardi 220/min. Kraftigt ökad R-amplitud i avledning I talar för en
hypertrofi av vänster kammare alternativt ledningsrubbning. Det är mycket ovanligt att
se så höga R-amplituder hos katter.
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EKG-fall av intresse för publicering i
SVT kan skickas till Anna Tidholm
c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten
50 mm/s och amplituden 1 cm = 1 mV.
Både kompletta fallbeskrivningar och
frågeställningar riktade till Anna
Tidholm tas emot.
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Skandia informerar om veterinärförbundets gruppförsäkringar under 2001
Veterinärförbundets gruppförsäkringar, avtal 16587/17417, har under 2001 följande utformning, premier och
anslutning (inom parentes 2000 års siffror):

Basbeloppet per 1 januari varje år bestämmer försäkringsbeloppet i gruppliv- och olycksfallsförsäkringen samt
barnförsäkringen. Basbeloppet 1 januari 2001 = 36 900 kronor.

Grupplivförsäkring med dubbelt förtidskapital, grund
1 181 (1 194) medlemmar och 140  (146)  medförsäkrade

Försäkringsbelopp Årskostnad kr
Medlem/medförsäkrad intill 40 års ålder    369 000 (366 000) 504 (504)

från 40 till 67 års ålder 369 000 (avtrappning från 55 år) 756 (756)

Grupplivförsäkring, tillägg
Försäkringsbelopp Årskostnad kr

Medlem/medförsäkrad intill 40 års ålder 184 500 (183 000) 204 (204)
från 40 till 67 års ålder 184 500 (avtrappning från 55 år) 408 (408)

Gruppsjukförsäkring I (gamla försäkringen, ingen nyteckning)
74 (82) medlemmar

Ersättning efter 1 mån karens Årskostnad kr
Medlem (ej medförsäkrad) 600/mån 552 (504)

Ersättningen är skattepliktig och premien är avdragsgill som en pensionsförsäkring.

Gruppsjukförsäkring II, avtal 17417 (ny försäkring 1996)
57 (48) medlemmar (ej medförsäkrad)

Sjukpenninggrundande Ersättning under Ersättning vid sjukbidrag/ Årskostnad kr
månadsinkomst sjukpenningtid förtidspension
Under 26 999 kr/mån 1 400 kr/mån 1 000 kr/mån 624 (564)
27 000 kr/mån och däröver 2 100 kr/mån 1 500 kr/mån 936 (846)

Ersättningen är skattefri och betalas ut efter 90 dagars sjukskrivning med så stor del som motsvarar sjukskrivningsgraden (minst en
fjärdedel).

Gruppolycksfallsförsäkring – heltid med Krisförsäkring
1 399 (1 424) medlemmar och 227 (237) medförsäkrade

Försäkringsbelopp Årskostnad kr 
Medlem/medförsäkrad 369 000 (366 000) 168 (168)

(Dessutom ersätts vissa kostnader i samband med olycksfall)

Barnförsäkring
Kombinerad försäkring som ger ersättning både vid olycksfall och sjukdom. Gäller för alla dina barn. Makes/
sambos barn omfattas också om de är folkbokförda på medlemmens adress. Gäller till utgången av det år 
barnet fyller 25 år. Ersättning vid invaliditet max 30 Bb (1 107 000 kr), vid dödsfall max 1 Bb (36 900 kr). Vid
olycksfall utgår ersättning för kostnader. Årskostnad kr 732 (648) per familj.

Barnolycksfallsförsäkring (ingen nyteckning)
Separat olycksfallsförsäkring till 20 års ålder. Ersättning vid invaliditet max 20 Bb (738 000 kr), vid dödsfall 1
Bb. Ersättning för vissa kostnader ingår. Årskostnad kr 216 (192) per familj.

Förbundets försäkringsservice omfattar även ansvarsförsäkring (årskostnad kr 212), veterinärutrust-
nings-försäkring (årskostnad kr 200), sjukvårdsförsäkring, specialistvårdsförsäkring, pensionsspa-
rande, hem-  och villaförsäkring samt praktikförsäkring för egna företagare.
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Arbetsvillkor
För att erhålla en ny ersätt-
ningsperiod från arbetslöshets-
kassan krävs bland annat att
man uppfyller ett arbetsvillkor.
Arbetsvillkoret uppfylls genom
arbete i viss omfattning under
minst sex månader inom en tolv-
månadersperiod.

Överhoppningsbar tid
Den tolvmånadersperiod under
vilken arbetsvillkoret ska vara
uppfyllt kan förlängas med så
kallad överhoppningsbar tid, t ex
sjukdom och tid med aktivi-
tetsstöd. Den överhoppningsbara
tiden begränsas och får omfatta
högst sju år. 

Ersättningsperiodens längd
Ersättningsperioden är 300
dagar för alla, oavsett ålder. För
den som före ikraftträdandet har
fyllt 57 år och har rätt till ersätt-
ning på grund av en pågående
ersättningsperiod gäller äldre
bestämmelser om 450 ersätt-
ningsdagar.

En sökande som uppfyller ett
nytt arbetsvillkor kan beviljas en
ny ersättningsperiod på 300

dagar. Vid en ny ersättningsperi-
od sker inte någon avräkning av
dagar för ersättningsdagar som
lämnats i en tidigare period. Den
nya ersättningsperioden räknas
istället från den tidpunkt när
den tidigare perioden löper ut.

Nedsättning av dagpenning 
Den som utan godtagbart skäl
avvisar ett lämpligt arbete eller
lämpligt arbetsmarknadspoli-
tiskt program, eller som genom
sitt uppträdande vållar att en
anställning inte kommer till
stånd, får dagpenningen nedsatt
(minskad) med 25 procent under
40 ersättningsdagar. Andra
gången ett avvisande sker under
ersättningsperioden sätts dag-
penningen ned med 50 procent
under 40 ersättningsdagar. Vid

Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen 

Riksdagen fattade i december 2000 beslut om förändringar i
arbetslöshetsförsäkringen. Dessa trädde ikraft den 5 februari
2001 och sammanfattas här i korthet. För veterinärförbun-
dets del berör reglerna främst de medlemmar som är anslut-
na till Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA.

Lantbrukarnas Riksförbund,
LRF är näringslivs- och intres-
seorganisationen för Sveriges
största småföretagargrupp -

jord- och skogsbrukarna - och för lantbrukskooperationen. Just nu är vi
143 000 medlemmar i hela landet. Medlemsantalet ökar för fjärde
året i rad. Engagemang i lantbrukets och landsbygdens utveckling
utgör basen i vårt arbete.

Expert/Livsmedels-
säkerhet och djuromsorg

Tjänsten är till en början placerad i Bryssel. Tjänsten fungerar som en
länk mellan LRF i Bryssel och LRF i Stockholm och innebär i första
hand att bevaka frågor inom livsmedelssäkerhet, med fokusering på
animaliska livsmedel, genteknik, läkemedel till djur och djurskyddsfrå-
gor samt mer allmänna jordbrukspolitiska frågor och kontakter med
branschorganisationer. Du kommer att arbeta i mycket nära samarbete
med medarbetarna på LRF i Stockholm.

En betydande del av tjänsten består av kontakter med kommissionen,
parlamentet och olika intresseorganisationer samt internt inom LRF.
Det innebär att bevaka och påverka, samt att förmedla och initiera
åtgärder inom ansvarsområdet. Tjänsten innebär en del resor mellan
Bryssel och Sverige.

Vi söker dig som är agronom, veterinär eller motsvarande med intresse
av, och kunskap i livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Det är merite-
rande om du har erfarenhet från tidigare EU-arbete i Bryssel inom
ovanstående områden. Du är självgående, initiativtagande och förtro-
endeingivande i kombination med en förmåga att anpassa dig och
arbeta i nätverk. Du har en hög social kompetens och en utåtriktad
inställning. Du behärskar engelska i tal och skrift och kunskaper i fran-
ska är meriterande.

Tycker du det låter intressant? Kontakta Ann-Christine Holmer på tel
08-587 688 59. Skicka din ansökan till Olsten Rekrytering, att: Ann-
Christine Holmer, Box 16299, 103 25 Stockholm eller maila till 
rekrytering.ach@olsten.se. Senast den 28/2 vill vi ha din ansökan. 
Läs mer om LRF på www.lrf.se. Välkommen!

0200-22 22 22. www.olsten.se
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en tredje avvisning inom samma
ersättningsperiod upphör rätten
till ersättning. För att återigen
ha rätt till ersättning krävs att
ett nytt arbetsvillkor därefter
uppfylls. 

Avstängning
Den som lämnat sitt arbete utan
giltig anledning eller skilts från
arbetet på grund av otillbörligt
uppförande blir som tidigare
avstängd från rätt till ersättning.

Handlingsplan – ett grundvill-
kor för rätt till ersättning
För att ha rätt till arbetslöshets-
ersättning ska den arbetssökan-
de i samråd med Arbetsförmed-
lingen medverka till att en hand-
lingsplan upprättas inom tre
månader från tidpunkten för
anmälan hos Arbetsförmedling-
en. Detta gäller under hela
ersättningsperioden och omfat-
tar samtliga arbetssökande. Du
som har en pågående ersätt-
ningsperiod vid regelns ikraftträ-

dande ska också upprätta en
handlingsplan tillsammans med
Arbetsförmedlingen, såvida du
inte redan gjort detta.

Arbetssökandet kan begränsas
under de första 100 ersättnings-
dagarna i perioden till lämpliga
arbeten inom den sökandes yrke
och närområde. Därefter vidgas
sökområdet såväl yrkesmässigt
som geografiskt.

Ytterligare information
Fullständiga regler för arbetslös-
hetsersättning återfinns på
AEA:s hemsida. Ytterligare in-
formation om gällande bestäm-
melser för veterinärförbundets
medlemmar lämnas även av för-
bundets A-kassehandläggare
Marianne Lundquist, telefon 08-
654 24 80.

Annelie Lothigrius

Innehavaren förväntas bedriva forskning och undervisning med anknytning till forskarutbildning och
grundutbildning inom veterinärprogrammet.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av universitetsadjunkt Marie Engel tel 018-67 23 01 e-
mail: Marie.Engel@epid.slu.se

För behörighet till tjänst som forskarassistent krävs avlagd doktorsexamen, svensk eller utländsk. I förs-
ta hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång.

Som bedömningsgrunder vid anställning av forskarassistent skall gälla graden av sådan skicklighet som
är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skick-
lighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställning-
en och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att
utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgi-
vande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. Särskild vikt skall fästas vid veten-
skaplig skicklighet.

Tjänsten ingår i ett led att förstärka den epidemiologiska kompetensen vid SLU och önskvärt är bred sam-
verkan med såväl institutioner inom SLU som andra institutioner/organisationer med tillgång till data över
sjukdom och hälsa hos olika husdjur.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om tillsättningsförfarandet lämnas av Claes von Delwig tel 018-67 15 90.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr 251/01-0131 samt meritförteckning och övriga
handlingar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 6 mars
2001.

FORSKARASSISTENT
inom ämnet veternärmedicinsk epidemiologi
vid institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi, Uppsala
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distriktsveterinär
Distriktsveterinärorganisationen söker nu veterinärer till följande platser:

Flen (ref.nr. 06-629/01) en heltidsanställning

Linköping (ref.nr. 06-442/01) en heltidsanställning

Norrköping (ref.nr. 06-443/01) ett vikariat t.o.m. 31 aug. 2002

Svenljunga (ref.nr. 06-444/01) en heltidsanställning

Fullständig annons finns på internet: www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 28 februari 2001.
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SLU ledigförklarar härmed följande anställningar

1. PROFESSUR I DJURSKYDD
vid veterinärmedicinska fakulteten, SLU. Insitutionsplacering fastställs i samband med tillsättning. Ref nr 5222/00-2319

Innehavaren av professuren ska bedriva forskning och undervisning inom ämnesområdet djurskydd, ansvara för forskning
och forskarutbildning, teoretisk och praktisk undervisning samt för utveckling inom ämnesområdet. Lämplig bakgrund för
denna anställning är veterinärutbildning.

2. PROFESSUR I KIRURGI FÖR STORDJUR MED SÄRSKILD 
INRIKTNING HÄST

Placering vid institutionen för kirurgi och medicin stordjur, Uppsala. Ref nr 5016/00-2320.

Innehavaren av professuren ska bedriva forskning och undervisning i rörande kirurgiska sjukdomar hos stordjur. Ansvara
för teoretisk och praktisk-klinisk grundutbildning, fortbildning, forskarutbildning samt för utveckling inom  ämnesområdet
kirurgi för stordjur. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för kompetensutveckling inom ämnesområdet samt infor-
mation om forskning och utvecklingsarbete. För denna anställning är det viktigt med klinisk skicklighet.

Lämplig bakgrund för denna anställning är veterinärutbildning. Den som inte har svenska som modersmål bör vara inställd
på att lära sig svenska för kontakter med bl a djurägare.

3. PROFESSUR I MEDICIN FÖR IDISSLARE
Placering vid institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi, Uppsala. Ref nr 5463/00-2455

Innehavaren av professuren ska bedriva forskning och undervisning inom ämnesområdet idisslarmedicin, särskilt sjukdo-
mar och deras behandling hos idisslare, främst nötkreatur, får och get. Ansvara för teoretisk och praktisk-klinisk grundut-
bildning, fortbildning, forskarutbildning, samt för utveckling inom ämnesområdet idisslarmedicin. I arbetsuppgifterna ingår
även att ansvara för kompetensutveckling inom ämnesområdet samt information om forskning och utvecklingsarbete.

Lämplig bakgrund för denna anställning är veterinärutbildning.

Vid universitetet beaktas jämställdhetsaspekten samt tillämpas individuell lönesättning.

Till ledning för de sökande finns Anställningsordning för SLU, en PM med anvisningar för sökande samt en PM med ytter-
ligare information om professuren (gäller anställning 1 respektive 2). Dessa dokument kan erhållas från Karin Östergren-
Boström, tfn 018/671543, fax 018/673570, e-post: Karin.Ostergren-Brostrom@vfak.slu.se.
Vid redovisning och dokumentation av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter skall strukturen i anvisningarna föl-
jas. Frågor om tillsättningsärendets formella handläggning besvaras av avd dir Gunvor Nordberg, tfn 018/672206, fax
018/673570, e-post: Gunvor.Nordberg@vfak.slu.se

Närmare upplysningar lämnas av:

Anställning 1 dekanus vid veterinärmedicinska fakulteten, docent Göran Dalin, tel 108/671084, fax 018/673570, e-post:
Goran.Dalin@vfak.slu.se

Anställning 2 prefekten vid institutionen för kirurgi och medicin, stordjur, professor Mats Forsberg, tel 018/671613, fax
018/309565, e-post:Mats.Forsberg@klke.slu.se

Anställning 3 prefekten vid institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi professor Jan Luthman, tfn 018/671850, fax
018/673545, e-post: Jan.Luthman@idmed.slu.se samt dekanus vid veterinärmedicinska fakulteten, docent Göran Dalin,
tel 018/671084, fax 018/673570, e-post: Goran.Dalin@vfak.slu.se

Facklig företrädare för SACO är Rolf Olsson, tel 018/671792, fax 018/671085, e-mail: Rolf.Olsson@ekon.slu.se

Till rektor ställd ansökan, märkt med ref nr jämte de merithandlingar och de övriga handlingar sökande önskar åberopa,
ska vara Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala tillhanda senast den 23 mars 2001 (anställning 1 respektive 3).
Anställning 2 senast den 31 maj 2001. Ansökan ska vara avfattad på engelska.

Fullständig annons kan rekvireras från Karin.Ostergren-Brostrom tel 018/67 1543, fax 018/67 3570, 
e-mail: Karin.Ostergren-Brostrom@vfak.slu.se

REKTOR



Du har
för hög lön!

Inkomsttaket för a-kassa är 80% av 15 950 kr. Mer än så får du inte om du
tillfälligt skulle bli arbetslös. Trots att du betalar avgift på hela lönen får du
bara en begränsad del i ersättning. Därför har SACO, i samarbete med samtliga
SACO-förbund och SalusAnsvar, tagit fram en helt ny försäkring, som gör att
du får behålla större delen av din inkomst.

Inkomstförsäkring för tillfälliga svackor.
Företag säljs, flyttar, fusioneras och gör ned-
skärningar. Och det kan ta tid att hitta ett nytt
arbete om du plötsligt får sluta det gamla.
Genom Akademikernas Erkända Arbetslös-
hetskassa får du a-kassa, f n 12 760 kr/månad
före skatt. Den summan räcker säkert inte för
att klara alla utgifter. För att få högre ersätt-
ning kan du, som medlem i Sveriges Veterinär-
förbund, teckna SACO Inkomstförsäkring.
Ersättningen betalas ut redan efter 20 dagar
och fortsätter upp till ett år.

Vill du veta mer.
Behåll din inkomst även mellan jobben! Hör
av dig till oss så får du alla fakta om SACO
Inkomstförsäkring. Telefon 0200-87 50 40.
E-post kundservice@inkomstforsakring.com
Mer information finns på
www.inkomstforsakring.com
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SACO Inkomstförsäkring ger
tillsammans med a-kassa 80% av
din faktiska lön i ersättning, upp till
40 000 kr i månadslön.
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För medlemmar i Sveriges Veterinärförbund i samarbete med SalusAnsvar
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Nya
12–14/3 -01. Kurs i kalvsjukdomar –
besättningsutredning – dikoproduk-
tion arrangeras i Eskilstuna av Svensk
Mjölk och Svenska Djurhälsovården i
samarbete med SVS husdjurssektion.
Info: Ing-Britt Malmlöf, Svensk Mjölk,
631 84 Eskilstuna, e-post: ing-britt.mal-
mlof@svenskmjolk.se, tel: 016-16 34 53,
fax: 016-212 16. (Se annons i denna tid-
ning)

26–30/3 -01. Kurs i försöksdjursveten-
skap enligt FELASA kategori B anord-
nas av Uppsala Universitet. Info: Kurs-
sekretariatet, Uppsala Universitet,
Jenny Larsson, tel: 018-471 76 84, e-post:
Jenny.Larsson@uadm.uu.se eller Malin
Planting, tel: 018-471 73 75, fax: 018-
55 84 05.

31/3–1/4 -01. Tandröntgenkurs – hund
och katt arrangeras i Huddinge av
Svenska Sällskapet för Djurtandvård.
Info: Tina Mannerfelt, tel: 021-14 90 01.
(Se annons i denna tidning)

5–6/4 -01. Kurs i hematologi – hund
och katt arrangeras av Institutionen för
klinisk kemi, SLU. Info: Inger Lilliehöök,
tel: 018-67 16 16. Annons i nästa num-
mer.

Tidigare publicerade
26/2–2/3 -01. Fördjupningskurs i djur-
skydd – svin (2p), Skara. Arr: SLU och
Umeå Universitet (SVT 2/00)

1–2/3 -01. Fölkurs Uppsala. Arr: Hip-
pocampus (SVT 16/00) 

7–8/3 -01. Kurs för blivande banvete-
rinärer Solvalla. Arr: STC och SJV (SVT
1/01)

14–16/3 -01. Konferens om Food
Chain 2001: Safe – sustainable – ethi-
cal, Uppsala. Arr: SLU. (SVT 8-9/00)

19–23/3 -01. Fördjupningskurs i djur-
skydd – handläggning av djurskydds-
ärende (2p), Skara. Arr: SLU och Umeå
Universitet (SVT 2/00)

23–24/3 -01. Kurs i Ryggömhet hos
häst, Ultuna. Arr: Hippocampus (SVT
16/00)

24–25/3 -01. Grundkurs i fågelsjukdo-
mar, Spånga. Arr: Djurkliniken Roslags-
tull, Regiondjursjukhuset Strömsholm,
föreningen Kloaken och Spånga gymna-
sium. (SVT 16/00)

29–31/3 -01. Kurs i hältdiagnostik hos

hund, Falkenberg. Arr: Sveriges Veteri-
närmedicinska Sällskap och Hallands
Djursjukhus (SVT 5/00, annons 16/00)

21–22/4 -01. Kurs i Kirurgi i repro-
duktionsorganen, Stockholm. Arr: Säll-
skapet för smådjursreproduktion (SVT
16/00)

23–27/4 + 28/5 –1/6 -01. Kurs i djur-
skydd för sällskapsdjur (5p), Skara.
Arr: SLU och Umeå Universitet (SVT
2/00)

2/5-01. Kurs i anestesi och analgesi,
Ultuna. Arr: Hippocampus (SVT 16/00)

3–4/5 -01. AVA Spring Conference

Utbildningsdag för
veterinärstudenter
(I mån av plats är veterinärer och 

TA-personal välkomna!)

Behandling av kaniner inom veterinärmedicinen

Uppsala lördagen den 3 mars 2001
Aulan i undervisningshuset, SLU

Föreläsare: Prof. Paul Flecknell, Medical School, Newcastle

SLU, Kloaken och läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health
inbjuder Dig till en intressant dag om kaniner och behandling av dem.

Anmälan till catarina.andersson@orionpharma.com eller fax: 08-623
64 80 senast 01-02-22. Temadagen är kostnadsfri för Dig.

Program

08.45 Welcome
09.00 What makes rabbits different? (a review of the clinically rele-

vant aspects of biology and husbandry, some non-infectious
diseases)

9.45 Handling, restraint, clinical examination and diagnostic proce-
dures

10.15 Coffee with sandwich
10.45 Common clinical problems (Gastrointestinal disorders, Respi-

ratory disease, Skin disease, Dental disease, Neurological
conditions)

11.45 Questions and a short break
12.15 Common clinical problems (continued)
13.00 Why is anaesthesia such a problem? (Anaesthesia and peri-

operative care of rabbits)
14.00 Close

Välkommen!

Elisabeth Persson Gunnel Andersson Peter Engborg
V-fak SLU Kloaken Orion Pharma 

Stipendium
Djurvännernas Förenings i Stock-
holm stipendium (20 000 kr) utde-
las till person eller personer, som
genom forskning eller genom
annan insats främjar djurs välfärd.
Stipendiet sökes före den 15 mars
2001 genom insändande av ansö-
kan med kortfattad motivering till:
Djurvännernas Förening i Stock-
holm, c/o Karl-Axel Karlsson, 
Österängsvägen 22, 182 46 Ene-
byberg.

Svenska
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2001, Ultuna. Arr: European College of
Veterinary Anaesthesia (SVT 16/00)

29–30/5 -01. Jordbruksdepartementet
anordnar en konferens om Ethics and
Animal Welfare 2001 i Stockholm (SVT
1/01)

Nya
2–3/4 -01. 2nd International Confe-
rence: The Regulation of Veterinary
Medicinal Products in Europe arran-
geras i London av Management Forum.
Info: Management Forum Ltd, 48 Wood-
bridge Road, Guildford GU1 4RJ, Eng-
land, e-post: info@management-forum.co.
uk, tel: 0044-(0)1483 570099, fax: 0044-
(0)1483 536424.

4–7/10 -01. BVA:s årliga kongress
arrangeras i Winchester, England av the
British Veterinary Association. Info: BVA
Congress Office, 7 Mansfield Street, Lon-
don W1G 9NQ, England. E-post: con-

gress@bva.co.uk, tel:0044-207 436 6541,
fax: 0044-207 436 2970

Tidigare publicerade
23–25/2 -01. Kurs i Imaging the Tho-
rax and Abdomen – an integrated
Approach, Ellesmere Port, UK (SVT
15/00)

2/3-01. Kurs i 101 Ways to Optimise
Your Anaesthesia in Practice, Elles-
mere Port, UK (SVT 15/00)

7–10/3 -01. Association of Avian Veteri-
narians arrangerar sin 6:e europeiska

Internationella

Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association’s hem-
sida: http://www.worldvet.org/ och på
British Small Animal Veterinary Asso-
ciations hemsida: http://www.bsava.com

Hippocampus erbjuder följande kurser vid Ultuna
under våren 2001

Fölkurs
Tid: 1–2 mars 2001
Plats: KC, SLU Ultuna
Målgrupp: Hästpraktiserande veterinärer
Antal deltagare: Minimiantal deltagare för att kursen skall ges är 30 och maximiantal 40.
Föreläsare: Prof. John Pringle samt veterinärer från SLU och SVA
Kursspråk: Svenska
Kursledare: Prof. John Pringle och Hippocampus
Kursinnehåll: Kursen kommer att behandla sjukdomar hos det nyfödda och växande fölet. Fosterstadiet,

den normala fölningen, dystoki, prematuritet, artificiell uppfödning, immunologi, septikemi,
septisk artrit, pneumonier, diarréer, svalgets sjukdomar, kolik, röntgen- och ultraljudsdia-
gnostik, sedering och narkos, urogenitala sjukdomar, neurologiska sjukdomar, utvecklings-
rubbningar i extremiteterna.

Ryggömhet hos häst
Tid: 23–24 mars 2001
Plats: KC, SLU Ultuna
Målgrupp: Hästpraktiserande veterinärer i Norden
Antal deltagare: Minimiantal deltagare för att kursen skall ges är 60 och maximiantal 85.
Föreläsare: Prof. Leo Jeffcott, Assoc. Prof. Kevin Haussler, Prof. Jean-Marie Denoix, Dr. John Walms-

ley, DVM Jean-Yves Guray, samt ett flertal svenska veterinärer.
Kursspråk: Engelska och ev någon föreläsning på svenska
Kursledare: VMD Karin Holm, VMD Chris Johnston, Leg.vet. Charlotte Erichsen och Hippocampus
Kursinnehåll: Föreläsningar och demonstrationer kommer att beröra den normala hästryggens anatomi

och funktion, klinisk utvärdering av hästens rygg, sjukliga förändringar i skelett och mjuk-
delar. Olika diagnostiska metoder och hjälpmedel, behandlingsalternativ vid ryggömhet.

För båda kurserna gäller:
Kursavgift: 4000:- inkl moms. I kursavgiften ingår luncher och kaffe samt kursmiddag. Kursavgift ska

vara registrerad på Pg 15679-4 för fölkursen senast 20/2, och för ryggkursen senast 1/3
2001. Ange namn, aktuell kurs och nr 651904 (gäller båda kurserna) på talongen.

Anmälan: Skriftlig anmälan inkl adress skickas till Åsa Lindberg, Hästavdelningen, SVA, 751 89
Uppsala eller fax 018-67 44 50 eller e-post asa.lindberg@sva.se
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konferens i München, Tyskland (SVT
14/00) 

15–18/3 -01. SCIVAC anordnar sin 41:a
årliga kongress i Montecatini, Italien
(SVT 14/99)

24/3–01. Kurs i External Fixator
Workshops, Solihull, UK (SVT 15/00)

5–8/4 -01. British Small Animal Veteri-
nary Association (BSAVA) anordnar sin
årliga kongress i Birmingham, England
(SVT 14/99)

20–21/4 -01. Kurs i Spinal Surgery,
Liverpool, UK (SVT 15/00)

20–22/4 -01. Voorjaarsdagen Congress
2001, Amsterdam, Nederländerna (SVT
15/00)

11–13/5 -01. Kurs i Clinical Pathology,
Ellesmere Port, UK (SVT 15/00)

12–15/5 -01. Sixth International Sym-
posium on Ectoparasites of Pets,
Irland (SVT 12/00)

18–19/5 -01. Symposium om paratu-
berkulos Værløse, Danmark (SVT 1/01)

25–26/5 -01. Kurs i Head and Neck
Surgery, Liverpool, UK (SVT 15/00)

8–9/6 -01. Kurs i Total Hip Replace-
ment, Liverpool, UK (SVT 15/00)

6–14/6 -01. Nordisk forskarkurs i
veterinär epidemiologi, del 1, Finland
(SVT 16/00)

23–30/6 -01. 22nd World Medical
Games, Evian, Frankrike (SVT 16/00)

25–30/6 -01. International Postgradu-
ate Training Course: Risk Manage-
ment in Agriculture – Principles and
Applications, Wageningen, Nederlän-
derna (SVT 16/00)

13–14/7 -01. Kurs i An Introduction to
Circular External Skeletal Fixation,
Liverpool, UK (SVT 15/00)

8–11/8 -01. World Small Animal
Veterinary Congress, Vancouver,
Kanada (SVT 8-9/00)

15–19/8 -01. 32nd International Con-
gress on the History of Veterinary
Medicine, Oslo, Norge (SVT 14/00)

26–30/8 -01. 18th International Confe-
rence of the World Association for
the Advancement of Veterinary
Parasitology (WAAVP), Stresa, Italien
(SVT 14/00)

12–15/9 -01. British Equine Veterinary
Association (BEVA) anordnar sin årliga
kongress i Harrogate, UK (SVT 12/00)

14–16/9 -01. 5th European Conference

KURS I KIRURGI I REPRODUKTIONSORGANEN
anordnad av Sällskapet för Smådjursreproduktion

Plats: Skytteholms kursgård, Ekerö – strax utanför Stockholm

Tid: Lördagen den 21 april kl 9.30–söndagen den 22 april kl
16.00.

Föreläsare: Dr Dick White, University of Cambridge

Kursavgift: Övernattning lö–sö, inkl helpension 4.300:– per person
i dubbelrum för medlem, 4.500:– för icke medlem, ange
vem du vill dela dubbelrum med. Tillägg för boende i
enkelrum 500:–

Anmälan: Skriftlig anmälan till Anna Tranell-Lindman, Berghags-
vägen 11, 17852 Ekerö. Bindande anmälan senast den
5 mars. Samtidigt inbetalas kursavgiften till pg
8355624-1, Sällskapet för Smådjursreproduktion

Upplysningar:Annelie Eneroth tel 0175-14091
Anna Tranell-Lindman tel 08-56020261

I samband med kursen hålls ett medlemsmöte.

SSDt – Svenska Sällskapet för Djurtandvård
inbjuder till

TANDRÖNTGENKURS – HUND OCH KATT
31 mars – 1 april

ÅRSMÖTE
1 april

Plats: Odontologiska kliniken, Huddinge sjukhus
Tid: Lördag 31 mars:

kurs 09.00–16.00
årsmöte 16.00–18.00
årsmötesmiddag 19.00
Söndag 1 april:
kurs 09-00–15.00

Syfte: Grundläggande praktisk och teoretisk kurs i röntgentek-
nik på hund och katt.

Målgrupp: Medlemmar i SSDt (medlemsavgift 100 kronor)
Kursledare: Dr Tomas Eriksen från Den Kgl Veterinær- og Landbo-

højskolen.
Kursavgift: 3 000 kronor. Luncher och årsmötesmiddag ingår.
Kontakt- Tina Mannerfelt, leg vet, tel: 021-14 90 01
personer: Elisabeth Berglund, leg tandl, tel: 08-717 94 44, fax: 08-

717 96 44

Bindande anmälan senast 7 mars genom att sätta in kursavgiften på
pg 1569557-0 SSDt. Ange namn och adress.
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on Domestic Animal Reproduction,
Wien, Österrike. (SVT 1/01)

19–21/10 -01. European Society for
Emerging Infections håller sin 2:a
internationella kongress i Budapest,
Ungern (SVT 14/99)

19–23/8 -02. 22nd World Buiatrics
Congress, Hannover, Tyskland (SVT
3/00)

11–14/9 -02. British Equine Veterinary
Association (BEVA) anordnar sin årliga
kongress i Glasgow, UK (SVT 12/00)

25–29/9 -02. 27th World Veterinary
Congress, Tunis, Tunisien (SVT 14/00)

Höjd apoteksmarginal
för icke receptför-
skrivna läkemedel

Apoteket AB meddelade i mitten
av januari att man kommer att
höja apoteksmarginalen för icke
receptförskrivna läkemedel från
den 1 februari 2001. Bakgrunden
till beslutet är att marginalen
inte är justerad sedan 1994. Då
marginalen beräknas enligt en
formel som innefattar fasta kron-
tal, har dess värde successivt
minskat sedan 1994.

Den nya apoteksmarginalen
innebär en höjning med i
genomsnitt 1,8 procent av priset
på icke receptförskrivna läkeme-
del. 

Veterinären ansvarig
för korrekt karenstid på
recept

Kristina Odensvik, informations-
apotekare på Apoteket vid Djur-

sjukhuset, Uppsala, vill informe-
ra om ansvarsfrågan när det gäl-
ler utfärdande av recept med
angivande av karenstider. Apote-
ket AB har efter samråd med
Jordbruksverket, Livsmedels-
verket och Läkemedelsverket
informerat landets apotek om
ansvarsfördelningen mellan far-
macevt och veterinär vad gäller
karenstiden.

Enligt Receptföreskrifternas §
44 skall farmacevten göra en för-
fattningsmässig, farmakologisk
och teknisk kontroll i samband
med färdigställandet. Den för-
fattningsmässiga kontrollen inne-
bär att farmacevten ska försäkra
sig om att receptet är fullstän-
digt och tydligt ifyllt, fortfarande
är giltigt, om förskrivaren är
behörig etc. I den författnings-
mässiga kontrollen ingår även
att kontrollera att karenstiden
angivits på receptet då förskriv-
ningen avser ett livsmedelspro-
ducerande djur. Saknas uppgift
om karenstid är receptet ofull-
ständigt, dvs veterinären skall
kontaktas. 

Däremot åligger det inte far-
macevten att kontrollera om

Sammanträdesplan för
förbundsstyrelsen, AU
och SVS kollegium 2001

Förbundsstyrelsen

tisdag 6 februari
onsdag 4 april
tisdag12–onsdag 13 juni (gemen-
samt med kollegiet)
torsdag 6 september
onsdag 3 oktober
onsdag 7 november
tisdag 11–onsdag 12 december

AU
onsdag 24 januari
tisdag 13 mars
onsdag 9 maj
onsdag 15 augusti
onsdag 19 september
onsdag 24 oktober
torsdag 29 november

SVS kollegium
söndag 21–måndag 22 januari
tisdag 3 april
tisdag 12–onsdag 13 juni (gemen-
samt med förbundsstyrelsen)
tisdag 4 september
torsdag 25 oktober (prel)
onsdag 5 december

Ordförandekonferens
torsdag 4 oktober

Veterinärmöte
torsdag 8–fredag 9 november

Med reservation för eventuella
ändringar.
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karenstiden är korrekt. Det är
enbart den behandlande veteri-
nären som kan göra en bedöm-
ning och ta ansvar för vilken
karenstid som skall gälla. I sam-
band med frågor om gällande
karenstid hänvisas veterinären
till Statens livsmedelsverk
(www.slv.se).

Godkända läkemedel

Läkemedelsverket har den 1 de-
cember 2000 godkänt nedanstå-
ende läkemedel.

Toxicol vet, injektionsvätska,
suspension. Innehavare a god-
kännande för försäljning: Scher-
ing-Plough A/S, Farum, Dan-
mark.

ATC-kod: QI09 AB08 (inaktive-
rade bakteriella vacciner).

Läkemedelsverket har den 29
december 2000 godkänt nedan-
stående läkemedel. 

Felocell CVR vet, pulver och
vätska till injektionsvätska. Inne-
havare av godkännande för för-
säljning: Pfizer AB, Täby.

ATC-kod: QI06A D04 (parvovi-
rusinfektion – kattsnuva (rhi-
notrakeit- + calicivirus)).

Vanguard CPV vet, injektions-
vätska, suspension. Innehavare
av godkännande för försäljning:
Pfizer AB, Täby. 

ATC-kod: QI07A D01 (parvovi-
rusinfektion).

SMI behöver nytt
djurhus, inte KI

I SVT 1/01 fanns en notis med
titeln ”Nytt djurhus på Karolins-
ka”. Underlaget till notisen var
ett betänkande från riksdagens
utbildningsutskott, men citaten
blev något missvisande beträf-
fande vilket djurhus betänkan-
det handlade om. Texten kan
uppfattas som att det rör sig om
brister i Karolinska Institutets
djurhus, vilket inte är fallet.
Karolinska institutet (KI) har
toppmoderna djuravdelningar

Kurs i 
KALVSJUKDOMAR – 

BESÄTTNINGSUTREDNING –
DIKOPRODUKTION

Kursen tar dag 1 upp frågeställningar kring bland annat kalvsjukdomar, för-
medlingskalvar, utfodring, produktionssystem.

Dag 2 handlar om besättningsutredningar och diagnostik.
Dag 3 behandlas fruktsamhet och sjukdomar i dikobesättningar – 

orsaker till störningar och utredning av problem.

Datum: 12–14 mars 2001
Plats: Hållsta kursgård, Eskilstuna
Målgrupp: Veterinärer med nötkreaturspraktik
Kursledare: Sven-Ove Olsson, Svensk Mjölk och Lena Stengärde,

Svenska Djurhälsovården
Avgift: 1.950 kr per kursdag. Möjlighet finns att deltaga dag 1–3

eller dag 2-3.
Kostnaden för kost och logi tillkommer. Moms tillkommer.

Information och anmälan:
Senast den 21 februari vill vi ha din anmälan. Sänd den till Ing-Britt Malm-
löf, Svensk Mjölk, 631 84 Eskilstuna. Tel. 016-16 34 53. Fax. 016-212 16.
E-post: ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se

Rekommendation angående tidiga-
relagd kastrering av katter
På sina respektive årsmöten 2000 beslutade Sällskapet för smådjurs-
reproduktion och Swedish Veterinary Feline Study Group (Jamaren)
att utfärda en rekommendation att kastrering av han- och honkatter
kan utföras fr o m 6 månaders ålder. Vanligt är nu att djurägaren upp-
manas att vänta med kastrationen tills katten är könsmogen eller runt
10–12 månader gammal, då en icke föraktlig del av katterna redan
hunnit reproducera sig.

Omfattande studier finns gjorda bland annat i USA angående bief-
fekterna av tidig kastration och få negativa effekter har setts. Noterat
är dock en förlängd tillväxt av rörbenen med en mer långbent och
gänglig individ som följd, detta bör påpekas i de fall där djurägare
önskar kastrera raskatter vid ung ålder, i synnerhet om katten är
avsedd för utställning. 

Vi uppmanar på detta sätt veterinärkåren att rekommendera djur-
ägarna att låta kastrera sin han- eller honkatt fr o m 6 månaders
ålder. Problemen med lösspringande och övergivna katter är stora,
speciellt i vissa storstadsområden, och vi anser att veterinärkåren på
detta sätt kan hjälpa till att förbättra livsvillkoren för katten.

För
Sällskapet för Smådjursreproduktion 

och 
Swedish Veterinary Feline Studygroup (Jamaren)

Liss-Marie Langborg
sekreterare Sällskapet för smådjursreproduktion

Ann-Charlotte Möller
sekreterare Jamaren
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mot vilka Jordbruksverket inte
har riktat någon kritik. KI:s
veterinärer vill att detta faktum
ska framhållas.

Det djurhus som avses är istäl-
let Smittskyddsinstitutets nya
anläggning, som ska byggas på
KI:s område. Smittskyddsinsti-
tutets nuvarande djuranläggning
har under ett antal år fått kritik
från Jordbruksverket för olika
brister. Enligt utbildningsutskot-
tets proposition ska ett nytt djur-
hus för Smittskyddsinstitutet
därför snarast byggas. 

Bort med exportbidrag

Djur är levande väsen. Inte han-
delsvaror. Svenska regeringen

bör kämpa för att minimera
tiden för slakttransporter, kräver
folkpartiet i en motion. 

Ett sätt att minimera transpor-
terna är att EU tar bort exportbi-
dragen. I motionen uppger folk-
partiet att EU-kommissionen
1996 betalade 302 miljoner ecu i
bidrag till export av levande djur.
Innan mer pengar betalas ut ska
alla medlemsländer följa djur-
skydds- och transportdirektiven,
föreslås det i motionen. 

Långa transporter för
självdöda djur

Självdöda djur i norra Sverige
ska inte behöva transporteras i
100 mil innan de tas omhand i 

en destruktionsanläggning. Det
skriver Berit Andnor (s) och
Rune Berglund (s) i en motion till
riksdagen. 

De kräver att de norra delarna
av Sverige får ett permanent
undantag från EG-direktivet,
som säger att självdöda djur inte
får grävas ner, utan måste han-
teras i en steriliseringsanlägg-
ning. 

Ännu finns ingen anläggning 
i norra delarna av landet, där-
emot planeras en att byggas i
Örnsköldsvik och i Nordmaling.
Självdöda djur, som klassas som
högriskavfall, får istället trans-
porteras till Norge för destruk-
tion. 

Motionsförfattarna vill att norra

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsumenternas bästa för ögonen arbetar vi för
hygieniskt säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sammansättning och näringsvärde, ger råd och anvis-
ningar samt visar vägen mot bättre matvanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 280 personer. Ytterligare ca 180 medar-
betare återfinns på slakterierna runt om i vårt land. Läs mer om oss på vår webbplats www.slv.se.

Vi söker

Besiktningsveterinärer
till Besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering vid

nedanstående slakterier

– Skara. I kontrollenheten ingår tre slakterier, två småskaliga slakterier och 8 exportkontrollerade

anläggningar. Märk ansökan med dnr 338/01.

– Mörbylånga (fjäderfäslakteri). Sysselsättningsgrad 50% ev mer. Märk ansökan med dnr 339/01

Arbetsuppgifter
Som besiktningsveterinär är dina huvudsakliga
arbetsuppgifter köttbesiktning och hygienövervak-
ning.

Kvalifikationer
Du är legitimerad veterinär och har erfarenhet från
köttbesiktning. Körkort och egen bil är ett krav.
Viss administrativ erfarenhet är önskvärd. Vissa
krav kommer att ställas på synskärpa, färgsinne
och förmåga att känna lukt. Vi fäster stor vikt vid
personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Upplysningar
För ytterligare upplysningar är Du välkommen att
ringa veterinärråd Margareta Widell, tel 018-
17 55 00, överveterinär Leif Skarhed, tel 0511-250
77 (tjänsten i Skara) eller överveterinär Agneta
Alderin, tel 0480-571 00 (Tjänsten i Mörbylånga).
Facklig företrädare är Mona-Lisa Dahlbom Wie-
del, tel 040-55 60 83.

Ansökan
Välkommen med Din ansökan som vi vill ha
senast den 6 mars 2001 under adress: Livsme-
delsverket, Box 622, 751 26 Uppsala.

Livsmedelsverket är huvudman för besiktningsveterinärorganisationen (BVO) som är en fältorganisation under Tillsynsavdelning-
en. BVO:s personal utövar köttkontroll och annan tillsyn på slakterier och köttproducerande anläggningar i hela landet, totalt mer
än 200 anläggningar. Verksamheten finansieras genom avgifter som tas ut från företagen. Fältorganisationen leds och stöds av
en grupp om 5 personer placerade i Uppsala. Vi arbetar just nu med bl.a. datorisering av fältverksamheten, chefsutveckling och
annan kompetensutveckling.
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Sverige på grund av dess låga
djurtäthet, de stora avstånden,
det goda djurhälsoläget och de
höga kostnaderna för transport
ges ett permanent undantag från
EG-direktivet. 

Sällskapsdjursfondens
stipendium till Dan
Grill och Eva Axnér  

Styrelsen för Sällskapsdjursfon-
den har beslutat att dela ut fon-
dens stipendium för år 2000 med
15 000 kronor till veterinär Dan
Grill för studier av ”diskdegene-
rationens patofysiologi hos hund”
och 15 000 kronor till veterinär
Eva Axnér för att utveckla en
metod för ”frysning av spermier
från tamkattens bitestikel”.

Sällskapsdjursfonden är en
oberoende stiftelse som startades
i början på 1990-talet för att
kunna ta emot donationer och
testamenten. Syftet med fonden
är att ge ekonomiskt stöd för
utveckling av vården av säll-
skapsdjur. Fonden delar sedan
1997 ut ett årligt stipendium som
skall främja forskning, fortbild-
ning och metodutveckling vid
Veterinärmedicinska fakulteten,
SLU. Sällskapsdjursfonden leds
av en styrelse där majoriteten
utgörs av disputerade veterinä-
rer verksamma vid de kliniska
institutionerna vid V-fak. Ytterli-
gare information om Sällskaps-
djursfonden kan fås från dess
sekreterare Clarence Kvart, tel:
018-67 21 31 eller 67 21 17, e-
post: Clarence.Kvart@djfys.slu.se

Tamhästar inte nära
släkt

Ett nu levande Gotlandsruss har
mer släktskap med en 10 000 år
gammal häst än med en
Islandshäst. Tamhästarna har
inte ett gemensamt ursprung.

Det slår professor Hans Ellegren
och Carles Vilà fast i en ny stu-
die. 

De har analyserat DNA från
levande hästar och jämfört med
10 000 år gamla hästben och
kommit fram till att människor
på olika håll i världen tämjt vild-
hästar oberoende av varandra,
skriver de i ett pressmeddelande. 

Vilà och Ellegren har tillsam-
mans med genetiker, arkeologer
och biologer analyserat olika
raser såsom: Exmoore ponnies,
Gotlandsruss, Islandshästar,
Araber och den mongoliska vild-
hästen. Dessa hästar har större
likheter med historiska hästar
än med varandra. Den rådande
uppfattningen har länge varit att
alla tamhästar skulle härstam-
ma från Kazakstan och under folk-
vandringarna därifrån spridit sig
runt om i världen. Ellegrens och
Vilàs forskningsresultat publice-
ras i tidskriften Science. 

Inte privat i Malmö och
Helsingborg
Djursjukhusen i Malmö och Hel-
singborg blir inte privata. Istället
tar en stiftelse över driften, skri-
ver ATL.

Hushållningssällskapets ordfö-
rande Bengt Holgersson säger
till ATL att det vore olämpligt att
låta ett privat konsortium ta
över, eftersom djursjukhusen till
stor del är uppbyggda av dona-
tionsmedel. 

Amerikansk oro för
antibiotikaresistens 

Användning av antibiotika som
tillväxtbefrämjare har blivit en
het fråga i USA. Anledningen är
en drygt 100 sidor lång rapport
som publicerats av en ideell
grupp kallad ”Union of Concer-
ned Scientists”. I denna rapport

Önskas köpa
Beg ultraljudsutrustning för sto-
gynekologi.
0390-311 77
070-41 789 54

ÅRSMÖTE
SÖDERMANLANDS VETERINÄRFÖRENING

Den 1 mars 2001, kl 18.00 på Loftet, Flen

Föredrag: Hundsjukdomar från Europa
Lena Englund, SVA

Vi hälsar samtliga intresserade veterinärer välkomna.
Anmälan senast 26/2 på tel 0155-26 40 95 
eller E-post per.jonsson@d.lst.se

Styrelsen

I SVT nr 15/00 fanns ett upprop för veterinärer och personal på vete-
rinära arbetsplatser att protestera mot de djurskyddsvidriga djurtrans-
porterna i Europa. En namnlista bilades tidningen, och den ifyllda lis-
tan skulle skickas tillbaka till förbundet senast i början av januari 2001.
Då intresset att skriva under denna lista varit mycket stort, och fyllda
namnlistor fortfarande dagligen ankommer till veterinärförbundets
kansli, har förbundet beslutat förlänga tiden för insamling av listor.
Nytt slutdatum för namninsamlingen är därför den 1 mars 2001. De
insamlade listorna kommer att överlämnas till jordbruksminister Mar-
gareta Winberg under Sveriges ordförandeperiod i EU.

Passa därför på att samla in namn från din arbetsplats mot de grym-
ma djurtransporterna. Blanka namnlistor kan skrivas ut från veterinär-
förbundets hemsida , där de återfinns under knappen ”SVT”.

Johan Beck-Friis
För Sveriges Veterinärförbund

Fortsatt chans att protestera
mot djurtransporterna
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anges att 70 procent av all anti-
biotika som produceras i USA
(24,6 million pounds = drygt
11 000 ton) används som tillväxt-
befrämjare/profylax i djurupp-
födning. Naturligtvis bestrids
detta av tillverkarna men båda
grupperna konstaterar också att
det är närmast omöjligt att få
fram exakta siffror eftersom
ingen tillförlitlig rapportering
eller statistik finns tillgänglig. 

Både tillverkare och djurprodu-
center har dock underrapporte-
rat denna typ av användning.
Regeringens hälsospecialister
karakteriserar nu detta som ett
allvarligt problem när det gäller
uppkomsten av resistenta bakte-
rier och möjligheten att spåra
samband mellan sådana bakteri-
er och antibiotikaanvändning.

Man konstaterar att de diskus-
sioner som förts om antibiotika-
resistens i stor utsträckning har
byggt på den felaktiga uppfatt-
ningen att antibiotikaanvänd-
ning på djursidan var liten jäm-
fört med den humana använd-
ningen. Nu visar den sig vara ca
åtta gånger större. ”What´s
really amazing is that we have
attempted to have a debate and
address the problem while flying
blind”. 

Inför den alarmerande ökning-
en av resistenta bakterier inom
sjukvården i USA ses detta som
ett stort problem. I artiklarna
nämns också att Sveriges bönder
har bevisat att användning av
antibiotika som tillväxtbefrämja-
re inom djuruppfödning är onö-
dig. Food and Drug Administra-

tion planerade hålla ett möte den
22–24 januari för att diskutera
användningen av antibiotika in-
om djuruppfödning. Mötet för-
väntas leda till bland annat nya
krav på regelbundna rapporter
rörande exakta siffror på fram-

Ny tjänst – ny lön –
nya anställningsvillkor?
Om du står i begrepp att byta
arbete eller om Du skall till-
träda Din första tjänst

kontakta förbundskansliet

för rådgivning innan Du träffar
avtal om anställningen. Ring
Anders Lefrell eller Amelie
Lothigius, tel 08-654 24 80.

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsumenternas bästa för ögonen arbetar vi för
hygieniskt säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sammansättning och näringsvärde, ger råd och anvis-
ningar samt visar vägen mot bättre matvanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 280 personer. Ytterligare ca 180 medar-
betare återfinns på slakterierna runt om i vårt land. Läs mer om oss på vår webbplats www.slv.se.

Vi söker

2 veterinärer
till Tillsynsavdelningen, BVO-enheten

Arbetsuppgifter
Du ska arbeta med kvalitetssäkringsfrågor, hålla i
arbetsgrupper och viss ärendehantering samt
vara ett stöd till verksamhetsledningen.

Bakgrund/utbildning
Du ska vara legitimerad veterinär med en bred
veterinär kompetens. Du bör ha flera års erfaren-
het som besiktningsveterinär, erfarenhet från
myndighetsutövning, gärna inspektionsarbete,
samt ha bred erfarenhet av aktuella frågor inom
slakt- och köttbranschen.

Personlig kompetens
Arbetet innebär mycket kontakter, såväl interna
som externa, varför god samarbetsförmåga är
mycket viktig. Du bör både ha personliga förut-

sättningar för och tycka om att ha en ledarroll. Du
bör även kunna uttrycka Dig väl i tal och skrift.

Upplysningar
För ytterligare upplysningar är Du välkommen att
ringa veterinärråd Margareta Widell som kan nås
på tel 018-17 55 00 eller överveterinär Anders
Sandberg som kan nås på tel 054-21 30 77. Fack-
lig företrädare är Camilla Lööw Lundin, SACO, tel
018-17 55 00.

Ansökan
Välkommen med Din ansökan som vi vill ha
senast den 6 mars 2001 under adress: Livsme-
delsverket, Box 622, 751 26 Uppsala. Märk Din
ansökan med dnr 340/01.

Livsmedelsverket är huvudman för besiktningsveterinärorganisationen (BVO) som är en fältorganisation under Tillsynsavdelning-
en. BVO:s personal utövar köttkontroll och annan tillsyn på slakterier och köttproducerande anläggningar i hela landet, totalt mer
än 200 anläggningar. Verksamheten finansieras genom avgifter som tas ut från företagen. Fältorganisationen leds och stöds av
en grupp om 5 personer placerade i Uppsala. Vi arbetar just nu med bl.a. datorisering av fältverksamheten, chefsutveckling och
annan kompetensutveckling.
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ställning och användning från
tillverkarna av antibiotika för
djuruppfödning. Att det också
kommer att ställas krav på en
kraftig minskning av onödig
antibiotikaanvändning betraktas
också som högst troligt. 

Den intresserade kan läsa den
fullständiga rapporten på:
www.ucsusa.org. Källor: Sam-
mandrag av artiklar ur USA
Today, Life 8 januari 2001,
American Health Line 8 januari
2001, The New York Times 9
januari 2001, The Atlanta Jour-
nal and Constitution, 9 januari
2001.

LEA avtackas

Lars-Erik Appelgren, ofta förkor-
tad LEA, avtackades från SLU
fredagen den 26 januari efter 26
års tjänst som professor vid
Institutionen för farmakologi och
toxikologi. Lars-Erik Appelgren
började arbeta vid institutionen
redan 1958, blev professor 1974
och WHO-expert rörande rest-
koncentrationsproblematik 1994.

Lars-Erik Appelgren avtackades från SLU
med ett seminarium i konstens tecken. 

NKVet-mötet om
Paratuberkulos

den 18–19 maj 2001
Ytterligare information, anmäl-
ningsblanketter, m m finns att
hämta via en länk på förbundets
hemsida www.svf.se. Sök under
SVS, därefter ”Intresseförening-
ar” och där hittar du länken på
NKVets egen sida. Om du sak-
nar tillgång till Internet, vänd dig
till professor Hans Kindahl, Inst
för OG, tel 018-67 21 71/67 22 15.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 
har under senare tid erhållit ett utökat och tydligare ansvar för frågor
kring antibiotika och smittskydd i kretslopp. Detta har resulterat i att
frågor kring organisation, ledning och kompetens inom nämnda
områden internt håller på att ses över. Översynen innebär att SVA,
under vissa förutsättningar, ledigförklarar för sakkunnigprövning en

laboratortjänst inom antibiotika, dnr 2001/50
samt en
laboratortjänst inom smittskydd och kretslopp, 
dnr 2001/51.

Förfrågningar angående laboratorstjänsterna, dess ämnesinnehåll,
kravprofiler m.m. besvaras av GD Lars-Erik Edqvist och personalchef
Håkan Pallin, senast den 2 mars 2001. Båda nås på telefonnummer
018-674000.

SVS belönar välskrivna artiklar 
i SVT
För att stimulera alla skrivande kolleger har veterinärförbundets sty-
relse, på förslag av SVS kollegium, avsatt 10 000 kronor för att belö-
na välskrivna artiklar i Svensk Veterinärtidning. Det kommer att delas
ut två pris på vardera 5 000 kronor, ett för bästa vetenskapligt grans-
kade artikel och ett för bästa artikel i övrigt. Priset går till artikelns
förstaförfattare om flera namn förekommer. Som ”domare” fungerar
SVS-kollegiet och bedömningen gäller artiklar publicerade från 1 juli
2000 till 30 juni 2001. Kollegiet utser pristagarna vid höstens första
kollegiemöte och priserna delas sedan ut i samband med årets Vete-
rinärmöte. 

Fatta alltså pennan och skriv – det kan denna gång löna sig lite
extra!

Christina Arosenius

Dags att boka

Skalpellens Vårmöte

23-24/3 i Anttila, Nordvärmland

Bogled, höftled och knäled – aktuella ledproblem och behandlingar. 

Se utförligare annons i nästa nummer.

Sist men inte minst, Finnskogen, 1600–1800-talsmiljö, snöskoter/
hundspann, rökbastu… Frågor eller funderingar, ring Jörgen Junker-
gård eller Stig Hagengård, 054-219200.

Kallelse till ÅRSMÖTE i samband med kursen
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Under ledning av kollegan
Hans Tjälve arrangerade SLU
ett seminarium med titeln
”Konsten att behandla djur och
djur i konsten” till Appelgrens
ära. Här talade Jan Luthman om
vad som hände med djurläke-
medlen efter Sveriges EU-inträ-
de. Han ansåg att EU-medlem-
skapet medfört mycket mer
administrativt arbete men ett
bättre beslutsunderlag vid god-
kännande av läkemedel. Beträf-
fande problemen som uppstått på
grund av EU:s MRL-regler häv-
dade Luthman att dessa är på
väg att lösas, t ex genom extrapo-
lering av MRL-värden mellan
olika djurslag, undantag från
MRL-reglerna ”när inget annat
finns att tillgå” och ett nytt för-
slag från EU-kommissionen om
att främja utvecklingen av vete-
rinärmedicinska läkemedel inom
”marknadssegment som försum-
mats” via bland annat lägre regi-
streringsavgifter.

Göran Jönsson från Skara gav
en historisk återblick över veteri-
närläkemedel från 1800-talet.
Han överlämnade i samband
med detta en nyblandad sats av
”Sara Bernhards föryngringsme-
del” till den blivande pensionä-
ren. Även veterinärapotekaren
Astrid Hamring belyste veteri-
närfarmacins utveckling i sitt
föredrag, och seminariet avsluta-
des med en beskrivning av rela-
tionen mellan djur och människa
i bildkonsten. Den konstintresse-
rade Appelgren slog fast att detta
skulle bli hans nya forsk-
ningsområde som pensionär.

Tjänstetillsättning
Länsstyrelsen i Halland
Ny länsveterinär i Hallands län är fr o m
1 januari 2001 Fredrik Holm, f d bitr
länsveterinär vid länsstyrelsen.

PERSONNOTISER
Födelsedagar i mars
Gertrud Burman, Skellefteå 50 år den 1/3
Agneta Rosengren, Mörrum 50 år den 5/3
Hans Plate, Åmål 75 år den 8/3
Torsten Nilsson, Enebyberg 80 år den
11/3
Nils-Åke Fag, Gränna 50 år den 11/3
Gunnar Fogdegård, Uppsala 80 år den
12/3
Jan-Otto Lindell, Sollentuna 60 år den
12/3

Monica Gerth-Löfstedt, Axvall 50 år den
15/3
Georg Enhörning, Mora 70 år den 21/3
Göran Magnusson, Södertälje 75 år den
24/3
Kristina Lilja, Stockholm 50 år den 25/3
Vala Hjörleifsdottir, Solna 50 år den 25/3
Jan Andersson, Vänersborg 50 år den
25/3
Britt-Inger Süssemilch, Mantorp 50 år
den 25/3
Anders Nilsson, Malmköping 50 år den
28/3
Olof Holmberg, Haninge 70 år den 29/3

Avliden
F distriktsveterinär Birger Ribbegren har
avlidit den 25 december 2000. Han föddes
1922 i Stavnäs, Värmlands län, avlade
studentexamen i Karlstad 1942 och vete-
rinärexamen 1950. Han var besiktnings-
veterinär i Sävsjö 1956. 1960 var han
distriktsveterinär i Mjölby, 1962 i Reftele
och 1974 i Värnamo med stationeringsort
Reftele, vilken tjänst han innehade till
sin pensionering.

Dagens ros
Nu när min TUVE-tid (tilläggsutbildning för utländska vete-

rinärer) börjar lida mot sitt slut och en svensk veterinärlegitima-
tion är i sikte vill jag på detta sätt framföra ett stort tack till Er alla som
har medverkat till att jag återigen kan kalla mig veterinär. Särskilt vill
jag tacka SLU i Skara med Jan Svedberg i spetsen, alla på djursjuk-
huset i Skara, ATGs hästklinik på Åby travbana, Anders Linder på
AnalyCen i Lidköping, de glada pensionärerna Bengt Vilson och 
Herbert Lundström, Per Arnesson och alla på Skara semin i Vara,
Lars Brattberg på Skara distrikt, Imre Marton och besiktningsveteri-
närerna på slakterierna i Skara och Skövde, samt de privatpraktise-
rande veterinärerna Olle Eriksson och Gunnar Welin i Mariestad
respektive Töreboda. Till sist vill jag på detta sätt skicka världens
vackraste ros till Karin Östensson som med oförtruten envishet har
trott på mig, även när jag själv har tvekat.
Tack!

Elöd Szanto


