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Det skulle kunna bli konsekvensen av förre
generaldirektören för Jordbruksverket, Svante
Englunds, förslag i utredningen ”Ett förbättrat
djurskydd” (SOU 2000:108). Veterinärför-
bundets styrelse med representanter för
riksföreningar och sektioner är intensivt invol-
verade i remissbehandlingen av utredningen.
Svaret skall vara Jordbruksdepartementet till-
handa den 1 maj.

I kommittédirektivet (2000:31) konstaterar
jordbruksminister Margareta Winberg att djur-
skyddstillsynen behöver förbättras och att ”djur-
skydd är en mycket viktig fråga med etiska
dimensioner”. I utredningsuppdraget ingår att
se över hur djurskyddet skulle kunna organi-
seras i Sverige genom inrättandet av en fristå-
ende djurskyddsmyndighet, vilka befogenheter 
denna skulle ha och var den
skulle vara lokaliserad.

Englund föreslår i sin utred-
ning att de uppgifter som för
närvarande åligger Jordbruks-
verkets djuravdelning och dis-
triktsveterinäravdelning, Cent-
rala försöksdjursnämnden och de djurförsöks-
etiska nämnderna samt såväl regional som
lokal tillsyn över djurskyddslagen överförs till
en ny myndighet, Statens Djurskyddsmyndig-
het. Den nya myndigheten föreslås ha sitt säte
i Lund. En tämligen rejäl organisatorisk
omdaning av veterinär-Sverige...

Vid utvärderingen av förslaget måste hän-
syn tas till innebörden av beslutet i SVF:s full-
mäktige från oktober 2000 (förtjänstfullt grun-
dat på förre SVS-ordföranden Lena Englunds
yrkande), nämligen att ”SVF ska verka för att
tillsyn och offentlig verksamhet sköts av en
oberoende tillsynsmyndighet som är skild från
klinisk, konkurrensutsatt veterinär service.
SVF ska vidare verka för att det statliga stödet
till riks- och dygnstäckande djursjukvård
fördelas konkurrensneutralt. SVF ska i detta

arbete beakta konsekvenserna för berörda
medlemsgrupper.”

Centralt i detta sammanhang är att om en
ny tillsynsmyndighet tillskapas skall denna
ansvara för att tillsynsverksamheten sköts på
ett korrekt och oberoende sätt.

Svante Englund uttrycker själv att flera
brister finns i nuvarande organisation av djur-
skyddet och pekar bland annat på det faktum
att ”där en och samma myndighet handlägger
frågor om djurskydd och jordbrukets produkti-
vitet, kan (denna) misstänkliggöras för bris-
tande objektivitet.” Mot bakgrund av detta är
det enligt min bedömning inte möjligt att inför-
liva DVO (distriktsveterinärorganisationen) i
den tilltänkta djurskyddsmyndigheten.

Kan inte det här vara tillfälle att skapa den
fristående djurskyddsmyndig-
het Englund skisserar men med
det viktiga förbehållet att den
skall vara skild från klinisk,
konkurrensutsatt veterinär
verksamhet? Förutom rena
djurskyddsaspekter är detta i

hög grad en fråga om ett förtroendefullt för-
hållande till djurägare, konsumenter och pro-
ducenter. I samband med en eventuell framtida
omorganisation av djurskyddet bör konsekven-
serna för berörda medlemsgrupper belysas.

För övrigt framförs ett förslag i denna utred-
ning som förtjänar att lyftas fram. Det handlar
om att skyldigheten att anmäla eftersatt djur-
hållning bör omfatta samtliga veterinärer, dvs
även privatpraktiserande veterinärer och stat-
liga besiktningsveterinärer. För närvarande
gäller detta enbart statliga distriktsveterinärer.
En sådan generell skyldighet att anmäla miss-
tänkt djurplågeri har länge efterfrågats av
veterinärförbundet, och kan förhoppningsvis
nu äntligen komma till stånd.

Evamari Lewin
ledamot i förbundsstyrelsen

Kan Jordbruksverket i Jönköping
bli Djurskyddsmyndigheten i Lund?
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325 M Holmquist: Felin demodikos i Sve-
rige – litteraturstudie och två fallbe-
skrivningar
Demodikos är ett ovanligt sjukdomstill-
stånd hos katt som författaren sett två
fall av.

Granskade artiklar

Omslagsfoto: Magnus Holmquist.
Felin demodikos är ett ovanligt

lidande hos katt, men har inte desto
mindre dokumenterats vid två till-
fällen i Sverige. I en artikel på sidan
325 beskrivs sjukdomen liksom de
två fall som författaren påträffat.
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Etiologi
Första gången demodex hos katt
omtalas i litteraturen är av Ley-
dig 1859. År 1919 gav Hirst para-
siten namnet Demodex cati (9). D
cati är mycket lik hundens D
canis, med mindre morfologiska
skillnader. Ägget är smalt och
ovalt till skillnad från D canis
mer citronformade ägg. Desch
CE Jr beskrev 1999 en ny demo-
dexart hos katt och gav den nam-
net Demodex gatoi (33). Denna
variant är kortare och lever i
stratum corneum (5, 6, 7). D gatoi
förekommer ett antal gånger i
tidigare publikationer, då inte
namngiven (4, 5, 12).

Lite är känt om livscykel hos de
felina demodexarterna. Vissa för-
fattare hävdar att hela livscykeln
tillbringas på värddjuret, likt D
canis (11, 17, 23). Detta är nog
troligt eftersom alla livsstadier
hos parasiten kan återfinnas i
skrapprov på värddjuret.

Förekomst
Demodikos hos katt kan före-

komma i två olika former, lokal
och generell (Figur 1). Den lokala
formen anses ovanlig och den
generella formen anses mycket
ovanlig (1, 6, 11, 13, 23). Parasi-
ten har också hittats i litet antal
i hudskrap från till synes friska
individer (9, 27, 28). I Sverige
tycks sjukdomen vara utomor-
dentligt sällsynt. Utöver författa-
rens två fall har muntliga indika-
tioner på ett till två fall rapporte-
rats. D cati tycks spridd över
hela jordklotet (6). D gatoi har
rapporterats från Amerika, Eu-
ropa och Australien (6).

Patogenes
Lite är känt om patogenesen vid
demodikos hos katt. Det verkar
dock troligt att demodexkvalst-
ren lever i de flesta katters hud
(även till synes friska)(15), men
skapar inga problem förrän en
förändring uppstår i parasitens
miljö. Denna miljöförändring
gynnar parasiternas tillväxt och
leder till patologiska förändring-
ar i kattens hud (25, 27). Hos

hundar anses generell demodikos
vara en följd av T-cellsimmunin-
kompetens beroende på endoge-
na eller exogena immunsuppres-
siva faktorer (1). Det är i littera-
turen beskrivet att generell felin
demodikos ofta är en följd av en
immunsupprimerande faktor (1,
24, 25, 27). Det är därför troligt
att generell demodikos är en följd
av oförmåga att generera ett ade-
kvat cellmedierat immunförsvar
(27). Eventuellt föreligger en ge-
netisk predisposition till denna
dämpning av det cellulära im-
munförsvaret (Birgit Holm, Blå
Stjärnans djursjukhus, muntlig
uppgift, 2000). Felin demodikos
är rapporterat som sekundär-
sjukdom till exempelvis diabetes
mellitus, FeLV, SLE, hyperadre-
nokortisism och FIV (24). 

Symtom
De kliniska symtomen på demo-
dikos varierar med parasitens
utbredning på kroppen samt vil-
ken art som djuret är infekterad
med. Både D cati och D gatoi kan
ge upphov till lokal och generell
demodikos (10, 12, 20, 27). Med
lokal demodikos menas att lesio-
ner orsakade av parasiten endast
drabbat ett eller flera begränsa-
de områden, ofta runt huvudet,
till skillnad från generell demo-
dikos som har en större sprid-
ning och involverar stora hudom-
råden. Båda demodexarterna på
katt är framför allt förknippade
med alopeci (18). Skadorna i
huden blir lätt sekundärinfekte-
rade med tecken på dermatit som
följd. D gatoi tycks vara förknip-
pad med mer uttalad klåda samt
ofta gravare sjukdom (6, 17, 31)
(Figur 2). Klåda kan förekomma

Felin demodikos i Sverige – littera-
turstudie och två fallbeskrivningar
MAGNUS HOLMQUIST, leg veterinär.*

Demodikos är ett mycket ovanligt sjukdomstillstånd hos katt. Författaren stötte på ett fall av
sjukdomen på Malmö djursjukhus 1998 samt ytterligare ett fall något år senare. I följande
artikel beskrivs två fall av demodikos hos katt i Sverige samt en litteraturstudie som bygger
på författarens examensarbete för veterinärexamen.

Figur 1. Demodikos
hos katt förekommer i
två olika former: lokal
eller generell. Båda
formerna är ovanligt
förekommande.
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vid infektion med D cati men
tycks vara av mildare karaktär
(6).

Diagnostik och
differentialdiagnoser
D cati samt D gatoi kan lättast
diagnostiseras med hjälp av
skrapprov och mikroskopering
(6). En annan metod är hudbiop-
si med åtföljande histologisk
undersökning. Då D cati tidigare
återfunnits i öronsekret kan
parasiten hittas även här vid
mikroskopisk undersökning (4, 8,
28).

Metoden som förespråkas i lit-
teraturen är skrapprov i huden
(6). Metoden skiljer sig dock
något ifrån skrap efter exempel-
vis sarcoptes. När man skrapar
efter demodex är det viktigt att
huden kläms ihop ungefär som
om man klämde en finne. Detta
kallas populärt att ”squeeza” och
är viktigt för att parasiten som
lever i hårsäckarna skall pressas
upp till ytan.

Differentialdiagnoser till felin
demodikos beror på lesionernas
utbredning samt till viss del på
graden av klåda. De inkluderar
bakteriell follikulit, dermatofy-
tos, andra parasitära dermatoser
(t ex notoedres, otodektes, chey-
letiella), allergisk dermatit (foder
eller atopi), autoimmun hudsjuk-
dom (pemfigus erytematosus

eller foliaceus, systemisk eller
diskoid lupus erytematosus),
seborreisk dermatit (1), felin
endokrin alopeci (23), samt psy-
kogen alopeci (23).

Behandling
I litteraturen omnämns flertalet
olika behandlingsalternativ mot
både lokal och generell demodi-
kos hos katt. Inga av dessa är
tidigare använda i Sverige på
indikationen demodex. Behand-
lingen av felin demodikos bör
anpassas efter patienten. 

Lokal demodikos är oftast själv-
läkande (1, 16, 17, 23). Vid gene-
rell demodikos bör man komma
ihåg att sjukdomen ofta går hand
i hand med något immunnedsät-
tande tillstånd. Dessa sjukdomar
bör man leta efter och eventuellt
behandla innan behandling mot
demodex sätts in. 

Amitraz är den verksamma
beståndsdelen i Ektodex®, ett
licenspreparat som används mot
demodex hos hund. Denna sub-
stans rekommenderas till katt i
flertalet artiklar (6, 16, 17, 23,
24). Preparatet används veckovis
med styrkan 0,0125–0,025 pro-
cent. Amitraz skall appliceras
lokalt. Biverkningar av Amitraz-
behandlingen belyses i litteratu-
ren och anorexi, diarré och sali-
vation hör till dessa (1, 2, 17, 23).
För att minska risken för biverk-

ning rekommenderar vissa för-
fattare att Amitraz späds till en
0,0125-procentig lösning samt
att krage används för att hindra
katten att slicka i sig lösningen
direkt efter applikation. 

Ivermectin har används i ett av
fallen i denna litteraturstudi-
estudie. Dosen var 300 µg/kg
subkutant som en engångsgiva.
Denna behandling hade dålig
effekt varvid Amitraz användes
med styrkan 0,0125 procent, vil-
ket hade god effekt (31). Observe-
ra att inga av ovanstående pre-
parat är godkända att användas
på katt i Sverige.

Användandet av kortikosteroi-
der är kontraindicerat vid be-
handling av demodikos hos hund,
för att undvika ytterligare im-
munsuppression hos redan im-
munsupprimerade patienter (20).
Då det föreligger misstankar om
att felin demodikos ofta uppstår
till följd av en immunsuppresiv
sjukdom kan kortikosteroider
inte heller rekommenderas till
katter vid behandling av demodi-
kos. Under behandlingens gång
är det fördelaktigt att regelbun-
det undersöka patienten med
skrapprov och utvärdera antalet
levande och döda parasiter.
Detta ger en god indikation på
hur behandlingen fortskrider. 

Prognos
Fall med lokal demodikos hos
katt har en gynnsam prognos, en
del fall läker utan behandling.
Generell demodikos hos katt har
också oftast en gynnsam prognos
(11, 13, 17). Fall med D gatoi
tycks lättare att behandla. Detta
tror man beror på att denna art
lever i stratum corneum och där-
för är mer sårbar för lokal
behandling (11, 24). D cati lever
djupare i huden men de flesta
författare betecknar prognosen
för tillfrisknande från denna
variant som gynnsam (11, 17,
24). Generell demodikos är före-
nad med en mer avvaktande pro-
gnos om patienten är immunsup-
primerad. 

Fallbeskrivningar
Fall 1
Patienten var en elva år gammal

Figur 2. Infektion med D gatoi är förknippad med mer uttalad klåda och gravare sjuk-
dom än infektion med D cati.
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korthårig, kastrerad bondkatt av
hankön. Vid första besöket på
Malmö djursjukhus hade katten
sedan två till tre månader lidit
av hudförändringar. Hudföränd-
ringarna (alopeci mest iögonfal-
lande) hade startat runt öronen
och på pannan för att sakta spri-
da sig till att nu omfatta stora
delar av bålen.

Vid första undersökningen var
katten enligt ägaren nu även
dämpad, hade klåda och hade
dämpad aptit förutom hudproble-
men. Klinisk undersökning av-
slöjade inte något avvikande för-
utom hudförändringarna som be-
stod av alopeci, krustor och hype-
remi. Dessa förändringar syntes
på pannan (Figur 3), runt öro-

nen, på dorsalsidan av alla fyra
tassarna, framför allt distalt om
karpus/tarsus (Figur 4), på hakan
(Figur 5) samt symmetriskt bila-
teralt på bålen och bröstet (Figur
6). Flertalet krustor och sår i de
hårlösa områdena ledde till anta-
gandet att patienten hade hög-
gradig klåda. Detta stöddes även
av anamnesen. Katten hade dess-
utom bilateral otitis externa med
brunt fuktigt sekret.

Fyra hudskrap samt två biopsi-
er från olika affekterade områ-
den togs. Misstanke föll på foder-
allergi och patienten behandla-
des med amoxicillin, (Vetrimox-
in® vet pasta (20mg/g) 2 ml två
gånger per dag per os) samt be-
ordrades sträng hypoallergen

diet. Då tillståndet var förknip-
pat med klåda injicerades gluko-
kortikoider i form av 0,5 ml
Depo-Medrol® subkutant (detta
skulle visa sig vara ett misstag).
Öronen behandlades med Fuci-
din® comp vet, två gånger per
dag tills vidare. I både skrapprov
och biopsi återfanns Demodex
cati i riklig mängd (Figur 7, 8).

Katten kom tillbaka till djur-
sjukhuset några dagar senare för
ytterligare provtagning. Blod-
prov med avseende på röd och vit
blodbild, levervärden, njurvär-
den, serumprotein samt serum-
glukos togs. Samtidigt togs pro-
ver för FIV och FeLV. Alla blod-
värden var inom de normala grän-
serna med undantag för lever-

Figur 3. Fall 1, som visar alopeci i tinningregionen. Katten hade även klåda och nedsatt
aptit.

Figur 4. Fall 1, här med alopeci och krus-
tor på dorsalsidan av ett bakben.

Figur 5. Fall 1 uppvisade också alopeci på hakspetsen. Figur 6. Alopeci lateralt i bröst/bukregionen hos fall 1.
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värdena. Serum-alaninamino-
transferas (S-ALAT) var 6,91
µkat/l och serum-alkalinfosfatas
(S-ALP) var 4,37 µkat/l (referen-
ser S-ALAT (1,2, S-ALP (2,1).
Både FIV och FeLV var negativa.

I detta läge utfördes inte fler
tester på grund av att katten var
oförsäkrad. Behandlingen inrik-
tades på att undanröja demodex-
kvalstren samt att ge levern möj-
lighet till återhämtning genom
diet. 

Behandling med milbemycin
oxime
En behandling med milbemycin
oxime (Interceptor®) föreslogs
och påbörjades (Birgit Holm, Blå
Stjärnans djursjukhus, muntlig
referens, 1998). Djurägaren fick
med sig två 23 mg-tabletter. En
tablett krossades och delades i
åtta delar, som förvarades i kyl.
Varje morgon togs en åttondel
och bakades in i lite kattgodis
och bjöds katten. Katten fick
cirka 2,8 mg Interceptor® en
gång per dag och 2 ml Vetrimox-
in® vet pasta två gånger per dag.
Med tanke på de förhöjda lever-
värdena ersattes hypoallergendi-
eten med en diet fördelaktig för
leversjukdomar (Hills k/d). 

En tid efter insatt behandling
kom katten på återbesök. Djur-
ägaren upplevde katten som nor-
malt aktiv och med normal aptit.
Hudförändringarna var i stort
sett läkta och pälsen var på väg
att växa ut igen. Amoxicillinbe-
handlingen sattes ut. Patienten
fick ytterligare två Interceptor®-
tabletter med sig hem med

samma administrering som tidi-
gare. Blodprov togs för att följa
levervärdena. Ett hudskrap late-
ralt på bålen togs för att utröna
behandlingens framgång.

Hudskrapet var helt utan före-
komst av D cati, vilket tydde på
framgångsrik behandling. Leverns
blodvärden var dessvärre högre
än vid första provtagningstillfäl-
let. S-ALAT var 10,2 µkat/l och
S-ALP var 5,41 µkat/l.

Vid nästa återbesök var kat-
tens hud sämre. Krustor och pap-
ler hade bildats lateralt på bålen
och liknande förändringar var
synliga även dorsalt på tassarna
och på huvudet. Patienten var
fortfarande pigg och vid normalt
hull. Ytterligare två skrapprov
togs från hudlesionerna. Denna
gång återfanns levande D cati i
mindre mängd. S-ALAT var nu
4,16 µkat/l och S-ALP 3,93 µkat/l.
Interceptor®-behandlingen fort-
gick.

Uppföljning
Författaren lämnade vid denna
tidpunkt sitt sommarvikariat på
djursjukhuset och följande är
skrivet från journalen och telefon-
intervjuer med djurägaren.

Patienten blev nu plötsligt
sämre, ville inte äta, var hängig
och hade symtom på respirato-
risk åkomma. Katten hade lind-
rigt nedsatt allmäntillstånd, var
lindrigt uttorkad, bukig, kladdig
runt munnen och hade förstora-
de submandibulära lymfknutor.
Patienten lades in på djursjuk-
huset för vård. Röntgen av buk
och bröst ledde till svaga miss-

tankar om lungförtätningar runt
hjärtat. Auskultatoriskt var
lungor och hjärta utan anmärk-
ning. Blodprov med samma para-
metrar som vid första besöket
togs. S-ALAT var 3,45 µkat/l
samt S-glukos 17,2 mmol/l (refe-
rens S-glukos 3,3-5,0 mmol/l). I
övrigt var undersökningen utan
anmärkning (ytterligare blodglu-
kosprov har inte tagits enligt
journalen). Behandlingen bestod
av vätska intravenöst, antibioti-
ka och fortsatt Interceptor®-
behandling. Katten tillfrisknade
under ovanstående behandling
och efter fyra dagar kunde pati-
enten skickas hem. Katten kom
på ett antal återbesök under föl-
jande år. Levervärdena var ald-
rig bra och hudproblemen åter-
kom i vågor. Katten avlivades för
njur- och leversvikt ungefär ett
år efter första besöket.

Fall 2
Under hösten 2000 uppmärk-
sammade författaren ytterligare
ett fall av demodikos hos katt.
Patienten var en två år gammal
kastrerad honkatt, långhårig
blandras. Djurägaren sökte ute-
slutande för alopeci. Inget annat
onormalt återfanns i anamnesen.

Katten led av lokal demodikos.
Hudförändringarna utgjordes av
bilateral alopeci i nackregionen
(Figur 9) samt lindrig alopeci på
höger öronspets (Figur 10). Kli-
nisk undersökning var utan
anmärkning. Pälsen i randzonen
av alopecin satt löst och lindrig
ökad mjällbildning syntes även i
detta område, annars var den

Figur 7. Adulta Demodex cati i hårfollikel från fall 1. Notera para-
sitens bensegment som syns i genomskärning. Förstoring ca: 100
gånger.

Figur 8. Mikroskopbild av adult Demodex cati från fall 1. I både
skrapprov och biopsi återfanns parasiterna i riklig mängd. För-
storing ca: 100 gånger.
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hårlösa huden helt utan föränd-
ringar. Ingen klåda förelåg enligt
anamnes och inte heller syntes
några exkoriationer. Squeeze-prov
avslöjade ett stort antal adulta D
cati från nacke och öra. Prov för
FeLV och FIV togs, vilka båda
var negativa. Ytterligare blod-
prov ansågs överflödigt då katten
var kliniskt frisk. Ingen tidigare
behandling med kortikosteroider
hade utförts. Vidare samtal med
djurägaren avslöjade att patien-
ten nyligen hade förlorat sin
kattkompis och varit ”deprime-
rad” över detta. Håravfallet hade
börjat strax efter denna händel-
se. Djurägaren berättade även
om en episod tidigare i kattens
liv med liknande håravfall då

stress förelåg. Detta håravfall
avläkte utan diagnos. 

En behandling med milbemy-
cin oxime (Interceptor®) alterna-
tivt lokal behandling med Ami-
traz (Ektodex®) rekommendera-
des men ägaren avböjde och
föredrog ivermectininjektioner
då katten var svårhanterlig.
Ivermectin har sämre effekt en-
ligt litteraturen och ägaren upp-
märksammades på detta. 0,2 ml
Ivomec® injicerades subkutant.
Katten kom på återbesök sju
dagar senare. I hudskrap åter-
fanns flertalet adulta D cati men
minskat antal omogna stadier,
vilket ledde till slutsatsen att
ivermectinet hade en viss effekt.
Alopecin var oförändrad. Ytterli-

gare tre Ivomec-injektioner á 0,2
ml utfördes med sju dagars inter-
vall, men fortfarande syntes
adulta D cati i hudskrapen.

Då katten inte besvärades av
sin alopeci avvaktade vi med
behandlingen och alopecin avläk-
te konservativt. Fallet överens-
stämmer med i litteraturen be-
skriven lokal demodikos på fler-
talet punkter: Ingen klåda, miss-
tanke att utlösande faktor var
stress, dålig effekt av ivermectin
samt spontan avläkning.

Diskussion
Det står klart att demodikos hos
katt är ovanligt. I författarens
litteraturstudie ingick 18 fallrap-

Figur 9. Fall 2 led av lokal demodikos där hudförändringarna
utgjordes av bilateral alopeci i nackregionen.

Figur 10. Lindrig alopeci på höger öronspets kunde också påvisas
hos fall 2. 

Tabell 1. Sammanställning av de 18 fall som ingår i litteraturstudien.

Fall nr. Ålder Ras Species Ut- År Diagnos Klåda Immunsuppression
(ref. nr) bredning

1 (12) 1,5 Siames G L 1976 Skrap ++ -
2 (20) 4 Kb G G 1986 Skrap biopsi +++ -
3 (29) 1 Kb G L 1983 Skrap +++ -
4 (5) 5 Lb G L+ framben 1988 Skrap +++ Glukokortikoider 
5 (27) 3 Kb C G 1982 Skrap - FEA
6 (7) 9 Siames G G 1982 Skrap biopsi +++ -
7 (3) 12 Burma C L 1980 Skrap biopsi - Kronisk respiratorisk sjukdom
8 (28) 11 ? C G 1987 Skrap, även i öronen - Diabetes mellitus
9 (28) 9 ? C G 1987 Skrap, även i öronen. - Diabetes mellitus

10 (4) 7 Kb C G 1989 Skrap, även i öronen ++ FIV
11 (4) 5 Kb C G 1989 Skrap, öron Biopsi - FIV
12 (21) 11 Siames C G 1988 Skrap biopsi - FeLV
13 (21) 9 Siames C G 1988 Skrap biopsi + SLE
14 (21) 10 Kb G G 1988 Skrap biopsi + FeLV
15 (21) 1 Kb G G 1988 Skrap, även i öronen - Toxoplasmos
16 (31) 6 Siames C G 1994 Skrap + -
17 (10) 1 Snö-leopard C L 1980 Skrap biopsi - Ålder?
18 (8) 14 Kb C G 1988 Skrap biopsi - -

Tabellförklaring: Ålder: Ålder på katten vid första veterinärbesöket. Ras: Kb=korthårig bondkatt. Lb= långhårig bondkatt. Species:
G=Demodex gatoi, C=Demodex cati. Utbredning=lesionernas utbredning på kroppen: L=lokal, G=generell. År: Året då fallet publicera-
des. Diagnos: anger om parasiten återfunnits i skrapprov, biopsi eller i öronsekret. Klåda: (-)=inte angivits, (+)=graden av beskriven
klåda där +++ anger intensiv klåda. Immunsuppression: anger misstänkt immunsupprimerande faktor i fallet.  
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porter. Dessa torde utgöra majo-
riteten av rapporterade fall.
Tabell 1 är en sammanställning
av de 18 fallen.

Två olika arter av parasiten är
kända hos katt, D gatoi och D
cati (Figur 11). Båda arterna tycks
spridda över hela jordklotet då
fynd är rapporterade från olika
kontinenter. Båda könen drab-
bas. Alla patienter i denna litte-
raturstudie var ett år eller äldre
(Tabell 1).

Utökade studier krävs för att
kartlägga smittovägar, livscykel
och patogenes vid demodikos hos
katt. Detta kan bli svårt med
nuvarande incidens.

I litteraturen återfinns ett fall
av lokal demodikos hos zoolevan-
de snöleopard (Uncia uncia) orsa-
kad av D cati (10). Detta djur får
betecknas som en annan art och
teorierna om demodexkvalster-
nas värddjursspecificitet kan
eventuellt ifrågasättas.

Det är inte troligt att demodex
kan smitta mellan hund och katt.
Detta antagande grundas på att
kattens och hundens demodex-
kvalster är åtskilda taxonomiskt
(27). Vidare har inget i litteratur-
studien avslöjat en sådan över-
gång mellan de två arterna.

De flesta författare är överens
om att kattens demodex sprids,
precis som hundens, vid de första
timmarnas diande. Även till
synes helt friska kattmödrar för-

väntas överföra kvalster till sina
avkommor. 

Alopeci dominerande
symtom
Symtomen på felin demodikos
domineras av alopeci. Ett fram-
trädande symtom, förutom alope-
ci, på infektion med D gatoi har
rapporterats vara uttalad klåda.
Dessa uppgifter stämmer väl
med Tabell 1. I 17 fall av 18 be-
skrevs mer eller mindre uttalad
alopeci. I nio fall beskrevs klåda
som ett symtom och sju av dessa
var infekterade med D gatoi.

Båda arter av demodex hos katt
ger upphov till liknande områden
med alopeci. Orsaken till alope-
cin är att parasiten täpper till
hårfollikeln på grund av överpro-
duktion av hudceller och talg,
förökar sig tills follikeln spricker
och håret trillar ut. Denna pato-
genes stämmer bra med infek-
tion av D cati men sämre med
infektion av D gatoi som lever i
stratum corneum. Patogenesen
till alopeci vid denna infektion
har inte framgått av denna litte-
raturstudie. Möjligen uppstår
alopecin självförvållat på grund
av den höggradiga klåda som ofta
följer med en infektion av D
gatoi.

Underliggande
immunsuppression
I föreliggande litteraturstudie

ingick 18 fall. Av dessa 18 var elva
förknippade med någon immun-
supprimerande faktor (Tabell 1).
Antagandet att immunsuppres-
sion lättare banar vägen för en
ohämmad tillväxt av demodex-
kvalster stöds i denna studie.
Kattens generella demodikos kan
i många fall jämföras med den
äldre hundens demodikoskom-
plex där en underliggande sjuk-
dom ofta är orsaken till parasi-
tens spridning. 

Diagnostik och
behandlingsalternativ
I samtliga fall ingående i förelig-
gande litteraturstudiestudie åter-
fanns parasiten i hudskrap (Ta-
bell 1). Denna diagnostiska metod
torde vara den bästa. Rikligt med
demodex hittades lätt både i fall-
beskrivningens fall 1 och 2. Upp-
repade skrapprov under behand-
lingens gång är att rekommende-
ra för att följa behandlingens
effektivitet. 

I litteraturen förekommer näs-
tan lika många olika behandling-
salternativ som fall. De flesta för-
fattare förespråkar Amitraz i en
utspädd lösning men samtidigt
varnar en del för denna behand-
ling. Studerar man litteraturen
är biverkningarna milda vid en
spädning till 0,0125 procent.
Inga dödsfall har förekommit
med Amitraz-behandling. 

15 patienter av de 18 i Tabell 1
blev behandlade för sin demodi-
kos, och av dessa tillfrisknade 13.
De andra två avlivades på djur-
ägarens begäran. I författarens
fall 1 valdes milbemycin oxime
(Interceptor®) som behandling.
Detta är av intresse då Intercep-
tor® inte använts mot felin de-
modikos men tycks ha en bra
effekt. Interceptor® har använts
en del vid behandling av cheyleti-
ellos hos katt med god effekt, och
biverkningarna tycks milda (Bir-
git Holm, Blå Stjärnans djur-
sjukhus, muntlig referens, 1998). 

Sammanfattning
Felin demodikos är en ovanlig
sjukdom endast sporadiskt pre-
senterad i litteraturen. När det
förekommer syns tillståndet ofta
i kombination med någon immun-

Figur 11. Katten är värd-
djur för två demodexarter:
D cati och D gatoi. Båda
arterna har rapporterats
från flera kontinenter på
jorden.
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suppressiv faktor som till exem-
pel infektioner med FIV eller
FeLV. 

Katten kan drabbas av två
olika arter av demodex, D cati
och D gatoi. Dessa tycks spridda
över hela jordklotet. Mer forsk-
ning behövs om de båda arternas
livscykel och patogenes. Det fall
som redovisas i fall 1 är en elva
år gammal korthårig, kastrerad
hankatt som har hudproblem
som stämmer väl överens med de
i litteraturen beskrivna symto-
men vid felin demodikos. Miss-
tankar finns om leversjukdom
som orsak till immunsuppres-
sion. Milbemycin oxime (Inter-
ceptor®) används som behand-
ling och är tidigare oprövat vid
denna indikation på katt. I fall 2
rör det sig om en lokal demodikos
på en två år gammal katt som
avläkte spontant efter misslyck-
ad provbehandling med ivermec-
tin (Ivomec®).

Skrapprov är överlägset vid
ställandet av diagnosen och även
i utvärdering av behandlingens
effektivitet. En katt med demodi-
kos bör absolut provtas ytterliga-
re i syfte att hitta en underlig-
gande sjukdom. Behandling och
prognos kan radikalt förändras i
skenet av dessa resultat.

Amitraz är den substans som
visat sig mest effektiv vid be-
handling. Denna är dock förknip-
pad med vissa biverkningar och
inte registrerad för användning
på katt i Sverige eller utomlands.
Amitraz är tillgängligt i Sverige
som licenspreparat för behand-
ling av demodikos på hund.

Tack
Tack till Birgit Holm (Blå stjär-
nan) för ovärderlig hjälp. Lotta
Gunnarsson (SVA) för handled-
ning av ursprungligt examensar-
bete. Dan Christensson (SVA),
Malmö djursjukhus, Helena Höök,
Rest associates samt djurägare
vars katter poserat.

Summary
Feline demodicosis in Swe-
den – a literature study and
two case reports
Feline demodicosis is a rare
disease only sporadically repor-

ted in the literature. The condi-
tion is often presented in combi-
nation with some form of immu-
nosuppressive factor, for example
FIV or FeLV. Feline demodicosis
is caused by D cati or D gatoi.
More research is needed regar-
ding the lifecycle of the two spe-
cies. The cat in case 1 in this
study is an eleven year old short-
haired, castrated male with skin
problems that well compares
with those in the literature
described for feline demodicosis.
The immunosuppressive factor is
suspected to be liver disease.
Interceptor® (milbemycin oxime)
is used for therapy, probably for
the first time in feline demodico-
sis. In case 2 there is local demo-
dicosis in a two year old cat. The
lesions healed spontaneously
after a treatment with ivermec-
tin that had poor effect. Skin
scraping are essential for diagno-
sis and are also very useful in the
evaluation of therapy. A cat with
demodicosis should be further
tested with the purpose to find
other underlying diseases. Ami-
traz is the substance that has
been reported to be most effective
for treatment. There are some
side effects reported and amitraz
is not approved for use in cats in
Sweden or abroad. Amitraz is
available in Sweden with a licen-
ce, for treatment of demodicosis
in dogs. 
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I katastrofsituationer, t ex vid
stormar, översvämningar, radio-
aktivt nedfall, kemikalieolyckor
eller elavbrott, kan lantbrukets
husdjur drabbas genom direkta
fysiska skador eller död. Djuren
kan också utsättas för påfrest-
ningar om det uppstår brist på
vatten och foder, och om tillsyn
och skötsel måste begränsas eller
helt utebli. Evakuering av dju-
ren, slakt eller avlivning av hela
djurbesättningar kanske måste
tillgripas. Åtgärder av sådant
slag är också aktuella vid utbrott
av smittsamma djursjukdomar.
Stora problem kan då uppstå med
kvittblivning av djurkroppar, om
kapaciteten för lastning, trans-
port och destruktion är otillräck-
lig. Frågorna spänner alltså över
ett stort område alltifrån djur-
skydd och  smittspridningsrisker
till livsmedelssäkerhet och livs-
medelsförsörjning. 

Händelser har inträffat här i
Sverige och i vår omvärld som
har aktualiserat frågorna. I ett
av Överstyrelsen för civil bered-
skap (ÖCB) finansierat forsk-
ningsprojekt vid Sveriges lant-
bruksuniversitet i Alnarp har
därför litteraturuppgifter sam-
manställts om husdjurens fysio-
logiska, beteendemässiga och
produktionsmässiga reaktioner i
krissituationer (5). Studierna har
kompletterats med inventering
av praktiska erfarenheter från
djurhållning i sådana lägen.
Uppgifterna kan vara värdefulla
i den framtida utformningen av
beredskapsplaneringen. 

I det följande diskuteras några

krissituationer och konsekven-
serna för djurhållningen.

Historiska källor
Omhändertagande av husdjur i
krissituationer omnämns redan i
Gamla testamentet. Händelser-
na vid den beskrivna översväm-
ningskatastrofen och Noaks prak-
tiska agerande är det äldsta
exemplet på beredskapsplane-
ring, varningssystem och åtgär-
der i syfte att trygga djurens 
och människans överlevnad. Alla
djurarter representerades i rädd-
ningsfarkosten, och särskild vikt

lades vid de livsmedelsproduce-
rande djuren. Antalet individer
av varje art avpassades så att de
skulle utgöra en tillräckligt stor
avelsbas. Det pedagogiska insla-
get i framställningen är otvety-
digt, och tillämpbart än i dag. I
katastrofsituationer värnar män-
niskan om sin närmaste krets –
familjen, husdjuren, födan. 

Ett verkligt och väldokumente-
rat historiskt exempel utgör de
omfattande effekterna på hus-
djursstocken vid ett vulkanut-
brott på Island 1783–1784. När-
mare 80 procent av antalet häs-

Vad händer med lantbrukets
husdjur i katastrofsituationer?
INGER ANDERSSON, AgrD, docent, LORRAINE STEEN SVENDSEN, FD och BENGT
GUSTAFSSON, docent.*

Med BSE och mul- och klövsjuka inpå knutarna är hantering av lantbrukets djur i katastrof-
situationer ett högaktuellt ämne. I ett av ÖCB finansierat forskningsprojekt vid SLU i Alnarp
har därför litteraturuppgifter sammanställts om husdjurens reaktioner och människors
åtgärder i krissituationer. Artikeln utgör en sammanfattning av forskningsrapporten ”The care
of farm animals in emergency situations” (5).

Figur 1. Sverige har
drabbats av flera
stora djurkatastrofer.
Mul- och klövsjukan
härjade t ex här på
1920-talet. Bilden
visar avlivade djur
deponerade i jordgra-
var i Västergötland.
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tar och får och hälften av nöt-
kreaturen förlorades. Djuren dog
antingen av undernäring till följd
av att betesmarkerna förstördes
eller av direkt förgiftning vid
eruptionen. Hungerkatastrofen
drabbade därmed också befolk-
ningen som decimerades kraftigt.
Historien fram till i våra dagar
förmedlar således en del erfaren-
heter.

Husdjursskötselns omfatt-
ning och lokalisering i
Sverige
Antalet husdjur i Sverige anges i
juni 1999 till 1,7 miljoner nöt-
kreatur (varav 448 000 mjölk-
kor), 437 000 får och lamm, 2,1
miljoner svin (varav 1,2 miljoner
slaktsvin), 5,6 miljoner värp-
höns, 2,2 miljoner kycklingar av
värpras och 5,8 miljoner slakt-
kycklingar (7). Antalet företag
med nämnda djurslag anges till
34 000 med nötkreatur (varav
14 000 med mjölkkor), 8 000 med
får, 5 000 med slaktsvin och 6 000
med värphöns (7). Slaktkyckling-
produktionen är samlad på 150
företag (10). 

Husdjursproduktionen är kon-
centrerad till de södra och mel-
lersta delarna av landet. Högsta
antalet nötkreatur återfinns i
Västra Götalands län, i Skåne
län och i Kalmar län med 17 pro-
cent, 14 procent respektive 9 pro-
cent av totala antalet i landet.
Skåne län svarar för en stor del
av svinproduktionen med 31 pro-
cent av totala antalet svin, medan
i Västra Götalands län återfinns
17 procent och i Hallands län 14
procent. Av totala antalet höns
och kycklingar av värpras åter-
finns 21 procent i Skåne län, 16
procent i Östergötlands län och
14 procent i vardera Västra
Götalands och Hallands län (7). 

Även om djurtätheten i Sverige
är betydligt lägre än vad den är i
många andra länder, t ex Hol-
land, Belgien och Danmark, ger
koncentration av djurproduktio-
nen till vissa områden en ökad
sårbarhet. Ökad besättningsstor-
lek, ökad produktionsnivå, ökade
krav på fodrets sammansättning
och kvalitet (även hygienisk kva-
litet), ökat beroende av teknik,

elkraft, drivmedel, transporter,
inköpt (ofta importerat) foder och
förnödenheter är faktorer som
också bidrar till ökad sårbarhet.
Vissa moderna produktionssy-
stem med starkt specialiserad
inriktning (t ex suggpooler och
specialiserad kalvuppfödning)
förutsätter transport och förflytt-
ning av djur, vilket kan innebära
ökad smittspridningsrisk. Djur-
transporterna så som de sker
mellan länderna i Europa ifråga-
sätts alltmer.

Underutfodring, svält och
vattenbrist
Svenska forskningserfarenheter
inom detta område är begränsa-
de. Med hänsyn till den goda
foderförsörjning som Sverige har
haft under en lång fredsperiod
har det inte varit särskilt aktu-
ellt att göra studier av djurens
överlevnadsmöjligheter och för-
måga att klara svåra påfrest-
ningar. I samband med en över-
syn av lantbrukets beredskap
mot kärnkraftsolyckor i mitten
av 1980-talet gjordes emellertid
en relativt omfattande litteratur-
studie, kompletterad med en
experimentell undersökning (1,
2, 3). I andra länder med annat
klimat och med annan foderför-
sörjning har man varit mer in-
tresserad av ämnesområdet och
bedrivit en del forskning. Bak-
grunden till sådana studier har t
ex varit att det periodvis har
varit mycket dålig tillgång på
grovfoder för nötkreatur eller får.
Total avsaknad av både foder och
vatten rapporteras från stora
köttboskapsuppfödningar med
långa transportavstånd och långa
väntetider för djuren före slakt.
Kunskap om de fysiologiska pro-
cesserna vid svält har varit av
intresse, ofta för medicinsk
tillämpning, och studier har där-
för i en del fall utförts med detta
syfte. 

Kritiska tidsgränser
Litteratursammanställningen (1,
2) om husdjurens möjligheter att
klara situationer med t ex under-
utfodring, svält, vattenbrist, mi-
nimerad skötsel eller värme-
stress till följd av ventilationsav-
brott i stallar har kompletterats i

det nu aktuella projektet (5). Det
gäller även uppgifterna om över-
levnad, produktion och hälsa,
fysiologiska förändringar och
beteende. Generellt kan sägas
att det torde vara möjligt för de
flesta husdjursslag att överleva
utan foder och tillsyn ca en
vecka, i vissa fall längre tid.
Förutsättningen är emellertid
att djuren har tillgång till dricks-
vatten och att ventilationen 
fungerar tillfredsställande. Det
senare gäller speciellt för fjäder-
fä- och slaktsvinsbesättningar,
där ventilationsavbrott under
0,5–1,5 timmar kan medföra så
stor ökning av temperatur, fuk-
tighet och gaskoncentrationer att
djuren dör. Allvarliga klimatpro-
blem kan även uppstå i stallar
med snabbt växande djur, som
inte får levereras till slakt i nor-
mal tid, t ex på grund av smitt-
sam sjukdom eller om djuren
måste hållas inomhus på grund
av betesförbud vid radioaktivt
nedfall. Underutfodring och svält
kan medföra att produktionsni-
vån, särskilt mjölkavkastningen,
påverkas även under efterföljan-
de återhämtningsperiod. Växan-
de djur har en viss förmåga till
kompensatorisk tillväxt, vilket
har observerats bland annat på
grisar. Rastlöshet eller aggres-
sivt beteende har i många fall
observerats hos husdjur med
knapphet på foder och vatten. 

Djur i paniksituationer
För många yrkeskategorier är
det viktigt att känna till hur djur
uppträder under normala förhål-
landen och i paniksituationer. I
projektrapporten återges en del
fakta och hanteringsregler. Djur
rör sig t ex lättare från ett mör-
kare område till ett ljusare än
tvärtom och föredrar svagt böjda
passager framför raka. Många
djur har ett väl utvecklat lukt-
sinne och god hörsel och panora-
maseende men med svårigheter
att bedöma avstånd, vilket styr
deras sätt att uppträda.

De flesta djur har en överlev-
nadsinstinkt med en mer eller
mindre utvecklad förmåga att
genomleva katastrofsituationer
på egen hand. Vid t ex översväm-
ning – om djuren släpps fria –
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uppsöker de självmant högre
belägna positioner som höjder,
kullar och tak. Ofta har katter,
hundar och vilda djur bättre
utvecklad instinkt att fly och
uppsöka säkra ställen än kor och
hästar. Rörlighet och snabbhet
är viktiga egenskaper för flyende
djur. För tunga och oviga djur är
flyktmöjligheterna sämre. Bevis
på detta finns från en djurpark i
det översvämningsdrabbade om-
rådet i Polen. Här var flodhästar-
na de enda djur som inte klarade
sig – de fastnade i gyttjan och
drunknade. 

Hot- och riskutredningen
förbiser djurhållningen
I Försvarsdepartementets delbe-
tänkanden av Hot- och riskutred-
ningen (9) har lantbruket och
husdjursskötselns problem upp-
märksammats endast när det
gäller situationer med radioak-
tivt nedfall. I övriga beskrivna
scenarier, bortfall av försörjning
med el, vatten eller elektroniska
komponenter, utsläpp av ammo-

niak samt stora översvämningar,
har inte dessa problem tagits
upp. I det aktuella projektet har
därför tänkbara effekter på djur-
hållningen skisserats med ut-
gångspunkt från dessa scenarier.

Några aktuella händelser
Isstormar över Kanada och
USA
I januari 1998 drabbades Kana-
da och norra delarna av USA av
en extrem vädertyp med stora
mängder underkylt regn som frös
till is med bland annat långvari-
ga elavbrott som följd. Ca åtta
miljoner människor beräknas ha
blivit berörda. Ett 50-tal männi-
skor uppges ha omkommit av
direkta skador (fallande isklum-
par, förfrysning, koloxidförgift-
ning). Det långvariga elavbrot-
tet, på vissa håll mer än 30 dagar,
drabbade lantbruket (husdjurs-
skötseln) särskilt hårt. El- och
transportberoende funktioner som
mjölkning, mjölkkylning, utfod-
ring, vattning, utgödsling, venti-
lation, foderleveranser till går-

darna liksom leveranser av mjölk
och andra produkter från gårdar-
na sattes ur spel. I Kanada berör-
des ca 275 000 mjölkkor, dvs 25–
30 procent av totala antalet.
Säkra uppgifter om antalet kor
som avled föreligger inte, men
uppenbarligen rörde det sig om
tusentals. De överlevande kornas
hälsoläge och avkastningsnivå
påverkades både under aktuell
period och under tiden därefter.
Även andra djurproduktionsgre-
nar såsom svin-, fjäderfä- och 
fårproduktion, påverkades av
väderkatastrofen. Reservelverk
blev begärliga och ett stort antal
generatorer rapporterades stul-
na, troligen för vidare försäljning.

Snöoväder i Sollefteåtrakten
En annan väderbetingad händel-
se, men av betydligt mindre om-
fattning, inträffade ungefär sam-
tidigt i Sverige i Sollefteåtrakten.
Ett intensivt snöoväder orsakade
bland annat långvariga elavbrott.
I det aktuella projektet intervju-
ade vi fem mjölkbönder i området
som berördes av upp till en vecka
långvariga elavbrott. Vid en av
gårdarna fanns eget reservel-
verk, vid övriga lånade man in
från olika håll. Några mjölk-
ningstillfällen måste slopas, men
i stort sett löstes problemen med
mjölkning, mjölkkylning, utfod-
ring och andra elberoende funk-
tioner. Produktionsbortfall, extra
arbetsinsatser och ekonomiska
förluster ersattes inte alls eller
bara delvis av kraftbolaget. Två
av lantbrukarna har senare köpt
reservelverk och två överväger
inköp. Några av dem har också
förbättrat beredskapen genom
att röja kring kraftledningarna.  

Översvämningskatastrof i
Polen
Vid översvämningen av de båda
floderna Oder och Wisla i juli–
augusti 1997 sattes totalt 400 000
hektar landareal i södra Polen
under vatten, varvid särskilt jord-
bruksområden med åkermark,
grödor, husdjur och byggnader
drabbades hårt. Ett år senare
samlade vi in erfarenheter från
översvämningskatastrofen på
plats genom intervjuer med rep-
resentanter för jordbruksdepar-

Figur 2. De flesta djur har en överlevnadsinstinkt med en mer eller mindre utvecklad för-
måga att genomleva katastrofer. Bilden är från orkanen Floyd i North Carolina, USA,
1999. Foto: North Carolina State Veterinary Office.
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tementet och andra aktuella
myndigheter samt med djuräga-
re i Opole- och Wroclawprovin-
serna. Vi fick också ta del av
erfarenheterna från räddnings-
insatserna vid en djurparksan-
läggning.

I samband med katastrofen
omkom totalt i landet 54 männi-
skor, över 3 000 familjer förlora-
de sina hem och 160 000 männi-
skor evakuerades. 

Opole-provinsen är ett viktigt
jordbruksområde med 217 000
hektar åkermark och omfattande
husdjursproduktion, 190 000 nöt-
kreatur, varav 75 000 mjölkkor,
650 000 svin, 4 000 hästar och
9 000 får. Flodvågen kom utan
någon förvarning under natten
när djuren hölls bundna inne
stallarna. Antalet omkomna djur
beräknades till ca 1 300 nötkrea-
tur, närmare 4 000 svin, och ine-
mot en miljon fjäderfä. De totala
förlusterna i provinsen uppskat-
tas till motsvarande drygt 2,5
miljarder SEK, varav för jord-
brukssektorn drygt 400 miljoner
SEK. Enligt uppgift var den eko-
nomiska ersättningen till lant-
brukarna mycket liten.

Katastrofberedskapen var otill-
räcklig, inte minst genom att
samordning av såväl internatio-

nella som nationella system för
väderprognoser, flodvattenkon-
troll och varning fungerade
dåligt. Åtgärder inom djurhåll-
ningen som att evakuera eller att
lösgöra stallade och bundna djur
sattes ofta in för sent. För rädd-
ningsaktionerna svarade djur-
ägarna själva, frivilliga och mili-
tär personal med lämplig utrust-
ning. I en del fall räddades såväl
lantbrukarna som deras djur
från hustaken dit de hade tagit
sin tillflykt. Veterinära myndig-
heter organiserade deponering
(nedgrävning) eller destruktion
av drunknade djur vid lokala
anläggningar, senare även till
motsvarande platser i andra pro-
vinser. Några sjukdomsutbrott
rapporterades inte, och alla
utförda tester inklusive de för
mjältbrand och dysenteri, visade
negativa resultat. Däremot före-
kom omfattande fiskdöd orsakad
av avloppsslam som förorenade
flodvattnet. 

För den fortsatta beredskaps-
planeringen framhöll man att
insatser vid katastrofer i hög
grad är en internationell fråga
som kräver samordning, inte
minst när det gäller deponering
och destruktion av djurkroppar.
Alternativa deponeringsmetoder

behöver utvecklas och prövas för
att kunna användas tillfälligt i
närheten av ett katastrofområde.
Man konstaterar att massevaku-
ering av lantbrukets husdjur inte
är realistisk annat än om förvar-
ningstiden är mycket lång, trans-
portkapaciteten i det närmaste
är obegränsad och inhysningsfrå-
gan är löst. Planering av rutiner
för utfodring och skötsel av djur i
katastrofsituationer bör upprät-
tas i varje område. Vidare fram-
hölls behovet av arbetskraft,
utrustning för lyft och bortförsel
samt transporter vid räddnings-
insatser.

Kärnkraftsolycka i Tjernobyl
Det radioaktiva nedfallet efter
Tjernobylolyckan 1986 medförde
stora konsekvenser för lantbru-
ket, speciellt inom husdjurssköt-
seln, i dåvarande Sovjetunionen.
Olika uppgifter föreligger om
antalet evakuerade djur från den
mest kontaminerade zonen (30
km) runt kärnkraftsanläggning-
en. Siffran 100 000 nötkreatur
nämns, enligt andra uppgifter
rörde det sig om 80 000 djur
totalt. Hur evakueringen tillgick
och hur djuren togs om hand
därefter, genom utfodring och
skötsel, eller eventuell slakt, har
inte gått att få information om.
De omedelbara radiologiska effek-
terna på djuren bör emellertid ha
begränsats genom undanförsel
av djuren. Andra motåtgärder
infördes som betesförbud för
mjölkkor, processning av mjölk
och lagring av kött, allt i syfte att
minska dosbidraget till konsu-
menterna. 

Konsekvenser i Sverige
Konsekvenserna av Tjernobyl-
olyckan för husdjursproduktio-
nen i Sverige refereras i pro-
jektrapporten. Några hälsomäs-
siga effekter för husdjuren före-
låg inte vid aktuella beläggnings-
nivåer, varför de åtgärder som
vidtogs syftade till att minska
aktiviteten i produkterna och
därmed dosbidraget till konsu-
menterna. Betesförbud för mjölk-
kobesättningar infördes i hela
landet omedelbart efter nedfal-
let. Genom ett omfattande pro-
gram för mätning av radioaktivt

Figur 3. Ca 4 000 svin omkom vid en översvämning i Polen 1997. Liknande scener utspe-
lade sig under orkanen Floyd i USA 1999 (bilden). Foto: North Carolina State Veterina-
ry Office.
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cesium och jod i betesgräs kunde
restriktionerna upphävas succes-
sivt, och i slutet av juni samma
år var hela landet ”friklassat”.
Mätningar av aktiviteten i mjölk
och i kött gjordes kontinuerligt.
Ekonomisk ersättning från sta-
ten utgick till lantbrukare för
kasserat foder, mjölk och kött,
betesförbud, inköp av foder, mer-
arbete m m under vart och ett av

de första åren efter olyckan med
ca 210 miljoner SEK, och till
renägare med drygt 100 miljoner
SEK. Ersättningen till lantbru-
ket minskade därefter. Totalt
betalades under en 10-årsperiod
700 miljoner SEK till de båda
näringsgrenarna. Forsknings-
projekt genomfördes vid SLU
med samtliga livsmedelsproduce-
rande djurslag för att visa gra-

den av aktivitetsöverföring från
foder till djurprodukter. Syftet
var även att studera effekten av
olika motåtgärder som utfodring
med cesiumbindande preparat,
utfodring med okontaminerat
foder och modifierad metod för
skörd av vallfoder. Det har visats
att utan åtgärder kvarstår pro-
blemen med höga nivåer av
cesium-137 i djurprodukterna i
vissa områden. Resultaten från
fleråriga studier i en fårbesätt-
ning i norra Sverige pekar på
långa ekologiska halveringstider
(ca 16 år) för cesium-137 i lamm
(4).  

Läckage vid tunnelbygget
genom Hallandsåsen
Vid tunnelbygget genom Hal-
landsåsen kontaminerades vatt-
net i en bäck och i brunnar med
akrylamid från tätningsmedlet
Rhoca Gil. Hösten 1997 uppvisa-
de betande nötkreatur i området
kring bäcken förgiftningssym-
tom, och larm om fiskdöd i en fisk-
odling kom från samma områ-
de. Ett riskområde definierades,
där restriktioner infördes för
användning av vattnet från bäck-
en och från brunnarna till män-
niskor och djur. Restriktioner
infördes också för leverans av
djur och djurprodukter (karens-
tid på 60 dagar gällde) liksom för
växtprodukter för försäljning.
Leveransrestriktionerna berörde
bland annat ett antal mjölkkobe-
sättningar, där sammanlagt över
300 000 kg mjölk fick kasseras.
Inemot 400 djur slaktades och
destruerades, endast ett fåtal av
dem hade emellertid uppvisat
förgiftningssymtom. Ekonomisk
ersättning (totalt i storleksord-
ningen 25 miljoner SEK) utgick
till näringsidkare och privat-
personer. Problem med sinande
brunnar kvarstår och i vissa fall
har problem med läckage av
basiskt vatten tillkommit.

Utbrott av smittsamma
djursjukdomar
Newcastlesjuka
Hösten 1995 drabbades en stor
fjäderfäanläggning i Skåne av
Newcastlesjukan (8). Företaget
är ett integrerat avelsföretag för
produktion av daggamla slakt-

Figur 4. Om en kärnenergiolycka med radioaktivt utsläpp skulle inträffa uppstår särskil-
da problem med djurhållningen. Foto: Stig Andersson.

Figur 5. Ägg och avli-
vade djur som dum-
pats i en epizootigrav
i Skåne under utbrot-
tet av Newcastlesjuka
1995. Foto: Anders
Engvall.
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kycklingar. Mellan 400 000 och
500 000 kycklingar produceras
per vecka, vilket innebär att före-
taget täcker nästan hälften av
landets behov av slaktkycklingar
för vidare uppfödning. I samband
med sjukdomsutbrottet genom-
fördes ett omfattande diagnos-
och bekämpningsprogram, där
Jordbruksverket hade det över-
gripande ansvaret. Alla djur avli-
vades och ägg förstördes för att
inledningsvis grävas ned men
senare, när omfattningen av
åtgärderna stod klar, transporte-
ras till konverteringsanläggning-
en i Stenstorp. Nästan 200 perso-
ner från olika myndigheter och
laboratorier var involverade i
diagnos- och bekämpningsarbe-
tet, förutom personal som arbeta-
de med avlivning, insamling och
transport av djur, desinfektion m
m. Totala kostnaderna för sjuk-
domsutbrottet beräknas till ca 90
miljoner SEK. En utvärdering av
insatserna gjordes, vilket gav
värdefulla kunskaper om hur
epizootiberedskapen kan förstär-
kas. 

BSE
BSE (Bovin Spongiform Encep-
halopati) rapporterades första
gången 1986 i Storbritannien.
Antalet konstaterade sjukdoms-
fall ökade under följande år för
att 1992 nå ett maximum på 36
700. Totalt har mer än 180 000
fall konstaterats (6). 

Bekämpningsprogrammet i Stor-
britannien består bland annat i
att alla infekterade nötkreatur
och alla nötkreatur över 30
månaders ålder slaktas/avlivas
och att kropparna destrueras. I
enlighet med EU:s beslut råder
förbud mot användning av pro-
dukter innehållande animaliskt
protein från däggdjur i fodret till
idisslare. Använda destruktions-
och deponeringsmetoder bedöms
av den brittiska miljömyndighe-
ten som mycket säkra från
smittspridningssynpunkt. Pre-
senterade riskanalyser pekar på
mycket liten smittrisk, även för
personal som arbetar i anlägg-
ningarna/deponierna.

Tidningen The Observer rap-
porterade 1999 om riskerna med
läckage från stora lager avlivade

nötkreatur i Storbritannien efter
BSE-utbrottet (11). Enligt tid-
ningens uppgift utreder miljö-
myndigheten lagringen av 50 000
ton material från avlivade nöt-
kreatur i tidigare flyghangarer,
där sprickbildning i väggarna
har konstaterats. Totalt lagras
på olika håll 400 000 ton av nöd-
slaktade nötkreatur (motsvaran-
de minst 800 000 slaktkroppar).
De stora lagren förklaras av att
destruktionskapaciteten är otill-
räcklig. Av de 80 000 ton från
avlivade djur som tillkommer
varje år, kan endast 15 000 ton
destrueras, vilket gör att lagren
ökar. Det bör dock påpekas att
djuren avlivas, inte för att de
uppvisar sjukdomssymtom, utan
för att de är över 2,5 år gamla och
därmed är i riskzonen att bära
på BSE.

Svinpest
Klassisk svinpest har inte före-
kommit i Sverige sedan 1944 och
i Danmark inte sedan 1933. Svin-
pest utbröt i Tyskland, Österri-
ke, Belgien och Holland 1997. 

I föreliggande projekt har dis-
kussioner förts i Holland med
representanter för bland annat
jordbruks- och miljödepartemen-
tet för att samla in kunskaper om
det tillämpade bekämpningspro-
grammet. Metoder för avlivning,
destruktion eller annan kvitt-
blivning av djurkroppar redovi-
sas. Det beräknas att fram till i
juli 1998 hade närmare tio miljo-
ner svin avlivats i syfte att
begränsa smittan från de drygt
400 besättningar, där den kon-
staterades. Aktionen har ifråga-
satts från vissa håll. Hantering-
en av dessa stora mängder avli-
vade djur, motsvarande en vikt
på ca 400 000 ton, har varit och
är problematisk. En del kvantite-
ter har transporterats till grann-
länder för destruktion, medan
stora mängder fortfarande lagras
i fryshus i Holland. Ca 700 perso-
ner har deltagit i bekämpnings-
programmet. Totala kostnaderna
för sjukdomsutbrottet och be-
kämpningen uppskattas till mot-
svarande 15 miljarder SEK, var-
av en stor del representerar
exportförluster. 

Beredskapsförbättrande åtgär-
der har föreslagits av de hol-
ländska myndigheterna för gene-
rell tillämpning i katastrofsitua-
tioner som berör lantbrukets
husdjur. Enligt förslaget bör
regeringens och myndigheternas
ansvarsområden klarläggas. Ett
speciellt organ bör inrättas för
samordning och övervakning av
olika insatser. Veterinärernas
roll kan stärkas genom speciali-
sering och certifiering inom yrkes-
kåren. Djurägarna förväntas ta
ett större ansvar genom förebyg-
gande åtgärder, rapportering av
sjukdomsutbrott, adekvat veteri-
närmedicinsk behandling och
säkrare användning av läkeme-
del. Vidare föreslås att en avgift
tas ut per producerat djur för att
finansiera ett framtida bered-
skapsprogram. Den ekonomiska
ersättningen vid utbrott av
smittsamma sjukdomar föreslås
bli reducerad om stallhygienen
visar sig vara dålig, om andelen
inköpta djur är stor eller om det
förekommer täta kontakter med
andra besättningar. En generell
minskning av landets svinstock
med 25 procent föreslås liksom
en minskning av koncentrationen
av svinbesättningar i vissa områ-
den. Större avstånd mellan djur-
stallar rekommenderas. Forsk-
ningsinsatser efterlyses beträf-
fande riskuppskattning med hjälp
av simuleringsmodeller. 

Andra smittspridningsrisker 
Risken för att vilda djur kan
överföra smitta av t ex svinpest
till tamdjur har blivit aktuell
främst på grund av den växande
vildsvinsstammen. Tuberkulos är
en annan smitta där vilda djur
kan utgöra reservoar för sjuk-
dom. Från veterinärt håll påpe-
kas att sedan de flesta slakterier
i Sverige slutat ta emot djur för
nödslakt har riskerna ökat för
spridning av smittor av olika slag
genom att sjuka djur får stå kvar
i besättningarna eller slaktas
eller avlivas på gården. Det före-
kommer också att djurkroppar i
strid mot bestämmelserna grävs
ned istället för att mot en avgift
lämnas för destruktion. Missför-
hållanden har även påpekats vid
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förvaring och transport av döda
djur för destruktion. 

I svåra katastrofsituationer
finns risk för att människor kan
skadas eller smittas genom an-
grepp av förrymda, störda hus-
djur eller andra djur. Detta har
uppmärksammats bland annat i
Florida, där en beredskap har
organiserats för sådana situa-
tioner. 

Förbättring av
beredskapen
I projektrapporten lämnas för-
slag till hur beredskapen kan för-
bättras när det gäller omhänder-
tagande av husdjur i katastrof-
situationer. Vissa frågor måste
lösas i internationellt samarbete.
Därför presenteras några aktuel-
la internationella organisationer
samt myndigheter i andra län-
der. 

Diskussionerna som har förts
med de polska och holländska
företrädarna, litteraturuppgif-
terna och händelsebeskrivning-
arna ger idéer som kan applice-
ras i ett svenskt beredskapspro-
gram. Här bör främst ansvarsför-
delningen mellan olika myndig-
heter klarläggas och samord-
ningen av insatser förbättras.
Författningar och föreskrifter
bör ses över. Behovet av arbets-
insatser i katastrofsituationer,

centralt, regionalt och lokalt, bör
identifieras. Frågor som gäller
foderförsörjning och inhysnings-
möjligheter bör uppmärksam-
mas. Tillgänglig transportkapa-
citet för foderleveranser, för eva-
kuering av levande djur och för
transport av omkomna eller avli-
vade djur måste inventeras och
behovet preciseras. Detsamma
gäller för utrustning som lyftkra-
nar och grävskopor, att användas
vid räddningsinsatser eller vid
omhändertagande av döda djur.
Slaktkapacitet samt avlivnings-,
destruktions- och deponerings-
möjligheter bör kartläggas och
metoder för sådana insatser
utvecklas (där pågår en statlig
utredning). Man bör också samla
in uppgifter på plats angående
djurhållningen när en katastrof
har inträffat. Forskning om ris-
ker och riskhantering samt infor-
mation och utbildning inom
ämnesområdet bör intensifieras
och ingå som en viktig del i en
förbättrad beredskap. 

Efter utbrottet av mul- och
klövsjukan och fortsatt spridning
av BSE har frågor som att lämna
korrekt information, risken för
dubbla budskap, ryktessprid-
ning, svartlistning av smittade
gårdar och behovet av psykolo-
giskt, socialt och ekonomiskt stöd
till drabbade djurägare blivit
högaktuella. Det gäller också den

svåra frågan hur man kan ge dju-
ren en så värdig behandling som
möjligt, även inför slakt och mas-
savlivning. Sådana aspekter bör
tas med i en god beredskaps-
planering.
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Figur 6. Utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien tydliggör på ett skrämmande
sätt att slaktkapacitet samt avlivnings-, destruktions- och deponeringsmöjligheter bör
kartläggas innan smittan kommer. Foto: Pressens bild.

*AgrD, docent Inger Andersson, Insti-
tutionen för jordbrukets biosystem
och teknologi, SLU, Box 59, 230 53
Alnarp.
FD Lorraine Steen Svendsen, Institu-
tionen för jordbrukets biosystem och
teknologi, SLU, Box 59, 230 53 Alnarp.
Docent Bengt Gustafsson, Institutio-
nen för jordbrukets biosystem och
teknologi, SLU, Box 59, 230 53 Alnarp.
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Inledning
I två epidemiologiska studier av
evakuering av sällskapsdjur i
samband med katastrofer under-
söktes några faktorers inflytande
på hur olika hushåll genomförde
evakueringen. Undersöknings-
gruppen utgjordes av sådana
hushåll som inte evakuerade
sammanhållet eller som evaku-
erade utan sina hundar och kat-
ter eller först i ett senare skede
försökte rädda sina husdjur.
Denna grupp jämfördes med hus-
håll som antingen evakuerade
som en enhet och medtog sina

husdjur vid utrymningen eller
som evakuerade utan att senare
försöka rädda sina skyddslingar.

Material och metoder
Tågurspårning med utsläpp
av propan i Weyauwega
I mars 1996 spårade ett tåg med
35 vagnar ur mycket nära den
lilla orten Weyauwega i Wiscon-
sin. Flera av de 15 vagnar som
var lastade med propan fattade
eld och alla innevånarna i Wey-
auwega uppmanades att evaku-
era då risken för en omfattande
explosion bedömdes som stor.

Några dagar efter urspårningen
började åtskilliga familjer be-
kymra sig över hundar och katter
som inte hade medtagits och
flera personer återvände utan
tillstånd och med risk för livet till
katastrofområdet för att söka
rädda kvarlämnade djur. Den
officiella räddningstjänsten orga-
niserade då en egen evakuerings-
aktion i staden.

Ett år efter olyckan fick ägarna
till husdjur i Weyauwega ett for-
mulär med frågor om evakue-
ringen att besvara skriftligen.
Svar inkom från totalt 241 hus-
håll.

Översvämning i Yuba County 
På grund av en hotande över-
svämning fick innevånarna i
Yuba County, Kalifornien, den 1
januari 1997 uppmaning att fri-
villigt utrymma sina bostäder.
Följande dag då en fördämning
brustit blev evakueringen ovill-
korlig. Den varade två dagar och
berörde cirka 64 000 personer. I
juli samma år kontaktades per
telefon 863 slumpmässigt utval-
da hushåll, varav 397 blev inter-
vjuade mer detaljerat om evaku-
eringen.

Resultat
Evakuering av hela hushåll
En jämförelse mellan hushåll
som evakuerade och de som av-
stod var bara möjlig i översväm-
ningsfallet, eftersom samtliga
evakuerade efter tågurspårning-
en.

Bland 397 hushåll som inter-
vjuades i Yuba County var det

Evakuering av hundar och katter vid
katastrofer
SEBASTIAN E HEATH, VMD, PhD.*

Översättning: docent Bengt Gustafsson, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi,
SLU, Box 59, 230 53 Alnarp.

Följande artikel är en svensk översättning och förkortning av en studie från USA rörande hur
människor tar hand om sina djur i katastrofsituationer. Även om artikeln beskriver händelse-
förlopp utifrån amerikanska förhållanden, finns lärdomar att inhämta också för svenska veteri-
närer och myndigheter.

Figur 1. I den amerikanska studien undersöktes vilka motiv som drev människor att efter
en evakuering komma tillbaka och försöka rädda sina hundar och katter. Foto: S Heath. 
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ingen skillnad i populationerna
mellan de som evakuerade frivil-
ligt och de som väntade till ut-
rymningen blev tvingade, vad
gäller proportionerna barn, pen-
sionärer och husdjur. I genom-
snitt avstod drygt 19 procent av
hushållen att utrymma sina hem,
21 procent med husdjur och 16
procent utan husdjur. Sannolik-
heten att ett hushåll inte utrym-
de ökade ungefär 30 procent för
varje ägt sällskapsdjur och var
signifikativt lägre om familjen
hade barn. En uppdelning av
hushåll som ägde husdjur i en
grupp med barn och en utan, gav
vid handen att benägenheten att
inte evakuera fördubblades för
varje ytterligare hund eller katt i
familjer utan barn och att famil-
jer med barn i högre grad kunde 
förväntas evakuera oavsett inne-
havet av husdjur. En viss, dock
inte helt säkerställd, tendens att
hushåll med pensionärer var 
mindre benägna att evakuera
noterades.

Mer än 90 procent av ägarna av
husdjur inhystes efter evakue-
ringen hos släktingar och vänner
medan några tog in på motell.

Evakuering av hund och katt
I Weyauwega avstod från början
mer än hälften av hushållen att

evakuera husdjuren och tio pro-
cent varken evakuerade dem
eller sökte rädda dem senare. I
Yuba County var motsvarande
siffror 22 respektive 17 procent.
Orsaken till att inte ta med hus-
djuren uppgavs i nästan samtliga
fall vara att man trodde att dju-
ren skulle klara sig då evakuer-
ingen ansågs bli kortvarig. En
del hushåll medförde inte djuren

därför att man helt enkelt inte
visste var man kunde lämna
dem. I båda Weyauwega och Yuba
County visade det sig, inte över-
raskande, att de familjer som
enligt särskilda tester bedömdes
var minst fästade vid sina hun-
dar och katter också var minst
benägna att evakuera sina djur. 

Utomhushundar evakuerades i
mindre grad utom i de fall man
hade flera hundar i ett hushåll.
Katter evakuerades 2–4 gånger
mer sällan än hundar. Många
kattägare synes inte ha varit
beredda på evakuering och sak-
nade lämpliga korgar och annan 
utrustning för transport. Hade
man även hund i familjen var det
sällsynt att inte katten också
evakuerades.

Av de personer som senare, i en
del fall med livet som insats,
återvände till katastrofområdena
var det mer än 80 procent som
kom för att rädda sina djur. Mer
än hälften av dem ansåg det vara
värt att riskera livet för räddning
av djur. I Weyauwega återvände
ca 80 procent av de djurägare
som evakuerat utan djur för att
senare söka rädda djuren, mot-
svarande siffra i Yuba County var
40 procent. De allra flesta evaku-
erade djur var med sina ägare,
endast ett mindre antal togs till
annan plats eller till en kennel.

Figur 2. Studien visar att av de personer som senare, i en del fall med livet som insats,
återvände till katastrofområdena var det mer än 80 procent som kom för att rädda sina
djur. Foto: S Heath.

Figur 3. Både människor och djur skulle utsättas för mindre risker om evakuering av dju-
ren sker samtidigt med dess ägare, innan katastrofen nått full omfattning. Foto: S Heath.



3432001, Volym 53, Nr 6

Diskussion
Innehav av djur var det starkas-
te skälet för familjer utan barn
att avstå från evakuering. Dessa
familjers obenägenhet att evaku-
era nästan fördubblades för varje
ytterligare hund eller katt de
ägde jämfört med barnfamiljer
med husdjur. De barnlösa var
också uppenbarligen beredda att
riskera sina liv för att bli kvar
med sina husdjur. Det är därför
angeläget att öka säkerheten för
både människor och djur och
särskilt uppmuntra och under-
lätta evakuering av husdjur i
samband med katastrofer.

Även om bara enstaka djur
omkom i Weyauwega och Yuba
County visar undersökningen att
den största säkerhetsrisken för
husdjur vid katastrofer är att
inte komma med vid den initiala
evakueringen. Att återvända till
katastrofområdet för att rädda
kvarlämnade djur är alltid före-
nat med risker. Ansvarskännan-
de djurägare evakuerar sina
djur. Faktorer som i undersök-
ningen ökade sannolikheten för
att en hund eller katt skulle eva-
kueras var t ex att djuret nor-
malt hölls inomhus, var registre-
rat, hade varit föremål för
behandling av veterinär eller
behövde särskilt foder eller medi-
cinering.

Det var stor skillnad mellan
Weyauwega och Yuba County
vad gäller andel husdjur som inte
evakuerades, 51 respektive 22
procent, och som således utsattes
för potentiell fara. Skillnaden
beror sannolikt på att man i
Yuba County varnades tidigt och
hade längre tid på sig att utrym-
ma sina hus. Den höga andelen
djur som inte evakuerades eller
räddades senare i denna under-
sökning  överensstämmer väl
med resultatet från andra studi-
er av katastrofer och också med
den proportion djur som normalt
förr eller senare överges av sina
ägare.

Katter evakuerades inte alls i
samma omfattning som hundar,
sannolikt beroende på att de är
svårare att fånga in och en ofta
förekommande uppfattning att
katter klarar sig den korta tid
man tror evakueringen skall

vara. Men har evakuering påbju-
dits av myndigheterna betyder
det naturligtvis att både männi-
skors och djurs liv är i fara.

Beredskap nödvändig
Denna och andra undersökning-
ar visar att evakuerade husdjur i
de flesta fall inhyses med famil-
jen eller hos vänner och mera säl-
lan i kennlar och motsvarande.
Sådana arrangemang liksom
andra åtgärder i samband med
evakuering av djur underlättas
självfallet av tidig katastrofvar-
ning. Den ansvarsfulle ägaren
till hund eller katt bygger under
normala år upp en egen bered-
skap inför eventuella katastrofer
som kan beröra hans djur. I

denna ingår bland annat goda
omvårdnadsrutiner, regelbundna
djurhälsokontroller, upplärning
och träning av djuret i socialt
beteende, anskaffning av lämpli-
ga korgar, burar, bindslen etc
samt transportövningar med bil.

Veterinärkliniker, djursjuk-
hus, kennlar och klubbar för säll-
skapsdjur har också en kompe-
tens och tillgång till hjälpmedel
som måste utnyttjas i olika delar
av denna beredskap.

*VMD, PhD Sebastian E Heath, 1650
Harvard Street, NW, Apt 210,
Washington DC, USA. E-postadress:
http://www.animaldisasters.com/

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.

Vilken är din diagnos? – EKG
Fallet är insänt och tolkat av
leg veterinär Mikaela Heid-
rich, djurkliniken i Öjebyn,
Box 83, 943 23 Öjebyn.
Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Jämthund, tik, tre år
Anamnes: Hunden inkom till kli-
niken för operation av pyometra,
vilken diagnostiserats av en an-
nan veterinär. Hunden ansågs
tidigare vara en mycket lovande
älghund men orkade nu ingen-
ting.

Status: Vid bukpalpation kunde
en större resistens kännas i
bukens bakre del och bultande
hjärtslag med låg frekvens kunde

auskulteras. Övriga statusfynd
var utan anmärkning. Hunden
ovariehysterektomerades under
operationen. Postoperativt regi-
strerades ett EKG och serumka-
lium kontrollerades. Dessutom
gavs atropin utan att hjärtfre-
kvensen kunde påverkas.

EKG: Se Figur 1.

Svar – se sidan 351
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bred säkerhetsmarginal vid rekommenderad dosering och har ej uppvisat reproduktionstoxi-
kologiska eller teratogena egenskaper. Ivermektin verkar systemiskt, och har prolongerad effekt.
Farmakologiska data. Maximal serumkoncentration uppnås hos nöt och svin ca 2 dygn efter
dosering. Elimineringshalveringstiden hos nöt är ca 5 (± 0,4) dygn och svin 2,3 (± 1,2) dygn.
Indikationer: Nötkreatur. Gastrointestinala rundmaskar: Matura, immatura och larvala

Ostertagia (inkl. inhiberade larver), Hemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Oesophagostomum
och matura Nematodirus. Lungmask: Matura, immatura och larvala Dictyocaulus. Skabb-
kvalster: Sarcoptes, Psoroptes. Löss: Linognathus, Haematopinus. Nötstyng: Larvala stadier
av Hypoderma.Svin: Gastrointestinala rundmaskar: Matura, immatura och larvala Ascaris,
Oesophagostomum, Hyostrongylus samt matura Strongyloides. Lungmask: Matura Metastron-
gylus. Skabbkvalster: Sarcoptes. Ren: Larvala stadier av Oedemagena.
Dosering: Injiceras subkutant. Nöt och ren: 1 ml Virbamec vet per 50 kg kroppsvikt motsva-
rande 2 mg ivermektin per 10 kg kroppsvikt. Svin: 1 ml Virbamec vet. per 33 kg kroppsvikt
motsvarande 3 mg ivermektin per 10 kg kroppsvikt.
Karenstider: Slakt: Nöt 35 dygn, ren och svin 28 dygn. Lakterande mjölkkor får ej behandlas.
Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning. Förvaring: Ljuskänsligt,
förvaras i kartongen. Förvaras vid högst 30°C.
Förpackningar: Injektionsvätska 10 mg/ml: 50 ml, 200 ml, 500 ml. Pris: 50 ml AUP 274,42,
200 ml AUP 911,78, 500 ml AUP 1.903,67.
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Fyra svenska veterinärer är i
skrivande stund i Storbritannien
för att hjälpa de brittiska kolle-
gerna att bekämpa spridningen
av mul- och klövsjukan. Minst
sex ytterligare veterinärer har
anmält sitt intresse att fara till
Storbritannien och hjälpa till. 

– Veterinärerna stannar i tre
veckor. Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, MAFF,
bekostar deras vistelse i Storbri-
tannien, säger Bengt Nordblom,
veterinärråd på Jordbruks-
verket. 

Hjälp från USA och
Europa
Cirka 120 utländska veterinärer
har rest till Storbritannien för
att undersöka djur, övervaka
desinfektion av gårdar och göra
smittskyddsutredningar. 

Den amerikanska veterinärde-
legationens ankomst uppmärk-
sammades stort i brittisk press.
The Times ägnade en helsida åt
att skildra hur det femton veteri-
närer starka amerikanska
”kavalleriet” anlände till öriket.
De svenska veterinärerna gör en
mer diskret entre.

– De reser ner en och en. Så
snart en veterinär bestämt sig
för att rycka in skickar vi avtalet
till denne och därefter meddelar
Storbritannien vilket flyg han
eller hon ska ta. Därefter sker
kontakten mellan veterinären
och de brittiska myndigheterna.

Finansieringen av svenskarnas
uppehälle och resa står Storbri-
tannien för. De första fem dagar-
na efter hemkomsten till Sverige
får veterinären på grund av
smittrisk inte utöva sitt yrke. 

– Storbritannien betalar tre av

dessa dagar, Jordbruksverket två,
säger Nordblom.

Pappersarbete och långa
dagar i Worcester 
Kristin Svatos är en av de svens-
ka veterinärer som åkt till Eng-
land för att bekämpa mul- och
klövsjukan. 

– It is confused over here,
utbrister Kristin Svatos när vi
når henne på mobiltelefonen. 

Hon har varit på plats vid det
lokala veterinärcentret i Worces-
ter, utanför Birmingham, en
vecka. När hon anlände från Sve-
rige förra måndagen möttes hon
av förvirring. Ingen verkade ha
fått reda på att hon skulle
komma och ingen visste vem hon
var. 

– Kommunikationen mellan
huvudkontoret och de lokala
centren är verkligen inte den
bästa. Ingen hade en aning om
vem jag var. Men de behöver ju
veterinärer, så jag fick lämna
min resväska på kontoret och
direkt ge mig ut till en fårfarm.
Fråga mig inte var den låg, jag
bara följde med. 

Hon tillbringade resten av
dagen samt natten ute på far-
men. Tisdag morgon fann hon sig
själv stående ute på den dyiga
gården, trött, blodig och hungrig.  

– Jag hade bara hunnit få i mig
en potatis. En veterinärstudent
förbarmade sig över mig och
hjälpte mig tillbaka till hotellet.
Väl där visade det sig att konto-
ret avbokat mitt hotellrum. 

Hennes resväska hade dessu-
tom beslagtagits, eftersom det
befarades att det var en bomb i
den, utplacerad av djurrättsakti-
vister. 

Svenska veterinärer hjälper
kolleger i England
Efter vädjan om hjälp från Storbritannien har flera länder,
däribland Sverige, skickat veterinärer för att delta i bekämp-
ningen av mul- och klövsjukan. Kristin Svatos var den första
svenska veterinären på plats. Hon rapporterar om en förvir-
rad arbetssituation, med långa dagar, mycket pappersarbete
och misstankar om avsiktlig smitta av besättningar.

Ett misstänkt får undersöks på förekomst
av blåsor i klövarna av Kristin Svatos.
Foto: Barbara Silfverbrand.

Det engelska jordbruksministeriet söker
med ljus och lykta efter veterinärer som
kan delta i mul- och klövsjukebekämp-
ningen. Här ett rekryteringsbord vid årets
BSAVA-kongress i Birmingham.

Den svenska veterinären Barbara Silfver-
brand desinficerar sig efter ett gårdsbe-
sök. Foto: Kristin Svatos. 
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– Människorna på centret är
väldigt vänliga och positiva, men
mina första dygn här var förvir-
rande. 

Resväskan kom fram till slut
och Kristin fick ett nytt hotell-
rum.

Förkärlek till papper
Vi pratar med henne en tisdag
förmiddag. Hon sitter i bilkö på
väg ut till en gård. Förmiddagen
ägnade hon åt pappersexercis. 

– De har en förkärlek till pap-
per här. Alla springer fram och
tillbaka och letar efter rätt blan-
kett. Det är det mest slående på
centret, säger Kristin. 

Alla gårdar som kliniskt kon-
stateras ha mul- och klövsjukan
benämns IP (infected premise),
fritt översatt infekterat område.
Alla IP-gårdar och samtliga går-
dar som ligger på en radie av tre
kilometer slaktas ut. En veteri-
när som besökt IP får inte ge sig
ut på fältet igen förrän 24–72
timmar senare. 

– Sen finns det olika gradering-
ar av hur smutsig man anses
vara efter uppdrag på andra
typer av gårdar. Reglerna är inte
riktigt klara, det florerar hela
tiden olika uppgifter och dessu-
tom finns det tusen papper och
regler. Det är väldigt krångligt. 

De svenska veterinärerna Bar-
bara Silfverbrand och Pia Ehren-
pries anlände några dagar efter
Kristin. 

– Barbara och jag har varit ute
på en mycket vanskött gård till-
sammans. Den kan mycket väl
fungera som en uppslagsbok i
veterinärmedicin. Här fanns alla
möjliga sjukdomar. Mul- och
klövsjukan fanns hos fåren, kött-
djuren och grisarna. De slakta-
des. 

Kristin har alltid velat arbeta i
England. När hon nu dessutom
fick chansen att få erfarenhet av
mul- och klövsjukan i verklighe-
ten anmälde hon direkt sitt
intresse och lämnade Sverige
strax innan påsk.  

– Under tiden jag varit här har
allt fler rykten börjat spridas. Nu
är den stora nyheten att det finns
en svart marknad för infekterade
djur. Det skrivs mycket om det i
tidningarna här. 

Slakt av får på en IP-gård, dvs en gård där mul- och klövsjukan konstaterats. Foto: Kris-
tin Svatos.

På den leriga åkern ligger högar av döda får i väntan på destruktion. Foto: Kristin Sva-
tos.

Efter avlivningen kontrolleras de döda djuren av veterinär. En engelsk och två ameri-
kanska veterinärer genomför undersökningen. Foto: Kristin Svatos.
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Lukrativ svart marknad
Hur skulle den svarta markna-
den fungera? 

– Bönderna får bra kompensa-
tion för sina smittade djur, jag
har hört siffror på upp till 1 500
pund styck för kor. Nu börjar
misstankar väckas om att det
ska finns en svart marknad där
bönderna smittar ner sina djur
för att få ersättning. En av går-
darna jag varit ute på gav mig en
känsla av det mycket väl kan
stämma. 

I så fall får de aldrig bukt med
smittan. Debatten är het här och
djurägarna rasar över anklagel-
serna. 

Vad ska du göra nu?
– Jag är på väg ut till en gård.

Dagarna är otroligt varierande,
när man är ute på gårdarna kan
det bli från sex på morgonen till
tre på natten, andra dagar är det
ren kontorstid. Även om det är
förvirrande med alla papper och
tungt arbete ute på gårdarna,
känner jag hela tiden att arbetet
här är jätteintressant. Det känns
bra att som veterinär ha sett
sjukdomen i verkligheten och jag
får dagligen viktiga erfarenheter
av det konkreta smittbekämp-

ningsarbetet. Dem kommer jag
alltid att ha med mig. 

Katarina Hörlin Barnekow

Då statens ersättning för slaktade djur är
god florerar rykten att vissa djurägare
medvetet smittar sina besättningar. Foto:
Kristin Svatos.

Avlivningsvätska används till lamm som
inte kan avlivas via bultpistol. De fält-
mässiga förhållandena avspeglas på flas-
kan. Foto: Kristin Svatos.

FÖR MEDLEMMAR I SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Dax att renovera?

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 jämfört med dyra kontokortskrediter.
Från 20 000 upp till 150 000 kronor utan någon säkerhet – vi gör en sedvanlig kredit-
prövning – och till en ränta som fn är 7,75 %* (2/4-01). Du väljer dessutom själv hur lång
tid du vill ha lånet – rak amortering från 2 till 10 år. Gör din ansökan om Medlemslån på
www.salusansvar.se
*Effektiv ränta vid lån av 100 000 kr under 5 år med rak amortering är 8,10% (2/4-01). Om du har tecknat SACO

Inkomstförsäkring får du
amorteringsfrihet på
Medlemlånet under den
tid du lyfter ersättning.

www.salusansvar.se
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Både SVS och veterinärförbun-
det har under de senaste åren
hyst en viss oro för de många
vakanta professurerna på veteri-
närfakulteten, en oro som också
framförts till dekanus vid flera
tillfällen. Nu ser det dock ut som
om situationen håller på att för-
bättras, ett antal professurer har
utlysts, en del är under tillsätt-
ning och den 6 april installerades
fyra nya professorer vid fakulte-
ten. 

Leif Norrgren tillträdde en pro-
fessur i akvatisk ekotoxikologi
vid Institutionen för patologi,
John Pringle en professur i häs-
tens medicinska sjukdomar och
Tommy Linné och Jorge Moreno-
Lopez utnämndes båda till pro-
fessorer i virologi. I samband
med installationen hölls också
installationsföreläsningar under
två hela dagar, förutom professo-
rerna vid V-fakulteten installera-
des nämligen ytterligare 14 pro-
fessorer vid SLU.

Problem med fiskens 
sexliv
Leif Norrgren påbörjade karriä-
ren med studier i kemi och biolo-
gi vid Uppsala Universitet och
sedan följde en forskarutbildning
vid Institutionen för patologi vid
den veterinärmedicinska fakulte-
ten, SLU. Han doktorerade där
1985 på tungmetallers omsätt-
ning i och effekter på fisk. Forsk-
ningen på fisk fortsatte och 1991
fick Leif Norrgren en docentur
vid fakulteten. Hans installa-
tionsföreläsning handlade följ-
aktligen om fisk och tog upp ett
aktuellt område, så aktuellt att
det varit föremål för ett interna-
tionellt heldagsseminarium på
SLU i mitten på mars (se SVT
5/01), nämligen den eventuella
effekten av hormonliknande sub-
stanser i vår miljö. Föredraget

hade titeln ”Dubbelkönighet hos
fisk – normalt eller miljöinduce-
rat” och började med en översikt
av den aktuella situationen vad
gäller världens produktion av
protein från fiske och vatten-
bruk. 

Det vilda beståndet av många
av våra vanligaste matfiskar som
torsk, tonfisk, makrill och lax,
har visat skrämmande nedgång-
ar de senaste åren och det finns
många orsaker till detta. Leif
Norrgren uppehöll sig framför
allt vid reproduktionsstörningar
och tänkbara orsaker till dessa.
Den stora frågan är om mänsklig
påverkan på naturen genom till-
försel och utsläpp av nya kemi-
kalier kan ligga bakom de för-
ändringar som man i ökande

grad ser hos fisk i olika delar av
världen. Även i Sverige finns ett
flertal exempel på reproduk-
tionsstörningar hos fisk: lake i
Bottenviken har outvecklade
könsorgan, abborrar i sjöar i
Dalarna som tar emot lakvatten
från soptippar visar reproduk-
tionstörningar, Östersjölaxen har
problem med embryo- och yngel-
dödlighet etc. Problemet har dock
fått ökad uppmärksamhet och
även på Europanivå pågår forsk-
ning och översyn av den kemiska
belastning som drabbar vatten-
dragen.

Lyrisk beskrivning av 
hästen
John Pringle kommer ursprung-
ligen från Kanada där han också
genomförde sina veterinärstudi-
er vid Ontario Veterinary Colle-
ge. 1987 avlade han sin doktors-
examen vid denna institution
inom området invärtesmedicin
stordjur. Därefter följde en tids
arbete i USA och en specialistex-
amen inom samma ämnesområ-
de. Tillbaka i Kanada ökade
intresset för hästens arbetsfysio-
logi och John Pringle byggde upp
forskning och klinisk verksamhet
inom området vid University of
Prince Edward Island. Vägen till
Sverige gick via ett sabbatsår i
Belgien och gästforskning vid
SLU, en disputation i stordjurs-
fysiologi i Belgien 1998 och däref-
ter ett lektorat i hästmedicin vid
Institutionen för kirurgi och
medicin stordjur. 

Installationsföreläsningen hand-
lade om ”Natures Elite Athlet –
The Horse” och blev en lyrisk
beskrivning av vilken fantastis-
ka atlet hästen är och de fysiolo-
giska egenskaper som ger den
möjlighet att utföra sina presta-
tioner. Åhörarna fick en intres-
sant jämförelse mellan mänskli-
ga atleter och hästen vad gäller
syresättning av muskulaturen,
den inbyggda naturliga ”bloddop-
ningsmekanism” som hästen har
i mjältreserven, hjärtats arbets-
kapacitet och de specifika mus-
kelegenskaperna som motverkar
mjölksyraeffekten vid hårt arbe-

Nya professorer installerade på V-fakulteten
Efter några år med inga eller få professorsinstallationer på
den veterinärmedicinska fakulteten vid SLU, ser återväxt-
situationen nu ljusare ut vid lärosätet. I början av april instal-
lerades fyra nya veterinärprofessorer, som här presenteras i
SVT.

John Pringle gav en lyrisk beskrivning av
hästen som atlet under sin professorsföre-
läsning.
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te. John Pringle påpekade också
att vi nog inte är medvetna om
vilket gott rykte svenska forska-
re har som pionjärer inom detta
forskningsområde. Sune Pers-
sons publikation redan 1967 om
hästens blodvolym och arbetska-
pacitet och Arne Lindholms arti-
kel 1974 om muskelbiopsier var
banbrytande. Med tanke på att
hästarnas antal i Sverige nu lig-
ger på ca 225 000, och att hästen
utgör den fjärde–femte inkomst-
källan inom jordbruket, tyckte
John Pringle att staten åtminsto-
ne borde satsa lika mycket peng-
ar på hästsporten som på ishock-
eyn. Som ett viktigt forsk-
ningsområde nämnde han beho-
vet av att optimera de olika trä-
ningsprogrammen för att undvi-
ka skador.

Prionens överlevnads-
strategi
Från den makroskopiska djur-
världen med fiskar och hästar
flyttades åhörarna över till den
mikroskopiska veterinärmedi-
cinska virusvärlden. Först ut av
virologerna var Tommy Linné.
Hans bakgrund är studier i gene-
tik, kemi och mikrobiologi vid
Uppsala Universitet och en dok-
torsexamen i mikrobiologi där
1980. 1981 började han som
forskarassistent på Institutionen
för veterinärmedicinsk mikrobio-
logi vid SLU, utnämndes till
docent i virologi 1986 och inneha-
de därefter en tjänst i veterinär-
medicinsk genteknik vid Skogs-
och Jordbrukets Forskningsråd
(SJFR) till 1990. Sedan 1990 har
han funnits på institutionen för

veterinärmedicinsk mikrobiologi
som universitetslektor i virologi
och molekylär virologi.

Installationsföreläsningen hand-
lade om ”Hostande hästar, blåög-
da grisar och galna kor – infek-
tionsbiologi på fundamental nivå”
och gav åhörarna en intressant
överblick av hur virus och prio-
ner fungerar och deras olika
överlevnadsstrategier. Virus i
miljön beskrevs som ett isberg,
där toppen utgörs av de dödliga
varianterna medan basen utgörs
av virusexponering som inte
leder till infektion. Vi upplystes
om att fem procent av åhörarna i
salen säkert spred adenovirus
och att vi just nu satt i ett litet
moln av dessa partiklar.

Även Tommy Linné påminde
om sina föregångare och grun-
darna av den veterinärmedicinska

virologin i Sverige, Zvonimir Din-
ter och Gunnar Rockborn. Titelns
blåögda grisar  hörde till pionjär-
arbetena. Det var grisar i Mexico
som drabbats av ett paramyxo-
virus som gav upphov till en
ansamling av proteiner i ögat och
därav en färgförändring. 

Det som nu mest upptar
Tommy Linnés tid är dock prio-
nerna och han har flera gånger
presenterats som en ”galen ko-
forskare” vid olika framträdan-
den. Tommy Linné och hans in-
stitution deltar i fyra olika pro-
jekt som berör detta, två natio-
nella och två internationella, och
är den enda nationella forsk-
ningsgrupp som finansieras för
BSE-forskning. Dessa projekt är:
1) Hur syntetiseras, processas
och degraderas det normala pri-
onproteinet i olika bovina celler,
2) Prionproteinets funktion, 3)
Hur ska man kunna diagnostise-
ra sjukdomen hos levande djur
och 4) Kan sjukdomen överföras
till andra produktionsdjur, fram-
för allt gris. Intressanta och
grundläggande frågor som vi alla
ser fram emot att få svar på.

Virus från rymden?
Den siste av veterinärprofesso-
rerna, Jorge Moreno-Lopez, kom-
mer ursprungligen från Ecuador
där han också tog sin veterinär-
examen innan han flyttade till
Sverige och fullföljde veterinär-
studier även här med examen
1971. Därefter arbetade han vid
SVA och avlade doktorsexamen
1977. Han har sedan funnits vid
virologen på SLU med undantag
av tiden 1990–1994 då han arbe-

Tommy Linné är känd som en ”galen
koforskare” och letar bland annat efter
metoder att diagnostisera BSE på levande
djur.
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tade på International Atomic
Energy Agency i Wien. 2000 blev
han utnämnd till hedersdoktor

vid den Polytekniska Högskolan i
Quito i sitt gamla hemland Ecua-
dor. 

Dagens andra virologiska före-
läsning var mer filosofisk till sin
natur och bar titeln ”Det måste
vara ett virus”. Ett uttryck som
vi ofta använder vid allvarliga
sjukdomstillstånd med feber där
antibiotika inte har någon effekt.
Virus har inget eget liv, de behö-
ver andras celler för sin överlev-
nad, men varifrån kommer de?
Moreno-Lopez presenterade olika
förslag, djungeln, tropikerna eller
kanske t o m yttre rymden? Jor-
den måste betraktas som ett
gemensamt globalt ekosystem
från sjukdomssynpunkt, allting
samverkar, djur, människor, in-
sekter, parasiter, bakterier och
virus. Vad händer när balansen
rubbas, när ekologiska föränd-
ringar sker och miljön påverkas
framför allt genom mänskliga
aktiviteter? Vad betyder till
exempel uppkomsten av ett 20-
tal ”megastäder” med över tre
miljoner innevånare? De senaste

decennierna har ett 30-tal nya
sjukdomar dykt upp, vissa av
dem mycket allvarliga och svår-
bekämpade som AIDS, Ebola och
andra hemmoragiska febrar. Bio-
logisk krigföring diskuteras ofta
och möjligheterna att på konst-
gjord väg skapa riktigt otrevliga
organismer ökar också med ökad
kunskap. Jorge Moreno-Lopez
gav åhörarna en hel del att fun-
dera över men besvarade inte
frågan om var virus egentligen
kommer ifrån.

Fängslande professorer
Sammanfattningsvis kan sägas
att samtliga fyra nya veterinär-
professorer visade prov på myck-
et god förmåga att fängsla sina
åhörare, vilket lovar gott för un-
dervisningen inom dessa ämnes-
områden. Föreläsningarna illu-
strerades också med bra bilder
och den nya datatekniken utnytt-
jades, vilket bidrog till den goda
kvaliteten.

Christina Arosenius

Kommer virus ursprungligen från yttre
rymden, frågade sig den nyinstallerade
professorn Jorge Moreno-Lopez.

Svar: Tredje gradens AV-block,
förmaksfrekvens 160/min, kam-
marfrekvens ca 45/min.

Diskussion
Vid totalt upphörd kommunika-
tion mellan förmak och kamma-
re, övertar ett impulsfokus i
kammaren kontrollen och upp-
rättar en så kallad flyktrytm.
QRS-komplexen kommer inte att
fortledas via det normala retled-
ningssystemet, varför komplex-
ens duration och amplitud är
ökad. Kammarens egenfrekvens
ligger mellan 40 och 60 slag per
minut och kan inte höjas över
denna frekvens om inte ett ”irri-
terat” fokus tar över kontrollen
som exempelvis vid kammarhy-
pertrofi, kammardilatation eller
inflammation i kammarmusku-
laturen, myokardit. Denna egen-
frekvens är otillräcklig för aktivi-
tet, men är ofta tillräcklig i vila
och, uppenbarligen i detta fall,
också i narkos. Orsaken till tred-

Vilken är din diagnos? – Svar
je gradens AV-block förblir vanli-
gen okänd i det enskilda fallet,
men idiopatisk fibros, hypertro-
fisk kardiomyopati, bakteriell
endokardit, infarkt, hyperkalemi
eller medfödda hjärtfel, som aor-
tastenos och kammarseptum de-
fekt, anges som tänkbara orsaker
i litteraturen. Medicinsk behand-
ling saknas vid tredje gradens

AV-block, och endast pacemaker
kan ge symtomfrihet.

Figur 2. Tredje gradens AV-block, förmaksfrekvens 160/min, kammarfrekvens ca 45/min.
QRS-komplexen fortleds inte via det normala retledningssystemet, varför komplexens
duration och amplitud är ökad.

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.

P P P

QRS



Excenel:
• Hög effekt1, 2

• Ingen mjölkkarens3 och ett MRL klart under 
gränsvärdet under hela behandlingstiden4

• Låg risk för resistensutveckling jämfört med annan
terapi5,6,7,8

Excenel pulver till injektionsvätska finns i förpackning om 1g och 4g.
Beredning av injektionslösning: 1g löses i 20 ml och 4g löses i 80 ml
sterilt vatten. Dosering: 1ml/50 kg kroppsvikt/dygn i 3-4 dagar.
För ytterligare information se FASS® VET. 

Pharmacia Animal Health AB, Box 921, 251 09 Helsingborg. Tel. 042-28 80 00,  Fax 042-28 89 75,  www.pah.nu

Referenser:
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. Jaglan P.S., Yein F.S., Hornish R.E., Cox B.L., Arnold T.S., Roof R.D., Gilbertson T.J. "Depletion of intramuscularly injected ceftiofur from the milk of dairy cattle".
J Dairy Sci 1992 Jul; 75 (7): 1870-6. 4. E.J. Robb, T.J. Gilbertson, P.S. Jaglan, A.P. Belschner and F.M. Kausche, Qualitative and quantitative determination of residues in
milk from dairy cattle treated with ceftiofur sodium. Proc. EuroResidue II Conference, Veldhofen, The Netherlands, May 1993, 586-590. 5. PNU – 064279 A. PNU –
064279 E. May 22, 2000. 6. Statens Veterinære Serumlaboratorium, Statens Veterinære Institut for Virusforskning Brugerhåndbog 2001. 7. Mateu E. DVM, PhD., Martin
M., DVM, PhD., Unitat de Patologia Infecciosa i Epidemiologia, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain. Veterinary Record,
June 10, 2000. 8. Leg. Vet. MPVM Catharina Berge. Veterinary Medicine Teaching and Research Center, University of California, Davis 18830 Road 112, Tulare, CA, 93274,
USA, SVT 2001, Volym 53, Nr 4.

Excenel - en effektiv och säker behandling
vid luftvägs- och klövlidande hos nötkreatur

(natriumceftiofur)
Excenel  vet. 
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Den 2 mars inbjöd Stenestad
Hästklinik i Skåne till en kurs i
stötvågsterapi och artroskopi på
Röstånga Gästgivargård. Ett 30-
tal veterinärer, alltifrån fält-
praktiserande kolleger till kirur-
ger vid djursjukhus och kliniker
från hela landet, hade mött upp.

Huvudföreläsare var den till
Stenestad sedan många år
knutna kollegan Karl-Josef Boe-
ning från Telgte i Tyskland.

Gasartroskopi
Vid alla kliniker i Sverige, utom
Stenestad, används slentrian-
mässigt vätska som ledvidgande
medium vid artroskopi. I Telgte
och Stenestad används i stället
sedan många år gas. Karl-Josef
Boening gjorde en jämförelse
mellan att använda gas (CO2)
och vätska vid artroskopi.

Den största fördelen med gas
är att man undviker att fragment
flyter omkring i leden och kanske
aldrig återfinns. Vid gasanvänd-
ning gäller tyngdlagen. Frag-
menten blir liggande i botten på
ledfickan. Övriga fördelar med
gas är att man helt slipper luft-
bubblor och villi som flyter
omkring samt blodblandad väts-
ka som stör sikten.

Då CO2 lätt metaboliseras blir
svullnaden mindre efter opera-
tionen än om man använder
vätska. Enligt Boenings synsätt
finns det inga nackdelar med
gasartroskopi och inga argument
för fortsatt vätskeanvändning.

Förbättrad prognos för
cystor i bakknän
Karl-Josef Boening övergick
därefter till att beskriva sin tek-
nik vid artroskopi av bakknän
som han publicerade 1995. På
video fick vi lära oss hur man
genom ett enda centralt ingångs-
hål kan komma åt att studera

Givande kurs i nya principer för hästterapi
RAGNAR SVANHOLM, leg veterinär.*

Man behöver inte använda vätska som ledvidgande medium vid artroskopi av hästleder, det
går minst lika bra med CO2-gas. Detta var ett av de nytänkande råd som gavs vid en kurs för
hästveterinärer i början av mars. Följande artikel sammanfattar kursinnehållet.

Figur 1a. Intraartiku-
lärt foto vid gasartro-
skopi av höger hasled
på en tvåårig halv-
blodshingst med osteo-
kondros till ”interme-
diate ridge” på distala
tibia. Bilden visar
avlossning av ett stör-
re osteokondrosfrag-
ment med periostlyf-
tare under gasdisten-
tion. Notera hur syno-
vialmembranet ligger
”klistrat” mot ledkap-
seln. Foto: Stenestad
Hästklinik AB.

Figur 1b. En fyra mm
egresskanyl med
stängd kran ses i
defekten efter extirpa-
tion av fragmentet
under gasdistention.
Foto: Stenestad Häst-
klinik AB.

Figur 1c. Samma bild
som figur 1b men nu
har gasen evakuerats
och leden fyllts med
Ringeracetat för dis-
tention. Observera hur
synovialisvilli fladd-
rar omkring som sjö-
gräs och påtagligt
minskar sikten. Foto:
Stenestad Hästklinik
AB.
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knäledens tre ledavdelningar
inklusive menisker och kors-
band. På ett enkelt sätt åstad-
kom han en bestående kommuni-
kation mellan alla ledavdelning-
ar. Resektion av skadade menis-
ker visades också. I Telgte har
ett flertal hästar med cystor i
bakknäna opererats enbart
genom curettering. Cirka hälften
av dessa uppgavs ha tillfrisknat.
Av hästar som opererats för
lidandet i Stenestad var tillfrisk-
nandegraden ännu högre. Det
kanske är läge för oss praktise-
rande veterinärer att ändra
gängse prognos avseende cystor i
bakknän. 

Efter den ingående genom-
gången av bakknäet fick vi en
föredragning, inklusive video-
upptagning, av artroskopi av ett
flertal små leder såsom hov-,
kron- och käkled. Det är förmod-
ligen inte många artroskopister
som sysslat med att titta in i
dessa leder, med undantag av
den främre delen av hovleden.
Käkleden är en bortglömd led vid
utredningar av hästar som visar
motvilja mot tygeltag. Hur
många kommer ihåg att det över
huvud taget finns en menisk i
käkleden?

Stötvågsterapi
Principerna för hur stötvågstera-
pi fungerar och utförs beskrevs
utförligt av Wolfgang Merkle,
även han ifrån Tyskland. I bör-
jan användes tekniken för att
krossa njurstenar. Därefter har
tekniken förenklats och används
med bra resultat på humansidan
vid t ex tennisarmbåge och
hälsporre. 

På veterinärsidan är behand-
lingsprincipen tämligen ny. Även
avseende denna behandlings-
form är Stenestad banbrytande
här i landet.

Den apparat som används ser
ut ungefär som en mindre slag-
borrmaskin. Den är lätt att han-
tera och att bära med sig. Van-
ligtvis ger man 2 000 impulser
med ett tryck på 2,5–3 bar och en
frekvens av 8–10 Hz.

Effekten vid stötvågsterapi går
delvis ut på att reducera smärta,
bland annat genom förstöring av

membran i nervändar och ut-
söndring av endorfiner, vilket
minskar smärtförnimmelser. Stöt-
vågor orsakar dessutom en lokal
hyperemi, något som i slutändan
ger upphov till en fysiologisk 
läkningsprocess. Eventuellt rent
smärtlindrande effekt bör disku-
teras och ytterligare forskning
välkomnas.

Merkle presenterade empiriskt
funna resultat av stötvågsterapi
vid ett flertal extremitetslidan-
den.

Goda resultat vid
svårbehandlade skador
Karl-Josef Boening berättade
därefter om en undersökning
som han gjort och därefter pre-
senterat på AAEP (American
Association of Equine Practitio-
ners):s konvent i San Antonio
förra året. 30 hästar med kronis-
ka proximala gaffelbandsskador
behandlades med stötvågsterapi.
Denna typ av skador betraktas
normalt som mycket svårläkta
och inga effektiva behandlings-
metoder har tidigare funnits.
Resultaten av undersökningen
var mycket goda.

Positiva effekter har även upp-
nåtts vid två andra typer av svår-
behandlade skador, nämligen
basala kotsenbensfrakturer och
sesamoidit. Mötet avslutades
med att Göran Rydén redogjorde
för en undersökning som han
gjort. 22 hästar med s k kissing
spines och därav följande ryggbe-
svär behandlades med stötvågs-
terapi. Även detta är med gängse
terapi ett svårbehandlat lidande.
Drygt hälften av de behandlade
hästarna blev helt besvärsfria.

Inspirerande kunskaper
Efter kursen föreföll det som om
många deltagare funderade på
att övergå till att använda gas
vid artroskopi och att eventuellt
själva prova på stötvågsterapi.

Deltagarna på kursen är myck-
et tacksamma gentemot Göran
Rydén och hans personal på Ste-
nestad Hästklinik för det ut-
märkta initiativet att arrangera
kursen och för det föredömliga
sätt på vilket den genomfördes.

*Leg veterinär Ragnar Svanholm,
Lönngränd 3, 187 35 Täby.

Figur 2. Stötvågsbe-
handling av proxima-
la gaffelbandsfästet
demonstreras av
Göran Rydén. Foto:
Torbjörn Carlsson,
Stenestad.
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Stallmästarepoken
1600–1775
Redan under medeltiden fanns
det på några håll i Europa vissa
personer med stor kunskap om
hästar och som samtidigt var
välutbildade i språk och skriv-
konst. De tillägnade sig bevarade
spillror av den antika djurläke-
konsten, ars veterinaria och
skrev böcker, som i en del fall
fick stor spridning genom att de
översattes till flera språk. 

En av de äldsta kända skrifter-
na i detta sammanhang är en
bok, som fanns i manuskript 1250
och trycktes 1494 med titeln ”De
medicina equorum.” Den hade
författats av Jordanus Ruffus,
som var marskalk hos den tysk-
romerske kejsaren Fredrik II. I
England utgavs 1683 en rikt illu-
strerad anatomibok i fem delar,
”The anatomy of an horse” (Figur
1). Den hade skrivits av Andrew
Snape, som var stallmästare hos
Charles II (10). Det var en vanlig
företeelse, att kungar och andra
härskare anställde personer, som
var teoretiskt kunniga och prak-
tiskt erfarna inom hippologi och
hippiatrik (hästläkekonst) för att
ha ansvar för krigsmaktens häs-
tar. Deras tjänstebenämning var
i de flesta fall stallmästare och de
stod högt i rang.

Svenska stallmästare
I Sverige spreds tidigt en del hip-
pologisk och hippiatrisk informa-
tion genom munkarna. Det fanns
ett betydande antal hästar på
klostrens jordegendomar och en
del av munkarna var mycket
hästintresserade. Eftersom de var
både läs- och skrivkunniga, kunde

de förmedla kunskaper till allmo-
gen. Av betydelsefulla svenska
stallmästare kan nämnas Mår-
ten Reutercrantz, som var an-
ställd hos Karl XI (3) och Johan
Leven Eklund, som var chef för
akademiska ridskolan i Uppsala
1744–1775. Han hade tidigare
varit verksam vid spanska hov-
ridskolan i Wien och var en fram-
stående dressyrryttare. Han var
mycket uppskattad som instruk-
tör och föreläsare och undervisa-
de i både ridkonst och hippiatrik.
Det var så populärt bland de
medicine studerandena att åhöra
hans föreläsningar och demon-

strationer, att vissa av  professo-
rerna blev avundsjuka. En av
dem skrev till konsistoriet och
klagade över att studenternas
intresse för Eklunds lektioner
var så stort, att han ansåg att 
de därigenom försummade sina
ordinarie studier. Carl von Linné
tyckte emellertid att det kunde
vara av värde, särskilt för blivan-
de militärläkare, att tillägna sig
denna form av ”randutbildning”
(15).

Militära hovslagare
Förutom stallmästarna hade de
militära hovslagarna stor bety-
delse för hippiatrikens spridning.
Under 1600-talet etablerades
rytteriet på allvar i krigsmakten.
Det fanns från början inte några
kavalleriregementen, ryttarna var
indelta bondesoldater från går-
dar i södra och mellersta Sverige
(Figur 2). På varje ryttarkompa-
ni fanns en hovslagare, som hade
till uppgift att lära ryttarna att
sko sina hästar. Men en minst
lika viktig uppgift var, att han
skulle utföra hästsjukvård såsom
att operera hovbölder, suturera
sår, åderlåta och kastrera. Hov-
slagarna hade sergeants rang.

”Att sätta sig på höga hästar”
Eftersom stallmästarna under en
period var helt dominerande när
det gällde ledningen av djur-
sjukvården, har denna epok be-
tecknats stallmästarepoken (2).
Den omfattar 1600-talet och drygt
första hälften av 1700-talet, såle-
des fram till den tidpunkt, då
veterinärutbildningen startade.
Den aktuella epoken sammanfal-
ler till stor del med den svenska

Milstolpar i den svenska djurläkekonstens
och veterinärmedicinens utveckling
PAUL HOLTENIUS, professor emeritus.*

Utvecklingen från forna tiders primitiva djurläkekonst till våra dagars avancerade veterinärme-
dicin har inte fortskridit i en jämn takt. Efter perioder med mycket små förändringar har det
plötsligt under kort tid gjorts stora framsteg. Det har dels rört sig om expansion av pågående
aktiviteter, dels om tillkomst av nya verksamheter. Dessa ändringar i djurläkekonstens och
veterinärmedicinens framväxt kan betecknas som milstolpar i utvecklingen och som över-
gångar till nya epoker.

Figur 1. Exempel på handbok från stall-
mästarepoken. ”The anatomy of an horse”
tryckt 1683, författad av Andrew Snape,
stallmästare hos kung Charles II.
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stormaktstiden, som började med
Gustav II Adolf och slutade med
Karl XII. 

Den av de svenska kungarna
som blivit känd som särskilt
hästintresserad är Karl XI. Han
arbetade hängivet med att för-
bättra kavalleriets hästmaterial
och importerade avelsdjur från
flera olika länder. Särskilt upp-
skattad blev den spanska rasen.
Han grundade det kungliga stu-
teriet i Strömsholm, som senare
skulle komma att spela en viktig
roll i starten för den svenska
veterinärmedicinen. Kungarna
och de högre officerarna använde
enkla hästar som transportmedel
till krigsskådeplatserna och spa-
rade de ädlare väl inridna till de
avgörande bataljerna, därav tale-
sättet ”att sätta sig på sina höga
hästar” (3).

Erland Tursén förordnas att
bekämpa boskapssjuka
På grund av att stallmästarna
och hovslagarna endast ägnade
sig åt hästar, kom djurläke-
konsten redan från början att bli
specialiserad. När det gällde nöt-
kreaturens sjukdomar fanns det
ingen särskild yrkeskår som
ägnade sig åt dessa, utan de per-
soner som svarade för den dagli-
ga skötseln fick också ta hand 
om sjukbehandlingarna. Det var
också vanligt att man anlitade så
kallade kloka gummor och gub-
bar till dessa uppgifter (Figur 3).

Detta gällde även för sjukdomar
hos hästar inom lantbruket. En
del av kvacksalvarna hade nog
en viss grad av erfarenhet, men
det var främst folktro och vidske-
pelse som styrde deras handlan-
de. När vårt land i början av 1700-
talet hemsöktes av svåra utbrott
av boskapssjuka med massdöd
bland nötkreaturen stod man
helt handfallen, trollkonsterna
hjälpte inte. Det fanns inga vete-
rinärer och ingen veterinärut-
bildning någonstans i världen.
Det var inte lätt att vidta åtgär-
der. Så småningom gjorde Colle-

gium Medicum (den myndighet
som ansvarade för läkarnas verk-
samhet) en hemställan till Kungl
Maj:t om tillstånd att förordna
medicine studiosus Erland Tur-
sén att försöka stävja farsotens
framfart. Framställningen bifölls
och Tursén förordnades år 1750.
Han hade varit elev hos Carl von
Linné och hade en bred naturve-
tenskaplig utbildning. 

Eldsjälen Linné
Linné var starkt engagerad i
djurläkekonstens tidiga utveck-
ling. Eftersom han var den stora
auktoriteten såväl inom läkarve-
tenskapen som i botanik och zoo-
logi hade han goda förutsättning-
ar att kunna ägna sig åt problem
som rörde husdjur. Under sina
botaniska exkursioner letade han
efter växter som kunde vara lämp-
liga som djurfoder. Han gav ut
ett antal skrifter om husdjurens
utfodring och vård och om sjuk-
domar och sjukdomsbekämpning
hos dem (1). Intresset för husdju-
ren och deras skötsel kan nog
delvis ha samband med att Linné
ägde två egendomar, Hammarby
och Sävja i Danmarks socken
söder om Uppsala. 

Boskapssjukan klingar ut
Genom att Tursén fick kungligt
förordnande att bedriva djur-
sjukvård, har han betecknats som

Figur 2. Den indelte soldaten tar avsked av familjen innan han drar ut i fält. Teckning
av Göte Göransson.

Figur 3. ”Klok gumma” kokar ihop sina hemliga medikamenter som tillsammans med
trollformler skall bota den sjuka kon. Teckning av Petra Hultman.
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Sveriges förste veterinär (17).
Han har lämnat noggranna be-
skrivningar av både den kliniska
och patologisk-anatomiska bil-
den av den aktuella farsoten,
som helt överensstämmer med
boskapspest. Han var först i lan-
det med att obducera och att
utnyttja patologin vid studier av
sjukdomsutbrott. Av särskilt in-
tresse är hans uppfattning om
sjukdomens smittsamhet och
hans råd, när det gällde att be-
gränsa spridningen (4, 13). Bo-
skapspestens härjningar var för-
ödande för det svenska folkhus-
hållet. Det gjordes framställning-
ar i riksdagen 1756 och 1761 om
att utvidga Turséns arbetsupp-
gifter för att få igång någon form
av djurläkarutbildning. Det gick
emellertid inte att få gehör för
dessa förslag. Det fanns också
långt framskridna planer på att
ge läkarna en påbyggnadskurs i
djursjukvård. Tanken var att de
därmed skulle kunna behandla
både djur och människor. Försla-
get föll emellertid på grund av
stark kritik från medicinska
fakulteten vid Uppsala universi-
tet. Dessutom hade nog läkarna
tillräckligt med arbetsuppgifter,
eftersom både kolera och smitt-
koppor härjade svårt bland be-
folkningen. När Turséns förord-
nande upphörde några år senare,
dog den första lilla buiatriska
plantan och det skulle dröja
länge innan någon ny började
spira. 

Det har uppgivits att utbrotten
av boskapssjukan ägde rum i
fyra perioder och att uppskatt-
ningsvis 100 000 djur dog i varje
omgång. Detta innebar en myck-
et kraftig minskning av krea-
tursstammen, vilket reducerade
riskerna för direktkontakter mel-
lan smittade och fria besättning-
ar och förmodligen blev en hel del
av djuren efter hand immuna.
Dessa förhållanden tillsammans
med det faktum att infektions-
ämnet håller sig levande endast
kort tid utanför djurkroppen och
att det under dessa perioder inte
tillfördes ny smitta genom impor-
ter från utlandet, kan ha lett till
att sjukdomens framfart avtog
och lär ha avstannat omkring
1772. 

Peter Hernquist studerar i
Frankrike
Nästa milstolpe i utvecklingen
kom några år senare, när Linné
lanserade ytterligare en av sina
elever som djurläkaraspirant.
Det var Peter Hernquist, som för-
sedd med ett stipendium sändes
till Lyon i Frankrike för att
genomgå utbildning vid den där
nyligen av Claude Bourgelat
grundade veterinärskolan. Hern-
quist studerade i Lyon 1763–
1765 och flyttade därefter till
Paris, där han blev medarbetare
till den berömde hippologen Phi-
lippe-Etienne La Fosse, som drev
ett lasarett för sjuka hästar. Hern-
quist lämnade Paris och kom
hem till Sverige 1769 (Figur 4).
Man hade nämligen förespeglat
honom att han skulle få starta en
veterinärskola i Stockholm, men
löftena infriades inte. De medel
som Hernquist räknat med  gick
i stället till verksamheten vid
Musikaliska akademien (6). År
1772 fick han anställning som
lektor i matematik på gymnasiet
i Skara och kunde samtidigt
arbeta vidare med planerna på
att grunda en veterinärskola. 

Hästläkarepoken
1775–1867
Veterinärutbildning startar
Efter en tid med motgångar för

Hernquist stod plötsligt lyckan
honom bi. Sedan han gjort ett
tursamt ingripande vid ett ut-
brott av en allvarlig lungsjukdom
bland hästarna i de kungliga
stallarna i Strömsholm fick han
klartecken att inrätta ”ett laza-
rette för sjuka hästar” i Skara
1775 (6). Några år senare, 1791–
1812, bedrev professor Arvid
Florman i Lund undervisning i
ars veterinaria och hade samti-
digt kurser i hippiatrik för kaval-
leriofficerare. Detta ledde till att
den under stallmästarepoken
etablerade samverkan mellan
hippiatriken och militärväsendet
ytterligare förstärktes.

Hernquist dog 1808 och efter-
träddes 1810 av Sven Adolf Nor-
ling, som samtidigt med chefska-
pet för inrättningen i Skara arbe-
tade för att skapa en veterinär-
skola i Stockholm. Detta var fort-
farande en svår uppgift, men än
en gång lämnade de kungliga
hästarna i Strömsholm draghjälp
i utvecklingen. År 1818 var det
åter ett sjukdomsutbrott med
stor dödlighet i stallarna där och
eftersom Norling i egenskap av
militär hästläkare hade en viss
verksamhet vid Livgardet till
häst i Stockholm och hade nära
kontakt med kung Carl XIV
Johan, fick han på kungens upp-
drag resa till Strömsholm för att

Figur 4. Hernquist tar avsked av sina franska vänner inför hemresan till Sverige efter
fyra lyckliga år i Paris. Teckning av Barbro Lundberg.
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utreda problemen. Hästarnas
sjukdom ledde till att behovet av
utbildade hästläkare diskutera-
des i riksdagen. Efter ett utred-
ningsarbete, som på uppdrag av
Kungl Maj:t utfördes av Norling i
samråd med kungens arkiater
von Weigel, beslöts 1819 att en
veterinär utbildningsanstalt skul-
le inrättas i Stockholm. En vete-
rinärinrättning belägen vid kors-
ningen Strandvägen–Grevgatan
blev därefter klar 1821. Den mili-
tära anknytningen av frågan
framgår av det faktum att den
handlades i riksdagen som ett
krigsärende (8).

Hästläkarepoken
Såväl i Skara som i Stockholm
hade veterinärinrättningarna en
klart hippiatrisk inriktning. Till
var och en av dem hade knutits
en hovbeslagssmedja och hovsla-
garutbildningen var en grund-
funktion. Lärarstaben var liten, i
Skara fick Hernquist en adjunkt
som medhjälpare år 1780. I
Stockholm fanns det från början
tre lärartjänster, en practices
professor och en teoretices pro-
fessor. Den förstnämnda befatt-
ningen innehades av Norling.
Den tredje hade benämningen
instruktionssmed och det var
föreskrivet, att den skulle inne-
has av en examinerad djurläka-
re. Den första perioden i veteri-
närutbildningens historia kan
genom sin hippiatriska inrikt-
ning betecknas hästläkarepoken.

När verksamheten vid vete-
rinärinrättningen i Stockholm
kommit igång stadgades att som
militära hästläkare och hovsla-
gare fick endast anställas perso-
ner som avlagt vederbörlig exa-
men. Veterinärinrättningen fick
således monopol på denna rekry-
tering. Det fanns som mest 26
hästregementen i Sverige. Vid
vart och ett av dem inrättades
sjukstall, som efter hand beman-
nades med regementshästläkare
och bataljonshästläkare samt i
vissa fall dessutom med skva-
dronshästläkare (1). Övrig perso-
nal i sjukstallarna var stallmäs-
tare, hovslagare och andra be-
fälspersoner. Genom den militä-
ra organisationen bildades ett
nätverk av stationära hästklini-

ker, som från år 1921 var öppna
även för remitterade privata häs-
tar.

Den kliniska utvecklings-
epoken 1867–1915
Veterinärinrättningen i Stock-
holm blir veterinärinstitut
Efter den nästan sekellånga häst-
läkarepoken blev det år 1867 en
påtaglig breddning av den klinis-
ka verksamheten vid veterinär-
inrättningen i Stockholm. Det
kom en tid, som kan betecknas
den kliniska utvecklingsepoken.
Antalet tjänster utökades och
namnet ändrades till veterinär-
institutet. Det är därifrån be-
nämningen ”Stutis” härrör. Inom
det kliniska området ändrades
befattningen practices professor
till professor i patologi och terapi.
En tjänst som professor i kirurgi
och obstetrik inrättades. Därtill
kom en tjänst som professor i
husdjursskötsel och veterinär-
rättsvetenskap. Den förste inne-
havaren av den sistnämnda
tjänsten, Ernst Morell, förordna-
des att också vara chef för den
samtidigt nyetablerade ambula-
toriska kliniken. Ett annat be-
slut som fattades 1867 var, att
det i fortsättningen krävdes stu-
dentexamen för att påbörja stu-
dier vid veterinärinstitutet. 

Morell har beskrivits som en
framstående kliniker med stort
intresse för undervisning. Ambu-
latoriska klinikens tillkomst inne-
bar starten för praktisk under-
visning i sjukdomar hos lantbru-
kets djur. Utöver inrättandet av
nya lärartjänster och utökning
av den kliniska verksamheten
utvidgades undervisningsloka-
lerna genom att veterinärinstitu-
tet flyttade in i nya byggnader
vid Karlavägen 1880. Ämnet obs-
tetrik, som tidigare varit knutet
till professuren i kirurgi, flytta-
des 1905 till adjunkten vid am-
bulatoriska kliniken, Harry Stål-
fors.

Avelsrådgivare
Strax efter det att den kliniska
utvecklingsepoken påbörjats, vid-
togs en rad åtgärder för att för-
bättra mjölkboskapsskötseln i
vårt land, en process som sedan
pågått kontinuerligt och som fort-

farande pågår. I Morells ämne
ingick också avelsläran och för-
utom att vara kliniker, medver-
kade han även som rådgivare i
avelsfrågor. Kobeståndet i vårt
land dominerades då av olika
lokala varianter av svenska lant-
raser med inslag av ett antal
importerade djur av skilda raser.
Man gick nu in för att arbeta
med huvudsakligen tre raser som
bas, Rödbrokig svensk boskap
(RSB), Ayrshire boskap samt
Holländsk boskap. De två först-
nämnda raserna slogs senare
samman och gavs namnet Svensk
röd och vit boskap (SRB). Som
hjälpmedel i avelsarbetet inför-
des avkastningskontroll och pre-
mieringar samt startades tjurför-
eningar med statligt stöd. Anta-
let avelsbesättningar som födde
upp kvalitetstjurar till försälj-
ning ökade. I flera fall rörde det
sig om industriföretag, som även
bedrev lantbruk med nötkreaturs-
avel. Som ett välkänt exempel på
en sådan besättning kan nämnas
den som etablerades 1894, då AB
Separator inköpte egendomen
Hamra (9).

Flytt till Albano
Veterinärinstitutets lokaler vid
Karlavägen blev efter kort tid
otillräckliga och omoderna, främst
på grund av att laboratorieut-
rymmen saknades. Det fanns
inte heller någon hundklinik bort-
sett från ett provisoriskt mottag-
ningsutrymme på hästkliniken.
Efter flera års framställningar
och överväganden fick institutet
nya ändamålsenliga byggnader
vid Albano år 1912 med kirurgis-
ka och medicinska kliniker för
såväl hästar som hundar (16). 

Den vetenskapliga utveck-
lingsepoken 1914–1965
Veterinärinstitutet blir veteri-
närhögskola
De stora förändringar som börja-
de genomföras 1914 kan betrak-
tas som inledningen till en ny
epok, den vetenskapliga utveck-
lingsepoken. Veterinärinstitutet
fick då en ny stadga, som i stort
överensstämde med universi-
tetsstadgan och blev i samband
därmed högskola. Det fastslogs
att undervisningen skulle vara
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grundad på vetenskaplig forsk-
ning och det infördes bestämda
regler för kompetenskrav och för-
farande vid tillsättning av lärar-
tjänster. Med endast några få
ändringar kom stadgarna att
gälla ända till 1965. Nästa steg i
den akademiska utvecklingen
var, att veterinärhögskolan fick
disputations- och promotionsrätt
1935.

Buiatrik introducerades som
läroämne 1915 och det inrättades
då en professur i buiatrik och
obstetrik. Till ämnet buiatrik för-
des nötkreaturens, de mindre
idisslarnas och svinens sjukdo-
mar, med andra ord de klövbä-
rande husdjurens sjukdomar.
Harry Stålfors blev innehavare
av den nya professuren och tilli-
ka chef för ambulatoriska klini-
ken. Verksamheten expanderade
och 1922 tillkom en tjänst som
laborator och den förste inneha-
varen av denna blev Nils Lager-
löf. 

Stationärklinik för buiatrik
och obstetrik inrättas
Lagerlöf kom snart till insikt om
att även om det var god tillgång
på klinikmaterial på ambulato-
riska kliniken, var detta inte till-
räckligt för att kunna bedriva
godtagbar undervisning och ge
underlag för klinisk forskning.
En förbättring i detta avseende
inträdde 1926, då det inrättades

en stationärklinik av blygsamt
format, främst för buiatriska fall.
Lagerlöf ägnade de första åren av
sin vetenskapliga karriär åt bui-
atriken och skrev bland annat ett
omfattande arbete om bukorga-
nens topografi hos nötkreatur vid
olika fysiologiska och patologiska
tillstånd. I byggnaden fanns ett
rum där professor Stålfors hade
undervisning i obstetrik. Han
hade redan då introducerat ”låda-
kursen”. 

Den lilla stationärkliniken var
ett viktigt steg i utvecklingen,
men den var ett provisorium.
Lagerlöf, som 1934 blivit profes-
sor i obstetrik och buiatrik, arbe-
tade vidare med målsättningen
att lösa lokalfrågorna på ett god-
tagbart sätt och 1939 kröntes
ansträngningarna med fram-
gång. Riksdagen beslöt då att
bevilja medel för uppförande av
nya byggnader för obstetrik och
buiatrik, vilka blev färdiga för
inflyttning 1946 (18) (Figur 5).

Distriktsveterinärorganisation
införs
Under 1800-talet började en del
militära hästläkare att på deltid
bedriva praktik på landsbygden
och det tillkom en organisation
med icke statliga djurläkar-
distrikt. En statlig länsdjurläkar-
institution infördes år 1830, 
men en distriktsveterinärorgani-
sation i statlig regi infördes

emellertid inte förrän 1934.
Benämningarna hästläkare och
djurläkare ändrades 1877 till
veterinär, så att tjänstebeteck-
ningarna därefter blev rege-
mentsveterinär, länsveterinär,
distriktsveterinär osv (17). 

Tuberkulosbekämpning i
organiserad form påbörjas
Av de veterinära arbetsuppgifter
som genomfördes under epoken
var utrotandet av nötkreaturstu-
berkulosen av särskilt stor bety-
delse, inte minst från folkhälso-
synpunkt. Sjukdomen hade kom-
mit till Sverige med importerade
djur och fått stor spridning under
1800-talet. I början av 1900-talet
startades ett flertal regionala
försök att bekämpa sjukdomen,
men resultaten blev inte särskilt
uppmuntrande. Det var svårt att
hindra smittspridningen, många
infekterade djur hamnade i nya
besättningar genom livdjurshan-
deln. Det krävdes fastare regler
för att få bukt med problemen
och 1929 tillsatte Kungl Maj:t en
kommitté för utredning av tuber-
kulosfrågan. 

År 1934 beslöt riksdagen att en
bekämpning skulle börja enligt
kommitténs riktlinjer. Man arbe-
tade med en kombination av
tuberkulintester samt kliniska
och bakteriologiska undersök-
ningar. Särskilt stor vikt lades
vid att spåra djur med öppen
tuberkulos. Smittade kor märk-
tes och fick bara säljas till slakt.
I början av 1930-talet påvisades
tuberkulos vid slakten hos mer
än 40 procent av nötboskapen i
södra Sverige och 20 år senare
hade man praktiskt taget utrotat
sjukdomen (2). 

Rationalisering av jordbruket,
avhästning av armén
Efter andra världskrigets slut in-
trädde en period med mycket
stora omvälvningar, som berörde
många områden i samhället. Inte
minst jordbruket blev föremål för
en omfattande strukturomvand-
ling. 

För att möta de många nya pro-
blem som var förknippade med
denna utveckling, beslöt riks-
dagen om en utbyggnad av jord-
brukets högskolor (11). I detta

Figur 5. Kontors- och laboratorieutrymmena tillhörande obstetrisk-buiatriska avdelning-
en vid Albano i Stockholm. Byggnaderna var klara för inflyttning 1946.
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sammanhang avskildes buiatrik
från institutionen för obstetrik
och buiatrik 1949 och det inrät-
tades en professur i ämnet medi-
cin för idisslare med Sven Hof-
lund som förste innehavare. 

Även för hippiatriken blev det
betydande förändringar. I slutet
av 1940-talet ersattes hästarna
inom armén successivt med andra
transportmedel såsom cyklar,
traktorer och bandvagnar och
även inom lantbruket minskade
antalet hästar snabbt. De kvar-
varande militärveterinärerna fick
arbetsuppgifter inom livsmedels-
hygienen i försvaret. Samtidigt
med att de militära behoven av
hästsjukvård försvann, skedde
en kraftig ökning av efterfrågan
på veterinära tjänster inom den
expanderande hästsporten och
inom smådjurssektorn. Det bör-
jade då att etableras djursjukhus
och andra privata kliniker. När
Skånska kavalleriregementet av-
vecklades, bildades djursjukhu-
set i Helsingborg och regements-
veterinären Fritz Sevelius över-
gick till befattningen som chefve-
terinär för djursjukhuset. Det föll
sig också naturligt, att ett djur-
sjukhus skulle växa upp i häst-
metropolen Strömsholm. Ströms-
holm är väl kanske mest känt för
Ridskolan, som kom till under
1800-talet (14).

Expansionsepoken
1965–2001
Utbildningen vid universitet
och högskolor omorganiseras
Det var inte bara näringslivet
som var föremål för struktur-
omvandling, även universiteten
var involverade i denna process.
Under 1950-talet ökade till-

strömningen av studenter till de
humanistiska fakulteterna myck-
et starkt och för att anpassa
undervisningen till denna ökning
tillsattes en universitetsutred-
ning 1955. Denna ledde till att
utbildningen lades om till mer
elementär lektions- och gruppun-
dervisning. Det infördes en ny
examensstadga 1969, den så kal-
lade UKAS. Undervisningen blev
strängt schemabunden, betygen
avskaffades och kurserna värde-
rades efter ett poängsystem. Den
nya ordningen mötte stark kritik
från såväl konservativa lärare
som radikala studenter (5). 

Förändringarna av undervis-
ningen vid universiteten blev
utgångspunkt för en likartad
omläggning av studieordningen
vid veterinärhögskolan (12). Stu-
dietiden avkortades från i medel-
tal 7,5 år till 5,5 år och antag-
ningen av studerande ökades
gradvis under åren 1965–76 från
30 till 75 per år. Det blev en över-
gång till en ny epok, expansionse-
poken (Figur 6). Det betydligt
större antal veterinärer som ut-
examinerats under senare år,
har behövts för att möta en ökad
efterfrågan inom flera områden.
Särskilt stort har behovet av

Figur 6. Översikt över de olika epokerna i djurläkekonstens och veterinärmedicinens
utveckling.

Figur 7. Djurläkekonst i organiserad form började under stormaktstiden genom kungar-
nas hästintresse och inflytande. Idag är det andra ”kungar” som kämpar om segrar. Den
svenske travkungen Stig H Johansson och den franske travkejsaren Jules Lepennetier i
ädel kamp. Foto: Tina Stafrén.
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veterinära insatser varit när det
gäller sporthästar (Figur 7) och
sällskapsdjur. Ökningen av anta-
let tjänster inom verksamheter
som rör animalieproducerande
djur har däremot varit betydligt
mindre. Den expansion som skett
har särskilt berört förebyggande
djurhälsovård (Figur 8). 

Flytt till Uppsala
Veterinärhögskolan flyttade till
Uppsala 1976 och fick därmed
undervisningslokaler som var
dimensionerade för 75 studeran-
de. Men man insåg emellertid
redan från början att det var
ytterst tveksamt, om det skulle
vara möjligt att ge ett så stort
antal elever en godtagbar utbild-
ning inom alla områden. Man
ansåg att någon form av differen-
tiering måste komma till stånd.
Olika utredningar presenterade
förslag till linjedelning av under-
visningen under de två sista ter-
minerna. Inget av de framförda
alternativen kunde dock accepte-
ras. Det var främst oklarheter i
fråga om legitimationen som var
stötestenen. Problemen kvarstår
fortfarande olösta. Förhoppnings-
vis kan situationen förbättras
med den nya studieordningen,
som nu håller på att genomföras
och som innehåller elektiva kur-
ser under 11:e terminen. Förut-
sättningen för att det skall bli en
förbättring är, att det vid fakul-

tetens kliniska institutioner kan
genomföras elektiva kurser som
innehåller praktiska moment i
tillräcklig omfattning i fråga om
de klövbärande husdjurens sjuk-
domar. I annat fall förvärras
situationen, eftersom den till-
gängliga undervisningstiden för
den obligatoriska delen krymper.
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Figur 8. I forna tider botade ”kloka gummor” djur på landsbygden. Idag ger specialutbil-
dade veterinärer kloka råd till djurägarna. Chefveterinär Charlotte Hallén Sandgren dis-
kuterar juverhälsovård. Foto: Lisa Sjölander.
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IVAS CERTIFICATION COURSE 
– Kurs i Djurakupunktur

International Veterinary Acupuncture Society (IVAS) ordnar tillsam-
mans med Nordic Veterinary Acupuncture Society (NoVAS) en aku-
punkturkurs för nordiska veterinärer i fyra delar under hösten 2001
och våren 2002. Kursen syftar till att ge tillräcklig teoretisk samt prak-
tisk färdighet att använda sig av akupunktur på hund, katt, häst och
ko. Kursen består av både teori och praktiska övningar samt ett slut-
prov. 

Kursdagarna är: 25–28.10 2001, 17–20.1 2002, 7–10.3 2002 samt 9–
12.5 2002 och platsen Veterinärfakulteten vid Helsingfors Universitet
i Finland.

Antal kursdeltagare minst 20 st och maximalt 40 st. Kurspriset är
12.000 FIM och kursspråket engelska. Bindande anmälan senast den
20.9 2001 till Erja Saarto, Karistimentie 2 G 186, 00920 Hki, Tel:
+358-9-3922010, e-mail: esaarto@mappi.helsinki.fi
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BSE-testerna
Testningen fortsätter planenligt
och i skrivande stund (20 april)
har ca 7 000 prover testats vid
SVA. Någon BSE har ännu inte
hittats.

Mul- och klövsjuka
I början av påskveckan spärra-
des en gård i Uppland på grund
av misstänkt mul- och klövsjuka.
Det var en kalv som enligt upp-
gift hade feber och blåsor i mun-
nen. Vid närmare undersökning

visade det sig dock att det snara-
re rörde sig om nekrobacilloslik-
nande förändringar. I frånvaro
av symtom hos andra djur i be-
sättningen och tillsammans med
det faktum att inga misstänkta
kontakter påvisats kunde miss-
tanken i princip avfärdas baserat
på klinik och anamnes. Prover
togs dock och undersöktes med
antigen-ELISA, vilket utföll med
negativt resultat. Spärren kunde
därmed hävas redan samma
kväll.

Innan dess hade fallet hunnit
uppmärksammas av massmedia,
främst på grund av att en in-
tilliggande väg spärrats av. Av-
spärrningen respekterades dock
och inga obehöriga kom in på
gården medan spärren kvarstod.

PRRS-misstankar
Två misstänkta serologiska reak-
tioner avseende PRRS (porcine
respiratory and reproductive syn-
drome) upptäcktes under april.
Den ena var en sugga som hitta-
des i en screeningundersökning,
den andra en galt som hittades i
en rutinundersökning på galtsta-
tion. Efter klinisk undersökning
och förnyad provtagning kunde
dock all misstanke om PRRS-
infektion avfärdas.

Månadens Epiztel
Fortfarande är det stora samtalsämnet i media liksom i
epizootikretsar mul- och klövsjukan. Under påskveckan spär-
rades en gård i Uppland då veterinären misstänkte mul- och
klövsjuka. Det visade sig vara ett falsklarm. Epizteln är sam-
manställd av Gudrun Orava, SVA, tel: 018-67 40 00.

Hela veterinärtidningen på nätet
På veterinärförbundets lösenordsskyddade hemsida kan nu
SVT:s prenumeranter hitta fullständiga versioner av tidningen
från nr 1/01 och framåt. Tidningarna läggs ut successivt i
pdf-format, och förser läsaren med ett elektroniskt arkiv att
gå tillbaka till.

innebära att tidningarna blev så
stora datamässigt att det skulle
ta mycket lång tid att hämta hem
dem.

Pdf-programmet ger dock full
möjlighet att skriva ut en del av
eller hela den aktuella tidningen,
och på det sättet hämta den arti-
kel man är intresserad av. Så
pröva att läsa SVT på nätet
nästa gång du behöver en äldre
artikel. Det är lättare än du tror!
Glöm inte adressen: www.svf.se

Johan Beck-Friis

Från och med nu kan Svensk
Veterinärtidnings prenumeran-
ter hitta hela SVT på veterinär-
förbundets hemsida www.svf.se.
Den fullständiga versionen av
tidningen kan dock bara nås via
förbundets lösenordsskyddade
sida. För att komma in där måste
man uppge sitt efternamn i kom-
bination med medlemsnumret i
Sveriges Veterinärförbund. Med-
lemsnumret hittar man på varje
kvartalsfaktura som skickas ut
från förbundet.

Tanken är att prenumererande
medlemmar ska erbjudas en extra
service i att kunna hitta kom-
pletta versioner av tidigare num-
mer av SVT på nätet. Tidningar-
na läggs ut på hemsidan i pdf-
format, vilket kräver att man har
installerat programmet Acrobat
Reader på sin dator. Detta pro-
gram är gratis och kan hämtas
via Internet. En direktlänk till

programmets hemsida återfinns
på samma SVF-sida som tidning-
arna ligger på.

Elektroniskt arkiv
Dataversionen av Svensk Veteri-
närtidning kommer att läggas ut
på förbundets hemsida ca en
månad efter det att papperstid-
ningen ges ut. Det är meningen
att de elektroniska tidningarna
ska fungera som ett arkiv snara-
re än en nyhetskälla, men denna
policy kan komma att omprövas.
Arkivet inleds med SVT 1/01, och
kommer sedan att fyllas på suc-
cessivt. Dessa tidningar i pdf-for-
mat ser då ut precis som pappers-
originalet, inklusive annonser och
andra icke-redaktionella delar.
Den enda skillnaden är att bilder
och figurer inte är lika högupp-
lösta som originalen, och därför
kan vara svåra att tyda. Att ha
bilder med full upplösning skulle
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Nedan följer en förteckning över
fördjupningsarbeten för veteri-
närexamen inlämnade under
2000. Alla fördjupningsarbeten
kan beställas från KC-bibliote-
ket, Klinikcentrum, SLU, Box
7076, 750 07 Uppsala, där de
arkiveras. De arbeten som publi-
ceras som artiklar i Svensk Vete-
rinärtidning är inskickade av
respektive handledare.

Andersson, Per. Diabetes insi-
pidus hos hund.
Augustsson, Jonas. Prognos
hos boxer med aortastenos.
Berger, Marie. Farmakologisk
cancerterapi på hund i Sverige.
Boman, Jenny. Harpest i Sveri-
ge 1970–1999.
Brandt, Ylva. Kliniskt handha-
vande av tammöss och deras
sjukdomar.
Bringsaas, Camilla. Familial
shar pei fever. Renal amyloidos
hos Shar pei.
Brolin-Schlanger, Lisa. Toxo-
plasmos hos svin. En epidemiolo-
gisk studie.
Carjemo, Elsie. Corneasår hos
hund.
Collin, Karin. Parasitförekomst
hos varmblodiga travhästar som
tränas för tävling.
Dimopoulou, Maria. Repro-
duktion hos schimpans.
Edlund, Caroline. Systemisk
lupus erythematosus (SLE) hos
hund. Diagnostiska kriterier och
fallbeskrivningar.
Eriksson, Anna Maria. Diabe-
tes mellitus hos katt.
Fors, Sara. Veterinärens mini-
grisvademecum.
Fredler, Eleonor. Rimadyl. Vad
hände sedan?
Fritzon, Dag. Mul- och klövsju-
ka med betoning på situationen i
Afrika.
Gudmundsson, Per. Nedre
urinvägssjukdomar hos katt.
Helmer, Anna. Familjär renal
amyloidos hos abessinierkatter.
Hilton, Anna. Frekvensen påvi-
sade lungmetastaser hos tikar
med diagnosen juvertumör. 
Holm, Therese. Antihistaminer
vid klåda hos hund.

Höglund, Monika. Ärftlig reti-
nal dystrofi hos Briard.
Høgset, Lene. Akupunkturbe-
handling ved ryggsmerter hos
hest.
Ivarsson, Karin. Cancer. Grund-
läggande tumörlära och funde-
ringar kring könshormonernas
betydelse vid uppkomsten av
juvertumörer hos tik.
Johansson, Eva. Atopi hos
hund. En fallbeskrivning och lit-
teraturstudie av diagnostik och
behandlingsmetoder.
Jonsson, Håkan. Endokardos
hos beagle.
Jüllig, Camilla. Växtöstroge-
ners inverkan på spermieproduk-
tion och hormonella parametrar
hos bockar.
Kamphues, Marietta. Hundför-
budets roll i Sverige.
Kihl, Malin. Kvarbliven efter-
börd hos ko. Med särskild tyngd-
punkt på etiologi.
Kjøglum, Arnstein. Hemiver-
tebra hos hund og ulv (Canis
lupus).
Kullin, Hannah. Hästskydd –
mer än strykkappor.
Larsdotter, Sara. Upphäng-
ning på mjält-njurligamentet
som kolikorsak hos häst.
Larsson, Ursula. Physical map-
ping of the acidic [alpha]-glucosi-
dase gene in cattle.
Lindholm, Eva. Kropps- och
organvikter hos beaglehundar
vid ett läkemedelsföretag. Sam-
manställning av data hos kon-
trolldjur med syfte att minimera
användningen av djur.
Lindström, Charlotte. Nymfo-
mani hos sto.
Lundh Ringborg, Klara. Japa-
nese encephalitis vector abun-
dance in the Mekong Delta, Can-
tho, Vietnam.
Lüdtke, Lena. Kretslopp av
organiskt avfall. Risk för smitt-
spridning?
Makowiecka, Agata. Vade-
mecum om grön leguan Iguana
iguana.
Männistö, Milla. Mycotic rhini-
tis in the horse.
Nilsson, Maria. Control of East
Coast Fever in smallholder dairy
farms in Kenya. Assessing the

impact of immunisation with a
subunit vaccine.
Nilsson, Sara. Etablering och
utveckling av fölets intestinala
lactobacillus-flora.
Nordstedt, Margareta. Syrete-
rapi för hund.
Pelander, Lena. Troponin I. En
möjlig markör för hjärtmuskel-
cellskada hos hund?
Pettersson, Nina. Separations-
relaterad ångest hos hund.
Postelnik, Anushka. A compa-
rison of dairy farms in New Zea-
land and Sweden – problems and
diseases. A descriptive study of
farms in New Zealand and Swe-
den.
Postolovski, Loran. Några exo-
tiska virussjukdomar hos häst.
Rangul, Gunnar. Animal health
in Venezuelan cattle. Five impor-
tant diseases.
Regnersen, Connie. Neospora
caninum-infektion hos hunddjur.
En serologisk undersökning av
svenska rödrävar och en littera-
turstudie.
Riselius, Patricia. Zoonoser
hos sällskapsfåglar. En littera-
turstudie med fördjupning i pape-
gojsjuka, salmonella och aviär
influensa.
Rudstedt, Karolina. Zink. Häl-
soeffekter och användning inom
veterinärmedicinen.
Rundberg, Lina. Öronskabbe-
handling hos katt. En klinisk
pilotstudie med Frontline.
Runde, Oddrun Lina. Scrapie.
Ett latent hot för svenska får?
Schützer, Daniel. Avslöjar den
unga travhästens muskelfibrer
framtida segrar? 
Strandell, Mark. Retrospektiv
analys av resultatet vid 174 lapa-
ratomier hos hästar med kolik. 
Tainio, Jaana. Kvarbliven efter-
börd hos sto.
Vähäpassi, Annukka. Osteo-
chondros i knäleden hos hund.
Litteraturstudie samt röntgeno-
logisk fallstudie.
Waldemarson, Anne. Östradi-
olbenzoat som abortmedel till
hund och utvecklandet av pyo-
metra.
Zdansky, Anna. Aglepristone
som abortmedel till hund.

Fördjupningsarbeten för veterinärexamen 2000
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Tillgänglighet till effektiva läke-
medel till djur är en mycket vik-
tig fråga för veterinärmedicinen.
Aktuellt är nu antibiotika för be-
handling av infektioner hos livs-
medelsproducerande djur. Star-
ka krafter förespråkar av folk-
hälsoskäl en begränsning i vete-
rinärens möjlighet att förskriva
sådana substanser som även an-
vänds på humansidan. En åter-
hållsam och välgrundad antibio-
tikaanvändning inom veterinär-
medicinen är en förutsättning för
att så långt som möjligt kunna
behålla behandlingsalternativ vid
svåra infektioner.

Av SVF:s skriftliga antibiotika-
policy (se www.sfv.se) framgår
veterinärförbundets klara upp-
fattning att infektionssjukdomar
i första hand skall motverkas
genom förebyggande åtgärder,
men att det i många situationer
är berättigat att använda antibi-
otika för att bota sjukdomar hos
husdjur.

En klinisk diagnos i kombina-
tion med kunskap om aktuell/

misstänkt bakteries känslighet
och tillgängliga medels möjlighet
att nå infektionsplatsen och där
ha effekt, utgör basen för veteri-
närens val av medel och behand-
lingsform. Veterinärens känne-
dom om aktuellt resistensläge
avgörs av resultat av diagnosti-
ken i varje fall, eller genom kun-
skap hämtad ur litteraturen,
eller grundad på regionala eller
nationella monitoreringsresul-
tat. Veterinären bör också beakta
tillgängliga preparats benägen-
het att orsaka resistens hos mål-
patogenen, och hos andra bakte-
rier hos det behandlade djuret.

Bredspektrum ger snabba-
re resistensutveckling
Generellt anger SVF:s antibioti-
kapolicy att bredspektrumantibi-
otika vanligen ger snabbare resi-
stensutveckling än preparat med
smalare spektrum. Information
om både spektrum och farmako-
kinetik finns tillgänglig i aktuell
FASS VET-text. 

Att fastställa och följa resistens-
läget på djur/besättningsnivå är
extra viktigt vid infektioner som
drabbar många djur, och som
eventuellt kräver upprepade be-
handlingsomgångar, som exem-
pelvis tarm- och luftvägsinfektio-
ner hos lantbrukets djur. Dessu-
tom bör vid val av behandlings-
strategi hänsyn tas till djuräga-
rens kostnad i förhållande till
vinst, men kostnadsaspekter bör
inte prioriteras före aspekter som
berör ett antibiotikums oönskade
sidoeffekter, såsom biverkningar
och resistensutveckling.

Sidoeffekter bör priori-
teras framför ekonomi
Vad beträffar användandet av
ceftiofur, liksom av övriga anti-
biotika för veterinärmedicinskt
bruk, anser SVS/SVF att förbun-
dets antibiotikapolicy är ett bra
redskap för veterinären att an-
vända som handledning i kombi-
nation med information i FASS
VET, samt med de data som före-
ligger om aktuella patogeners
antibiotikakänslighet på natio-
nell nivå. SVF har kontaktats av
kolleger på fältet som upplever
att djurägare efterfrågar aktuellt
preparat av ekonomiska skäl, och
där finner förbundet också att
SVF:s policy tydligt stödjer vete-
rinären i att valet av antibiotika
skall göras baserat på en rad fak-
torer, där ekonomiska skäl inte
bör prioriteras framför möjliga
sidoeffekter. 

Vad avser eventuella icke kor-
rekta påståenden i aktuell mark-
nadsföring hänvisar SVS/SVF
till den granskning av läkeme-
delsinformation som Läkemedel-
sindustriföreningen (LIF) själv
fortlöpande bedriver i Nämnden
för Läkemedelsinformation (NBL)
samt genom Läkemedelsindu-
strins informationsgransknings-
man (IGM).

Dag Hultefors
ordförande SVF
Anders Forslid

ordförande SVS

SVF/SVS kommentar till användandet av
ceftiofur i Sverige
I SVT 2/01 inledde antibiotikaexperterna vid SVA en debatt
om användandet av det bredspektriga antibiotikumet
ceftiofur till nöt. Tillverkarna svarade i SVT 3/01, och SVA
gav en replik till svaret i SVT 5/01. Följande kommentar
redovisar SVF/SVS inställning till användandet av ceftiofur
för produktionsdjur i Sverige.

Veterinärförbundet anser att infektionssjukdomar i första hand ska motverkas genom
förebyggande åtgärder, t ex regelbunden förmjölkning och spentvätt av kor.
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Privata avtal klara
I föregående nummer av SVT in-
formerade vi om SLA-SVF-avta-
let som bland annat berör vete-
rinärer anställda vid djursjuk-

hus/kliniker, Svensk Mjölk och
husdjursföreningar. I korthet in-
formeras nedan om några ytterli-
gare träffade avtal på den enskil-
da sektorn.

Svenska Djurhälsovården, läke-
medelsföretag
Bland andra avtal som rör veteri-
närer är t ex det mellan Civil-
ingenjörsförbundet (CF) m fl och
arbetsgivarförbundet Almega,
Livsmedelsföretagen och Industri-
och kemiförbundet. Avtalet gäl-
ler veterinärer anställda inom
Svenska Djurhälsovården AB
och inom olika läkemedelsföre-
tag. Det treåriga avtalet löper 
fr o m 1 april 2001 t o m 31 mars

2004. Avtalet bygger på en lokal
lönebildning med ett s k skydds-
nät. Om de lokala förhandlingar-
na inte leder till uppgörelser och
de lokala parterna inte kan enas
fastställs löneutrymmet till 2,5,
2,1 samt 2,1 procent den 1 april
respektive år.

Arbetstid , övertid, arbetsmiljö
Individuella arbetstidskonton in-
förs. Till varje konto avsätts den
1 mars 2002 0,5 procent, den 31
mars 2003 1,0 procent och den 31
mars 2004 1,5 procent av den
anställdes lön under respektive
år. Arbetstidsförkortningen mot-
svarar en dag per år. Det sam-
manlagda värdet motsvarar tre
dagars arbetstidsförkortning vid
avtalsperiodens slut. Den enskil-
de veterinären avgör om pengar-
na skall användas som

– arbetstidsförkortning
– sparande i pensionspremie
– kontant ersättning

Reglerna om övertid har förbätt-
rats bland annat innebärande att
överenskommelsen om att avstå

från rätten till övertid skall vara
skriftlig och avse ett semesterår,
om inte arbetsgivaren och tjäns-
temannen kommer överens om
annat. Sådan överenskommelse
kan inför varje nytt semesterår
omförhandlas.

Vikten av att arbeta aktivt med
arbetsmiljöfrågor särskilt inom
det psykosociala området poäng-
teras.

Grundläggande principer för löne-
bildning i företagen
Bland de grundläggande princi-
perna är bland annat att löne-
sättningen skall vara individuell
och differentierad med hänsyn
till verksamhetens krav och ar-
betsuppgifternas art och inne-
håll, individuell kompetens, dug-
lighet och uppnådda resultat,
samt insatser för utvecklingen av
andras kompetens som är av vikt
för verksamheten.

Utgångspunkten är härvid de
arbetsuppgifter och kompetens-
krav samt de mål av såväl indivi-
duell som övergripande art som
satts för verksamheten. Målen

Ny service!
Djurläkemedelsfrågor:

020–61 88 00

Nu introducerar vi en ny service för dig som är

djurägare. Vardagar mellan kl 9-17 har

du möjlighet att få kostnadsfri

rådgivning i djurläke-

medelsfrågor. Vi utökar vår

service till både smådjurs-

ägare och jordbrukare.

När du ringer får du alltid tala med någon som har

stor erfarenhet av djurläkemedel. Välkommen att

ringa oss!

Information om djurläkemedel:

020–61 88 00

VI FINNS TILLGÄNGLIGA VARDAGAR KL 9-17,

VID ANDRA TIDPUNKTER KONTAKTA DITT LOKALA APOTEK!

PÅ 020-NUMRET FINNS VI TILLGÄNGLIGA
VARDAGAR KL 9-17, VID ANDRA TIDPUNKTER

KONTAKTA DITT LOKALA APOTEK!

©
 w

w
w

.stafett.se • foto: Sjöberg B
ildbyrå
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kan även avse utveckling av per-
sonliga färdigheter och egenska-
per, varvid exempel på betydelse-
fulla bedömningsgrunder är tek-
nisk kompetens, lednings- och
samarbetsförmåga, tekniskt, eko-
nomiskt och personellt ansvar,
omdöme, målmedvetenhet, initi-
ativförmåga, idérikedom och in-
novationskraft.

Löneprocessen
De gemensamma principerna för
lönebildningen enligt avtalet
förutsätter att parterna gemen-
samt går igenom avtalets inten-
tioner och tillämpningen på före-
taget.

En årlig dialog förs mellan chef
och berörd veterinär med ut-
gångspunkt från de grundläg-
gande principerna. Chefen an-
svarar för att en dialog kommer
till stånd.

Förhandlingarna sköts i flerta-
let fall av en utsedd förhandlings-
grupp. 

AlControl m fl
Avtalet mellan CF m fl och Alme-
ga, Forskning, Provning och Ut-
veckling som berör veterinärer
anställda av laboratorieföretag

är i skrivande stund (19 april)
inte klart.

ATG
För veterinärer anställda hos AB
Trav och Galopp gäller ett tre-
årigt avtal fr o m 1 april 2001 t o
m 31 mars 2004 tecknat mellan
Akademikerförbunden och Han-
delsarbetsgivarna. Avtalet inne-
håller inga procentsatser. Arbets-
givaren och lokal part ska kom-
ma överens hur förhandlingarna
ska bedrivas på företaget. Om
vare sig de lokala eller centrala
parterna kommer överens ska 3
procent fördelas av arbetsgivaren
år 2001 och 2,7 procent respekti-
ve 2,7 procent de återstående
åren. Förbundet har påbörjat
planering av förhandlingarna
med arbetsgivaren.

Övrigt
Alla medlemmar är naturligtvis
välkomna att diskutera med oss
– Anders Lefrell och Amelie
Lothigius – och få råd inför de
kommande löneförhandlingarna.

Samtliga ovannämnda avtal
kan i sin helhet beställas från
förbundskansliet. 

Amelie Lothigius

Staten fick ettårsavtal

Onsdagen den 11 april blev också
löneavtalet för staten klart. På
grund av olika uppfattningar i
tempofrågan beträffande ett nytt
pensionsavtal för statstjänste-
männen blev avtalet kort, det
gäller bara fram till 1 april 2002
fr o m 1 april 2001.

Avtalet innehåller inte några
centralt fastställda löneöknings-
nivåer, inte ens i form av så kal-
lade stupstockar. Avtalet talar i
stället om att de lokala parterna
i samband med att förhandlingar
förs om nya löner bland annat
ska titta på de löner, som utgår
för samma eller liknande jobb
inom andra myndigheter eller på
andra arbetsmarknadssektorer.
Vidare kan man lokalt komma
överens om att de nya lönerna
inte fastställs efter lokala för-
handlingar som hittills utan i
stället i samband med så kallade
lönesamtal mellan chefen och
den enskilde veterinären. Kom-
mer dessa inte överens, förs frå-

Arbetsuppgifter: Praktisk-klinisk djursjukvård vid institutionens stationärklinik. I tjänsten ingår handled-
ning av veterinärstudenter samt arbetsledaransvar. Dessutom ingår att på olika sätt sprida aktuell infor-
mation om idisslarmedicin till veterinärer inom och utanför SLU.

Kvalifikationer: Veterinär med svensk legitimation samt goda kunskaper och genuint intresse för områ-
det idisslarnas sjukdomar. Klinisk erfarenhet inom området är meriterande. Arbetet  bedrivs i grupp, var-
för god samarbets- och kommunikationsförmåga är nödvändigt. Vidare krävs insikt om vikten av livslångt
lärande baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Varaktighet: Tillsvidare

Ytterligare upplysningar: Prefekt Jan Luthman, tfn 018-67 18 50 eller studierektor Camilla Björkman 018-
67 17 78.

Fackligt ombud för SACO är Madeleine Tråvén 018-67 17 82.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnummer samt meritförteckning och övriga hand-
lingar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 28 maj 2001.

UNIVERSITETSADJUNKT
Vid institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi, Uppsala
Ref nr 1671 /01-0167
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gan vidare till förhandling på
gängse sätt. Ytterst prövas löne-
ökningsstorleken av en parts-
sammansatt nämnd. 

Beträffande arbetstidsfrågan
innebär det nya avtalet att ett
utbyte av övertidsersättning mot
längre semester eller högre må-
nadslön numera sker för ett år i
taget. Anser veterinären ifråga
att övertidsersättning skulle ge
ett bättre utfall än till exempel
en extra semestervecka, kan han
eller hon numera återta sitt val.

Vidare är det gamla uttrycket
oreglerad arbetstid inte längre
aktuellt vad gäller distriktsvete-
rinärer. Numera säger avtalet
att distriktsveterinärerna har så
kallad förtroendearbetstid. Detta
innebär å ena sidan att man
ibland kan tvingas jobba mer än
8 timmar på en dag eller 40 tim-
mar på en vecka men också å
andra sidan att man har rätt att
gå ifrån vid de tillfällen det är
lite mindre att göra. Skulle situ-
ationen plötsligt förändras finns
ju dessutom numera mobiltelefo-
nen som gör att man är lätt
nåbar. Men lägg märke till att
Arbetsgivarverket uttalat att
även anställda som har förtroen-
dearbetstid i princip ska arbeta
40-timmarsvecka i enlighet med
reglerna i den arbetsrättsliga
lagstiftningen.

Avtalet innehåller också skriv-
ningar om att situationen för
lärare inom högskoleväsendet
måste ses över för att man inte
ska riskera att vi snart står utan
kompetenta lärare.

Eftersom det egentliga löneför-
handlandet ska ske ute på berör-
da myndigheter gäller det nu att
ta tag i dessa för förbundets
representanter i SACO-råd/före-
ningar liksom för styrelserna i
DVF och BVF. I de sistnämnda
två fallen har förbundet parts-
ställning.

Anders Lefrell

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.

Vi söker Produktspecialist
med placering i Södra Sverige
Arbetet innebär…

… att du ansvarar för information till och från veterinärvården, arrangerar
olika former av utbildning och informationsmöten, bevakar nationella och in-
ternationella kongresser. Då du skapar och bygger långsiktiga relationer med
våra kunder inom veterinärvården ges du ett stort förtroende att arbeta själv-
ständigt utifrån överenskomna aktivitetsplaner. Arbetsuppgifterna kommer
att medföra resande och arbete på obekväm arbetstid.

Vi söker dig som…

… har ett marknadsinriktat synsätt, är resultatinriktad, initiativrik, ansvars-
full och kreativ. Du är utåtriktad, skapar lätt nya relationer och har lätt för
att tala inför grupp. De formella kraven är någon form av högskoleutbildning,
mycket gärna inom naturvetenskap och/eller ekonomi. Körkort är ett krav.
Branscherfarenhet, kännedom om och erfarenhet från djursjukvård, goda
kunskaper i engelska, pedagogisk vana och kompetens inom IT är meri-
terande.

Vi erbjuder…

… ett intressant, självständigt och rörligt arbete med goda utvecklingsmöjlig-
heter och bra villkor.

Är du intresserad?

Välkommen att ringa försäljningschef Claes Björk på telefon 08 – 522 21 520
eller fältproduktchef Lena Malmgren på telefon 08 – 522 21 522.

Ansökan…

… skickar Du senast 8 juni 2001 till:
Claes Björk
Schering-Plough AB
Box 27190
102 52  STOCKHOLM

Schering-Plough Animal Health

Schering-Plough Animal Health är ett veterinärmedicinskt företag med världsomspännande verk-
samhet. I Skandinavien är vi en nordisk organisation med huvudsäte i Danmark. Vi samarbetar med
Nordens veterinärer och utvecklar samt erbjuder hela tiden nya behandlingsstrategier och produk-
ter med djurens bästa som övergripande mål.

Schering-Plough Animal Health är en av världens fem största tillverkare av veterinär-
läkemedel. Av omsättningen går 10 % till forskning och utveckling. Schering-Plough
Animal Health erbjuder i dag en bred portfölj av läkemedel såsom bl.a. ExSpot vet.,
Equip vet., Finadyne vet., IsoFlo vet., Rapinovet vet., Systamex vet. 

Tfn 08 – 522 21 500 · Fax 08 – 522 21 501 · www.spah.nu



3692001, Volym 53, Nr 6

Två nya böcker om 
hantering av djur vid
katastrofer

SVT har i detta nummer flera
artiklar som berör djur i kata-
strofsituationer. För att ytterli-
gare belysa detta tema presente-
ras här två aktuella böcker som
granskar ämnet utifrån ameri-
kanska och svenska förhållan-
den.

1999 utkom ungefär samtidigt
och då ganska obemärkt två eng-
elskspråkiga skrifter om hur djur
ska hanteras vid katastrofer för
att liv i möjligaste mån ska
kunna räddas, lidanden undvi-
kas och smittorisker begränsas.
Nu har utbrott av mul- och klöv-
sjukan, BSE, översvämningar,
skogsbränder och orkaner i djur-
täta områden och liknande hän-
delser fört upp detta ämne högt 
på både den veterinärmedicinska
och den världspolitiska agendan.

Animal management in
disasters
I ”Animal Management in Disas-
ters”, (Mosby, Inc, St Louis, MO,
ISBN: 1-55664-419-1. Cirkapris
26 US dollar, 320 sidor) presente-
rar Sebastian E Heath en fyllig

praktisk handledning för djur-
ägare, veterinärer, räddnings-
personal och andra som i krissi-
tuationer kan bli engagerade i
olika åtgärder, såsom evakuering
av djur, katastrofutfodring, sjuk-
vård, avlivning, omhändertagan-
de av kadaver samt hjälpinsatser
vid återgång till normalförhål-
landen. Såväl husdjur som säll-
skapsdjur i nödsituationer be-
handlas. I en anmälan i tidskrif-
ten Large Animal Practitioner
framhåller F W Oehme, professor
vid Kansas State University, som
en påtaglig förtjänst att det rör
sig om en utpräglad ”how-to”
bok. Den redovisar konkret vad
som krävs organisatoriskt och
operationellt av skilda yrkes-
grupper och kompetenser för att
på olika nivåer i samhället skapa
bästa möjliga beredskap för kata-
strofer som kan drabba djur och
dess ägare när som helst och var
som helst. Det betonas att den
bästa krisberedskapen är den
som är lokalt förankrad och in-
byggd i olika individers dagliga
yrkesrutin.

Heath är själv veterinär med
utbildning och yrkeserfarenhet
både från Europa och Nord- och
Sydamerika. Han har varit ordfö-
rande i den amerikanska akade-
mien för veterinär katastrofme-
dicin (American Academy on

Veterinary Disaster Medicine)
och är för närvarande verksam i
internationellt arbete i Washing-
ton DC. Han medverkar i detta
nummer av SVT med en artikel
om evakuering av sällskapsdjur
(hundar och katter) i samband
med två katastrofer i USA. Arti-
keln är översatt och lätt bearbe-
tad av Bengt Gustafsson, SLU,
Alnarp. 

Starka bindningar mellan familj
och djur
Det bör påpekas att sällskaps-
djur är förhållandevis talrika i
USA och ofta synes spela en stör-
re roll som vakt och familjemed-
lem i ett amerikansk genom-
snittshushåll än vad som är fal-
let i vårt land. Sålunda har enligt
statistikuppgifter baserade på
stickprov och uppskattningar
USA ungefär 200 hundar per
1 000 innevånare mot drygt 90 i
Sverige. För katter är motsva-
rande siffror uppskattade till 220
respektive 140. Nästan en tredje-
del av amerikanska hushåll be-
räknas ha hund eller katt.

Katastrofer av sådant slag att
såväl människor som djur ut-
sätts för livshotande fara, är ock-
så mer frekventa på den ameri-
kanska kontinenten än hos oss.
De starka bindningar mellan en
hund eller katt och familjens

Häst- och svinstall som förstörts av ett
träd som fällts av en orkanvind. Med
lämplig beskärning av trädet hade ska-
dorna kunnat begränsas.

VM i Golf
Härmed inbjuds golfande veterinärer till veterinärmästerskap i golf
den 2–3 augusti 2001 på Alvesta Golfklubb.

2 aug Inspelningstävling 4-boll-bästboll över 18 hål för alla. Första
start kl 13.00

3 aug Veterinärmästerskap slagtävling brutto/netto 36 hål och poäng-
bogey 2x18 hål.
Sällskapstävling för familjemedlemmar poängbogeytävling 18
hål.
Juniortävling poängbogey 18 hål.
Sponsortävling.

Anmälningsavgiften är 30 kr/deltagare som sätts in på postgiro: Gunnar
Nordlöf 614440-6 senast den 15 juni -01.
Ange deltagarnas namn, handicap och i vilka tävlingar ni har för avsikt
att deltaga.

Boende kan bokas på Hotell Rådmannen 0472-448 00 alt STF 0472-
127 00.

Gunnar Nordlöf 0472-135 18 eller e-mail: gunnar.nordlof@telia.com
Rolf Ehnvall 018-32 05 05
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medlemmar som det talas om i
artikeln kan också förekomma
vad gäller lamm, kalvar, unghäs-
tar och andra djur på gårdar med
kommersiella djurbesättningar,
vilket ytterligare förstärker tra-
gedierna vid nu pågående ut-
slaktningar till följd av mul- och
klövsjukan.

The care of farm animals in
emergency situations
Den andra publikationen, ”The
Care of Farm Animals in Emer-
gency Situations. Management,
Slaughter, Carcass Destruction,
and Risk of Contagion”, (The
Swedish Agency for Civil Emer-
gency Planning. Research Report
ISBN 91 7097 062-9. Stockholm,
275 sidor) har tagits fram inom
ett projekt finansierat av Över-

styrelsen för Civil Beredskap
(ÖCB). Inger Andersson, Institu-
tionen för jordbrukets biosystem
och teknologi, SLU, Alnarp, har
varit projektledare med Lorraine
Steen Svendsen och Bengt Gus-
tafsson som medarbetare och
medförfattare. De är alla tre
knutna till institutionen vid SLU,
Alnarp. Skriften kan beställas
utan kostnad från ÖCB.

För en mer utförlig presenta-
tion av den svenska skriften hän-
visas till Inger Anderssons arti-
kel på sidorna 333–339 i detta
nummer av SVT.

Bengt Gustafsson
docent, SLU, Alnarp

Fruktsamhet hos gyltor
och suggor

En svensk forskningsrapport har studerat
djurens situation i katastrofer.

HIPRACAL
M O T  K A LV F Ö R L A M N I N G  O C H  B E T E S K R A M P  H O S  K O R

Västertorpsvägen 135,
Box 112, 129 22 Hägersten. 

Tel: +46 8 449 46 50. 
Fax: +46 8 449 46 56. 

Home page: www.nordvacc.se 
E-mail: vet@nordvacc.se

Referenser: 
1. Larsson,K.A.Björsell,C.Kvart&S.Öhman. 1983. Zbl.Vet.Med.A,30,401-409.
2. Kvart,C.,K.A. Björsell&L.Larsson.1982. Acta vet.scand23,184-1963. 
3. Hapke, H-J.1974. tierärtl.prax.2.257-262.

Se FASS-text

TERAP I  MED  HÖG  SÄKERHET*T I L L  LÄGRE  KOSTNAD** !
7.8 g Ca   i en infusion på 500 ml.7.8 g Ca   i en infusion på 500 ml. 2 +  2 +

*)- Infusion av, Ca 2+, >10g är mindre lämpligt på grund av risken 
för biverkningar och nedsätter ej recidivfrekvensen.

**)- Infusionsaggregat medföljer gratis till varje behandling. 

Remisser under 
behandling

Följande remisser är under be-
handling eller har nyligen besva-
rats av SVF. Intresserade med-
lemmar kan vända sig till sin rik-
sförening och/eller sektion för
information.

Inom parentes anges varifrån
remissen kommer, samt senaste
dag för delföreningarnas svar till
förbundet. Om remissen redan
besvarats anges datum för SVFs
svar.

Djurtransporter
Förslag till handbok för djurtran-
sportörer (SJV, besvarad 18/4)

Veterinär Padet Tummaruk, in-
stitutionen för obstetrik och gyne-
kologi, SLU, försvarade fredagen
den 20 april sin avhandling för
veterinärmedicine doktorsexa-
men med titeln: ”Reproductive
performance of purebred Swe-
dish Landrace and Swedish York-
shire gilts and sows. A retrospec-
tive study with special reference
to age at first mating, season,
parity and weaning-to-first-ser-
vice interval”. Opponent var
assoc professor Tette van der
Lende, Dept of Animal Sciences,
Wageningen University, Wage-
ningen, Nederländerna.

Fruktsamheten hos suggor är
viktig för ett bra resultat inom
smågrisproduktionen. Det är där-
för av stor vikt att känna till
vilka faktorer som påverkar olika
fruktsamhetsmått. Målsättning-
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en med denna retrospektiva stu-
die var att med hjälp av uppgif-
ter från besättningar med renra-
siga lantras- och yorkshiresug-
gor, analysera och beskriva vilka
faktorer som påverkar fruktsam-
heten och hur den varierar med
avseende på ras, kullnummer,
årstid, m m. I Sverige har tidiga-
re inga sådana övergripande stu-
dier baserade på besättningsdata
genomförts.   

Studien baseras på data från
svenska avelsbesättningar från
perioden 1993 till 1999, och som
ställts till förfogande av Quality
Genetics. De uppgifter som ana-
lyserades kom från elva lantras-
besättningar och elva yorkshire-
besättningar, och totalt ingick i
studien uppgifter om ca 14 800
gyltor, ca 7 100 suggor och deras
ca 20 300 kullar. De fruktsam-
hetsmått som analyserades var
ålder vid första betäckning, ålder

vid första grisning, kullstorlek,
intervallet mellan avvänjning
och betäckning, grisningsprocent
och omlöpningsprocent. De fakto-
rer som studerades var ras, års-
tid, kullstorlek och kullnummer
för gyltans/suggans födelsekull,
tillväxthastighet från födelse till
100 kg, späcktjocklek vid 100 kg,
betäckningstyp (seminering eller
naturlig betäckning), kullnum-
mer samt diperiodens längd. 

Studien visade att den kull som
gyltorna föddes i (kullnummer
och kullstorlek) påverkade deras
fruktsamhet senare i livet. Gyl-
tor som var födda i små kullar
betäcktes tidigare än gyltor som
var födda i stora kullar. Gyltor
som var födda av förstagrisare
var äldre vid första betäckning
jämfört med gyltor födda av sug-
gor som haft flera kullar. Även
gyltornas födelsemånad, dvs års-
tid, påverkade åldern vid första

betäckning. Gyltor födda under
vintermånaderna var äldre när
de betäcktes första gången jäm-
fört med dem som var födda
under sommar och tidig höst. 

Det fanns en rasskillnad vad
gäller flera olika fruktsamhet-
smått. Lantrasgyltor var jämfört
med yorkshiregyltor i genomsnitt
tolv dagar yngre vid första be-
täckning. Lantrassuggor, jämfört
med yorkshiresuggor, var i genom-
snitt två veckor yngre vid första
grisning, hade större kullar, högre
grisningsprocent, lägre omlöps-
procent men längre intervall
mellan avvänjning och betäck-
ning. 

Årstiden påverkade tidsperio-
den mellan avvänjning och be-
täckning hos suggor, framför allt
hos förstagrisare. Unga suggor
som avvandes i perioden juni–
oktober hade ett längre intervall
jämfört med suggor som avvan-

Arbetsuppgifter: Innehavaren förväntas i huvudsak bedriva forskning inom något av institutionens akti-
va ämnesområden beträffande lantbrukets husdjur samt hund och katt. 

Behörig till anställning som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen. I första hand bör den
komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.

Som bedömningsgrund gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av
betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och slag i övrigt. Därutöver gäller graden av
administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och de arbets-
uppgifter som ingår i anställningen. 

Särskild vikt fästes vid vetenskaplig skicklighet. Vikt fästes även vid förmåga att informera om forskning
och utvecklingsarbete.

Förordnande meddelas vid första tillfället för en period om högst två år och därefter en period om ytter-
ligare högst två år

Närmare upplysningar lämnas av prefekten professor Göran Björnhag, tel 018-672128.
Facklig företrädare för SACO är docent Yvonne Ridderstråle, tel 018-672112.

Upplysningar om tillsättningsförfarandet lämnas av Claes von Delwig tel 018-67 15 90. Sökande skall i
ansökan följa av JLT-fakulteten fastställda riktlinjer för ansökan och meritdokumentation. Dessa doku-
ment kan rekvireras från Claes von Delwig tel 018-67 15 90.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr jämte styrkt meritförteckning och övriga hand-
lingar inkl vetenskapliga och pedagogiska arbeten. Ansökan skall lämnas i två kompletta exemplar och
ha inkommit till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 28 maj 2001.

FORSKARASSISTENT i ämnet djurfysiologi
vid institutionen för djurfysiologi, Uppsala
Referensnr 1750/01-4965
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des i perioden januari–maj. Års-
tidens inverkan på intervallet
mellan avvänjning och betäck-
ning var mer uttalad hos york-
shiresuggor än hos lantrassug-
gor. Årstiden påverkade också om-
löpningsfrekvens och grisnings-
procent. Exempelvis hade york-
shiresuggor som betäcktes under
augusti och september sämst
grisningsprocent.

Suggans kullnummer hade be-
tydelse för kullstorlek, interval-
let mellan avvänjning till betäck-
ning, omlöpningsfrekvens och
grisningsprocent. Sämsta resul-
taten sågs hos förstagrisare.

Naturlig betäckning resultera-
de i genomsnitt i större kullar
och färre omlöpningar jämfört
med insemination. Dessa skillna-
der varierade dock med ras, kull-
nummer och årstid (betäcknings-
månad).

När hönshjärnor får
bestämma

Husdjursagronom Anna Olsson,
institutionen för husdjurens miljö
och hälsa, SLU, försvarade freda-
gen den 27 april sin avhandling
för agronomie doktorsexamen
med titeln: ”Motivation in laying
hens: Studies of perching and
dustbathing behaviour”. Fakul-
tetsopponent var dr Christine
Nicol, Department of Clinical
Veterinary Science, University of
Bristol, England. 

Enligt djurskyddsförordningen
ska värphönor i Sverige idag ha
sittpinne, strö och värprede. Lik-

nande bestämmelser finns i EU,
men där träder de i kraft först år
2012. Hur väl olika hönshusin-
redningar tillåter hönor att utfö-
ra viktiga beteenden är en myck-
et aktuell fråga.

Tidigare forskning har visat att
tillgång till sittpinnar har en
gynnsam inverkan på hönornas
fysiska hälsa. Anna Olsson går
ett steg längre och visar att
hönorna faktiskt vill ha en pinne
att sitta på. I ett av försöken fick
hönorna knuffa upp en sväng-
dörr, vars motstånd kunde varie-
ras, för att komma till en sittpin-
ne när det blev mörkt. Det visade
sig att de flesta hönorna var
beredda att öppna tunga dörrar
för att nå sittpinnen – i vissa fall
lika tunga som dem de öppnade
för att få mat när de var mycket
hungriga. I sin hemmiljö där
hönorna hade sittpinnar, satt
alla hönor tätt tillsammans på
den översta pinnen. När de inte
hade någon pinne visade de teck-
en på oro och tog längre tid på sig
för att komma till vila.

Ett annat beteende som bedöms
vara viktigt för hönor är strö-
badning, som innebär att hönan
krafsar och gnider in löst materi-
al som jord eller sågspån i fjä-
derdräkten. Det lösa materialet
som hönan sedan skakar av sig
rensar bort överflödigt fett och
håller därmed fjäderdräkten i
trim. Bland hönor utan strö ser
man ofta något som kallas tom-
gångsströbadning, dvs att strö-
badningsbeteendet utförs på det
kala burgolvet. Detta beteende
förekommer också i modifierade

burar, där hönorna har tillgång
till ett särskilt ströbad, som dock
inte rymmer alla hönor samti-
digt. En tidigare förklaring till
detta fenomen har varit att
hönor som ser andra hönor strö-
bada blir så motiverade att de
börjar tomgångsströbada när
ströbadet är upptaget. I ett för-
sök visade Anna Olsson dock att
åsynen av ströbadande hönor
inte framkallar tomgångsströ-
badning. Däremot visade det sig
att vissa hönor som varit utan
strö och börjat tomgångsströbada
fortsatte med detta beteende
även sedan de fått tillgång till
strö. Hönor i modifierade burar
har oftast vuxit upp utan strö och
detta kan alltså vara en möjlig
förklaring till att de tomgångs-
ströbadar.

Kunskap om hur motiverade
hönorna är att använda olika
inredningsdetaljer är viktig för
att kunna bedöma om olika in-
redningar motsvarar lagens me-
ning. Ju mer motiverade hönorna
är för att utföra ett visst beteen-
de, desto viktigare är det att de
har möjlighet att göra så. Det är
också väsentligt att veta hur
motivationen påverkas i olika
situationer. Om en höna i taget
utför ett visst beteende kan flera
hönor samsas om en begränsad
resurs, men om de helst utför
beteendet i grupp måste det fin-
nas tillräckligt med utrymme för
att tillåta detta.

Matförgiftning spåras
med DNA-test

Veterinär Helle Unnerstad, insti-
tutionen för livsmedelshygien,
SLU, försvarade fredagen den 4
maj sin avhandling för veterinär-
medicine doktorsexamen med
titeln: ”Listeria monocytogenes –
strain diversity demonstrated by
genotyping”. Fakultetsopponent
var dr Jim McLauchlin, PHLS
Food Safety Microbiology, Lon-
don, England.

Listeria monocytogenes kan or-
saka listerios hos både männi-
skor och djur. Bakterien angriper
centrala nervsystemet och är
egentligen ingen traditionell mat-
förgiftningsbakterie, då den inte

Anna Olssons avhand-
ling visar att hönorna
faktiskt vill ha en
pinne att sitta på. 
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brukar orsaka magsjuka. För fullt
friska människor är bakterien
inget större hot. Gravida kvinnor
som smittas blir oftast inte själva
sjuka, men löper risk att få miss-
fall eller att föda sjuka barn.
Varje år rapporteras 30–40 fall
av listerios i Sverige, och dödlig-
heten bland dem som insjuknar
är förhållandevis hög, ca 30 pro-
cent.

Människor smittas huvudsakli-
gen genom att äta kontaminera-
de livsmedel. Det rör sig främst
om matvaror som förvaras länge
i kyla och som äts utan att värme-
behandlas, till exempel vakuum-
förpackad kallrökt och gravad
lax, opastöriserade dessertostar
samt opastöriserad mjölk. Såda-
na livsmedel bör därför inte för-
varas ens i kylskåp någon längre
tid.

För att kartlägga hur bakterien
sprids i olika miljöer och för att
påvisa samband mellan sjuka
människor och misstänkta livs-
medel kan man utnyttja de gene-
tiska skillnader som finns mellan
olika stammar av bakterien. Helle
Unnerstad använde och utveck-
lade flera metoder för att särskil-
ja DNA från olika bakterieisolat.

En undersökning gjordes i en
livsmedelsindustri. Avsikten var
att ta reda på om bakterier kom-
mit in kontinuerligt i lokalerna
från olika källor, eller om det var
en enhetlig husflora med gemen-
samt ursprung som levde kvar i
lokalerna under lång tid. Det
visade sig att det var en och
samma klon av bakterien som
uppträdde under hela undersök-
ningsperioden, som varade i sju
år. Listeria-bakterier kan överle-
va i torftiga miljöer som golv-
brunnar, och studien visar att
det är svårt att rengöra livsme-
delslokaler så noga att bakterien
helt försvinner.

Både djur och människor kan
bära på L monocytogenes i tar-
men utan att vara sjuka. Detta
innebär att man kan förvänta sig
att hitta bakterien där det finns
rester av avföring, exempelvis i
ladugårdsmiljö och i jord. När
Helle Unnerstad undersökte 102
till synes friska mjölkkor fann
hon bakterien i avföring från sex
av dessa. Isolat från tre kor i

samma besättning visade sig
vara identiska, vilket inte var
förvånande eftersom korna levde
i samma miljö och troligen fick i
sig bakterier från en gemensam
källa. 

Den metod som användes i
dessa studier var pulsfältsgel-
elektrofores (PFGE). Metoden
innebär att ett bakterieisolats
DNA klyvs i olikstora fragment
med hjälp av enzymer. Fragmen-
ten separeras i storleksordning
och färgas, vilket ger ett mönster
(fingeravtryck) som kan skilja sig
mellan olika isolat. Helle Unner-
stad grupperade även olika bak-
terieisolat genom att mer nog-
grant undersöka DNA-molekylen
i en enskild gen. Sekvensering,
eller bestämning av ordningsfölj-
den på de baser som en gen be-
står av, utfördes på både korta
och lite längre segment av DNA-
molekylen.

Förhandlingsnytt
Avtal för privata sektorn är
klart. Statliga och kommunala
sektorn kvarstår. Sammanfatt-
ningar av alla avtal kommer att
läggas ut på hemsidan och tryck-
as i SVT när de är klara.

Litteratursökning på SVF:s
hemsida
Databaser för sökning av veten-
skapliga referenser kan komma
att finnas tillgängliga för alla
medlemmar. Någon gång i sep-
tember kommer en länk till data-
basen CAB läggas ut på med-
lemssidan, för en månads prov.
Om detta visar sig vara något
som medlemmarna vill ha kom-
mer databasen att köpas in till
hemsidan.

Legitimerad hundpsykolog
Vid efterforskningar har fram-
kommit att endast regeringen
eller av regeringen utsedd myn-
dighet har rätt att utfärda legiti-
mation. ”Hundpsykologslegiti-
mationen” utfärdas av en
instruktörsförening, efter ge-
nomgången utbildning i förenin-
gens regi. Denna har kontaktats
och uppmanats byta titeln mot
något lämpligare, såsom exem-
pelvis ”auktoriserad hundpsyko-
log”. Psykologförbundet är in-
tresserat av att tillsammans med

Hudiksvalls Smådjursklinik
söker

SMÅDJURSVETERINÄR
för tillsvidareanställning på heltid från 1 augusti, med goda möjlighe-
ter till fast tjänst. Du får gärna ha erfarenhet av smådjurssjukvård,
men huvudsaken är att Du är rätt person för oss. På vår trivsamma
och välutrustade klinik arbetar för närvarande 4 veterinärer och 6 TA-
personal.

Välkommen till Hudiksvall på vackra Hälsingekusten (endast 23 mil
norr om Uppsala)!

Är Du intresserad, ring 0650-152 30 för info. Ansökningar skickas till
Hudiksvalls Smådjursklinik, Sanna, 824 34 Hudiksvall.

Rapport från förbunds-
styrelsen

Vid veterinärförbundets styrelse-
möte nr 2/01 den 3–4 april
behandlades bland annat följan-
de frågor:
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SVF driva en anmälan vidare om
titeln inte ändras.

Veterinär arbetsmarknad
Prognoser är svåra att göra, både
vad gäller arbetsmarknad och
tillgång på utbildade veterinärer,
eftersom många svenska studen-
ter numera läser utomlands och
veterinärer med utländsk exa-
men kan vilja arbeta i Sverige.
Styrelsen beslöt kontakta andra
”intressenter” såsom SLU, SJV,
SLV, Jordbruksdepartementet m
fl för att utröna möjligheten till
en gemensam sponsring av en
professionellt utförd arbetsmark-
nadsprognos.

SLU:s eventuella namnbyte
Det är oklart huruvida SLU:s
styrelse kommer att besluta om
namnbyte, men det finns förslag
på att ändra från Sveriges lant-
bruksuniversitet till Sveriges
skogs- och lantbruksuniversitet.
SVF har skrivit till SLU och pro-
testerat kraftigt mot att veteri-
närfakulteten lämnas utanför
det nya namnet.

Veterinärmötet 2001
Årets tema blir immunologi.
Kompendiets kvalitet ska för-
hoppningsvis förbättras ytterli-
gare genom krav på att alla före-
läsare i god tid lämnar in full-
ständiga manus, inklusive eng-
elsk sammanfattning. Sponsring
diskuterades. Det är viktigt för
sponsorerna att de får tillräcklig
exponering. Dock är det ännu
viktigare att detta inte påverkar
mötets vetenskapliga trovärdig-
het. Eftersom även sponsorerna
för sitt utbyte bör vara måna om
den vetenskapliga kvalitén,
borde det inte vara svårt att
uppnå lämplig balans mellan
dessa intressen.

Veterinära ansvarsnämnden
Ansvarsnämndens arbete och
medlemmarnas uppfattning om
densamma diskuterades. Beslöts
att inbjuda ordföranden i ansvars-
nämnden till höstens ordförande-
konferens, samt att göra ett
reportage i SVT om ansvars-
nämndens arbete.

FVE:s ”Statement on Foot and
Mouth Disease”
SVF har vägrat skriva under ett
uttalande från FVE (Federation
of Veterinarians of Europe) där
man i princip förordar europeisk
massvaccinering mot mul- och
klövsjuka. Skälet är att uttalan-
det baseras på politiska och inte
vetenskapliga grunder. Flera
andra veterinärförbund har
också vägrat skriva under. FVE
har dock givit sken av att utta-
landet kommer från en enig euro-
peisk veterinärkår. SVF kommer
att protestera mot detta.

Världsveterinärdagen
Uppmaning har gått ut i SVT att
fira världsveterinärdagen den 28
april som man finner lämpligt.
Debattartikel om veterinärens
roll i samhället ska försöka pla-
ceras i större dagstidningar
denna dag.

C15
Den arbetsgrupp som tillsatts för
att arbeta med C15 (kungörelse
om förskrivning och utelämnan-
de av läkemedel i samband med
djursjukvård) har numera blivit
en ”referensgrupp”. En översyn
av lagstiftningen gällande läke-
medelshantering behövs, efter-
som vissa diskrepanser finns i
olika författningar. SVF ser
ingen anledning att acceptera en
liberalisering av den delegerade
läkemedelshanteringen och kom-
mer att försvara denna stånd-
punkt i referensgruppen. 

Utredningen ”Ett förbättrat djur-
skydd”
Den remiss som inkommit med
förslag om framtida organisation
av djurskyddstillsynen diskute-
rades ingående. En särskild
arbetsgrupp med representanter
från alla delföreningar har förbe-
rett SVF:s remissvar. SVF:s
inställning är att det vore bra
med en fristående tillsynsmyn-
dighet som innefattar djurskydd,
smittskydd och veterinärverk-
samhet. Dock bör DVO inte ligga
under denna myndighet, för att
skilja tillsyn från affärsdrivande

verksamhet. En fullständig
utredning av konsekvenserna av
en utflyttning av hela djuravdel-
ningen från SJV efterlyses. En
lokalisering av den framtida
djurskyddsmyndigheten till Upp-
sala förordas av SVF, på grund
av närheten till internationell
flygplats, andra veterinära myn-
digheter och två universitet.
Djurskyddsföreskrifter och djur-
skyddstillsyn bör innefatta alla
djurslag, även försöksdjur, och
alla veterinärer, oavsett anställ-
ningsform. SVF:s fullständiga
remissvar kommer att finnas till-
gängligt för medlemmarna, i SVT
och/eller på hemsidan.

Svenska

Nya
14–15/6 -01. Kurs i Human Animal
Bond hålls i Skara. Info och arrangör:
Ami Ireström, Näs, Eggby, 532 92 Axvall.
Tel: 0511-632 15 (hem).

21–23/8 -01. Djurhälso- & utfodrings-
konferens arrangeras i Linköping av
Svensk Mjölk. Info: ing-Britt Malmlöf,
Helena Edlund eller Catharina Matsdot-
ter, Svensk Mjölk, Hållsta, tel: 016-16 34
53, 16 34 74, 16 34 44. (Seannons i denna
tidning)

Tidigare publicerade
19–20/5 -01. Seminarium och fågel-
skådning på Öland. Arr: Bayer AB och
Avd f parasitologi, SVA (SVT 5/01) 

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

23–fm24/8 -01. Nordic eye panellists
course Stockholm. Arr: Svenska Sällska-
pet för Veterinär Oftalmologi (SSVO)
(SVT 4/01)

em24–25/8 -01. The combined ECVO/
ESVO meeting Stockholm. Arr: ECVO/
ESVO (SVT 4/01)

26/8 -01. ERG course and lab Stock-
holm. Arr: Kristina Narfström (SVT 4/01)

6–7/11 -01. Reproduktionskurs för
veterinärer Hållsta, Eskilstuna. Arr:
Svensk Mjölk (SVT 4/01)
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8–9/11 -01. Årets Veterinärmöte Ultu-
na. Arr: Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap och Sveriges Veterinärförbund
(SVT 5/01)

5–6/12 -01. Kurs om Byggnader och
produktionssystem Hållsta, Eskilstu-
na. Arr: Svensk Mjölk (SVT 4/01)

Cunningham (registrering och boende), e-
post: Karen.Cunningham@roche.com

2–4/10 -01. 2nd OIE International
Conference on Antimicrobial Resi-
stance arrangeras i Paris, Frankrike av
Office Interanational des Epizooties. Info:
ANMV, BP 90203, 35 302 Fougères,
Frankrike. Tel: Claire Gaudout, 0033-2
99 94 78 51, fax: 0033-2 99 94 78 99, e-
post: c.gaudout@anmv.afssa.fr. Internet:
www.anmv.afssa.fr/oiecc/conference

11–13/10 -01. Association Vétérinaire
Équine Francaise håller sin nästa
kongress i Pau, Frankrike. Info: Associ-
ation Vétérinaire Équine Francaise,
Secrétariat, 63, rue Victor hugo, BP 30,
94701 Maisons-Alfort, Val de Marne,
Frankrike. Tel och fax: 0033-(0)1 45 18 09
93, e-post: e.lateau@alfort.afssa.fr

25–28/10 -01. Kurs i Djurakupunktur i
fyra delar anordnas i Helsingfors, Fin-
land av International Veterinary Acu-
puncture Society (IVAS). De övriga tre
kurstillfällena är 17–20/1 -02, 7–10/3 -02
och 9–12/5 -02. Info: Erja Saarto, Karisti-
mentie 2G 186, FI-00920 Helsinki, 
Finland. Tel: 00358-9-3922010, e-post:
esaarto@mappi.helsinki.fi (se annons i
detta nummer)

Tidigare publicerade
12–13/5 -01. Horses Pain Control,
Continuous Education Meeting, Bonn/
Weilerswist-Müggenhausen, Tyskland
(SVT3/01)

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 vete-
rinär 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)

26/6 -01. CPD-kurs i Farm Animal
Therapeutics: Introduction to Farm
Animal Therapeutics Liverpool, Eng-
land (SVT 4/01)

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

23–27/7 -01. CPD-kurs i Bovine Re-
production Liverpool, England (SVT
4/01)

8–11/8 -01. World Small Animal Vete-
rinary 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 Para-
sitology (WAAVP), Stresa, Italien (SVT
14/00)

26–31/8 -01. 34th International Con-
gress of Physiological Sciences: From
Molecule to Malady Christchurch, Nya
Zeeland (SVT 4/01)

13–16/9 -01. 39th Annual Congress of
the British Equine Veterinary Asso-
ciation Birmingham, UK (SVT 4/01)

14–16/9 -01. 5th European Conference
on Domestic Animal Reproduction,
Wien, Österrike. (SVT 1/01)

17–22/9 -01. Första veckan i en 8-
veckors kurs för erhållande av Diplo-
ma in Bovine Reproduction 2001–
2003. (Vecka 2: 3–8/12 -01, vecka 3: 18–
22/3 -02, vecka 4: 22–27/7 -02, vecka 5:
2–6/9 -02, vecka 6: 9–13/12 -02, vecka 7:
31/3–4/4 -03, vecka 8: 21–25/7 -03) Arran-
gör: University of Liverpool i England
(SVT 4/01)

27–29/9 -01. 17th ESVD-ECVD Con-
gress in Veterinary Dermatology Kö-
penhamn, Danmark (SVT 4/01)

Nya
22/5 -01. Kurs i Veterinary Medicinal
Products in the EU, part III: Safety
Dossier arrangeras i London av Manage-
ment Forum. Info: Management Forum
Ltd, 48 Woodbridge Road, Guildford, Sur-
rey GU1 4RJ, England. Tel: 0044-(0)1483
570099, fax: 0044-(0)1483 536424, e-post:
registrations@management_forum.co.uk

23/5 -01. Kurs i Pharmacovigilance
for the Vetarinary Industry arrange-
ras i London av Management Forum.
Info: Management Forum Ltd, 48 Wood-
bridge Road, Guildford, Surrey GU1 4RJ,
England. Tel: 0044-(0)1483 570099, fax:
0044-(0)1483 536424, e-post: registra-
tions@management_forum.co.uk

Kurs i Mutual Recognition Procedure
for Veterinary Medicines arrangeras i
London av Management Forum. Info:
Management Forum Ltd, 48 Woodbridge
Road, Guildford, Surrey GU1 4RJ, Eng-
land. Tel: 0044-(0)1483 570099, fax: 0044-
(0)1483 536424, e-post: registrations@
management_forum.co.uk

8/6 -01. Kurs i Mutual Recognition
Procedure for Veterinary Medicines
in the EU: Special Requirements for
Bibliographic and Abridged Dossiers
arrangeras i London av Management
Forum. Info: Management Forum Ltd, 48
Woodbridge Road, Guildford, Surrey GU1
4RJ, England. Tel: 0044-(0)1483 570099,
fax: 0044-(0)1483 536424, e-post: regist-
rations@management_forum.co.uk

26/6 -01. 3rd Conference of the Euro-
pean Society of Veterinary Clinical
Pathology anordnas i Edinburgh, GB.
Info: Peter J O’Brien, Safety Assessment,
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, The
Frythe, Welwyn, Hertfordshire, AL6 9
AR, UK. Tel: 0044-1438 782635, fax:
0044-1438 782777, e-post: Peter_J_O’Bri-
en@sbphrd.com 

26–29/6 -01. 5th European Comparati-
ve Clinical Pathology Meeting arran-
geras i Edinburgh, GB av AECCP. Info:
John Batchelor (abstracts), e-post: John.
Batchelor@sanofi-synthelabo.com, Karen

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

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinär till följande station:

Gälliivare (ref.nr. 06-2280/01) en heltidsanställning tillsvidare.
Tjänstens omfattning kan diskuteras.

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 26 maj 2001.

551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00

551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00
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4–7/10 -01. BVA:s årliga kongress Win-
chester, England (SVT 2/01)

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

23–25/11 -01. CNVSPA-AFVAC och
SAVAB anordnar sin årliga kongress
Lille, Frankrike (SVT 4/01)

4–7/4 -02. 45th British Small Animal
Veterinary Association Congress Bir-
mingham, UK (SVT 4/01)

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)

3–6/4 -03. 46th British Small Animal
Veterinary Association Congress Bir-
mingham, UK (SVT 4/01)

Nya karensföreskrifter
– SLV FS 2001:10 (H65:1)
Livsmedelsverket beslutade om
nya karenstidsföreskrifter den
27 mars 2001.

Ändringar införda i bilaga 1
För Ketalar injektionsvätska 10
och 50 mg/ml har karenstiden
ändrats till 1 dygn för slakt av
häst.

Calphon vet injektionsvätska,
Celeston valerat kräm, liniment,
lösning, salva 0,1%, Celeston
valerat comp kräm, liniment,
Celeston valerat med gentamicin
kräm, Garamycin kräm och Isop-
to-Maxides har flyttas från  bila-
ga 2 till bilaga 1 eftersom de in-
gående aktiva substanserna en-
dast får användas till vissa djur-

slag i enlighet med Rådets för-
ordning 2377/90. För dessa djur-
slag är karenstiden 0 dygn införd.

Nya godkända läkemedel och
bekämpningsmedel
För följande nya godkända läke-
medel och bekämpningsmedel har
karenstider fastställts och införts
i bilaga 1 enligt nedan.

Bimectin vet, injektionsvätska 10
mg/ml. Nöt: 35 dygn; svin: 28
dygn; ren: 28 dygn.

Dicural 50 mg/ml, lösning för
injektion. Nöt: 46 dygn.

Mygg & Sånt. Häst: 60 dygn.
Noromectin vet, injektionsväts-

ka lösning 10 mg/ml. Nöt: 35 dygn
(lakterande mjölkkor får ej be-
handlas. Sinkor och kvigor får
inte behandlas senare än 60 dygn
före kalvning.)

Noromectin Pour-On vet, lös-
ning 5 mg/ml. Nöt: 21 dygn (lak-
terande mjölkkor får ej behand-
las. Sinkor och kvigor får inte
behandlas senare än 60 dygn före
kalvning.)

PIRSUE intramammär lösning
5 mg/ml. Nöt: 23 dygn; mjölk: 5
dygn.

Porcilis AR-T-DF, lösning för
injektion. Svin: 0 dygn.

Poulflox, oral lösning 100 mg/ml.
Fjäderfä: 1 dygn (ej till äggläg-
gande fjäderfä).

Toxicol vet, injektionsvätska
suspension. Svin: 0 dygn.

Bilaga 2 innehåller numera en-
dast preparat vars ingående akti-
va substanser får användas till
alla livsmedelsproducerande djur
utan att karenstid behöver iakt-
tas.

Godkända läkemedel

Läkemedelsverket har den 23
februari 2001 godkänt nedanstå-
ende läkemedel.

Noromectin vet, injektionsvätska,
lösning10 mg/ml. Innehavare av
godkännande för försäljning: Nor-
brook Laboratories Ltd, Newry,
Storbritannien.

ATC-kod: QP54A A01 (iver-
mektin)

Noromectin Pour-On vet, pour-

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning i såväl teoretiska som
praktiska undervisningsmoment. Förberedelse- och efterarbete i sam-
band med undervisning, studievägledning, examination m m. I exa-
minationen ingår såväl konstruktion som rättning av prov vid alla for-
mer av tentamen.

Behörig till tjänst som högskoleadjunkt är den som genomgått allmän
utbildningslinje om minst 120 poäng. Därutöver krävs pedagogisk
skicklighet och de kunskaper i övrigt som behövs för att fullgöra tjäns-
ten väl.

Kvalifikationer: Lämplig utbildning för denna tjänst är veterinärexa-
men. Erfarenhet av patologi är meriterande.

Som befordringsgrund vid tillsättning av lärartjänst gäller graden av
sådan vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet som är av
betydelse med hänsyn till tjänstens ämnesinnehåll.

Varaktighet: Tillsvidare

Ytterligare upplysningar: Professor Lennart Jönsson, tfn 018-67 11 76.

Fackligt ombud för SACO är Maria Hurst, tfn 018-67 14 83.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnummer samt
meritförteckning och övriga handlingar, som skall ha inkommit till
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 28 maj 2001.

UNIVERSITETSADJUNKT
Vid institutionen för patologi, Uppsala
Ref nr 1672 /01-3819
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on, lösning 5 mg/ml. Innehavare
av godkännande för försäljning:
Norbrook Laboratories Ltd,
Newry, Storbritannien.

ATC-kod: QP54A A01 (iver-
mektin).

Läkemedelsverket har den 9
mars 2001 godkänt nedanståen-
de läkemedel.

Bimectin vet, injektionsvätska,
lösning 10 mg/ml. Innehavare 
av godkännande för försäljning:
Vetpharma AB, Lund.

ATC-kod: QP54A A01 (iver-
mektin).

Återtagande av veteri-
närmedicinsk indikation

Läkemedelsverket har den 9 april,
enligt önskemål från ACO AB,
återtagit de veterinärmedicinska
indikationerna för nedanstående
läkemedel.

Hydrocortison ACO salva 1%
Magnecyl tabletter 500 mg
Noskapin ACO mixtur 2,5 mg/ml

Winberg besöker för-
söksdjursveterinärerna

Den 19 april höll SVS försöks-
djurssektion sitt årsmöte på
Karolinska Institutet i Stock-
holm. Till årets möte hade sek-
tionen bjudit in jordbruksminis-
ter Margareta Winberg, för att
informera om försöksdjursveteri-
närernas arbete och djurskydds-
övervakande uppgifter.

Tillsammans med flera högre
tjänstemän på jordbruksdeparte-
mentet deltog Margareta Win-
berg under en och en halv timme
i veterinärernas möte. Försöks-
djursveterinärer från såväl läke-
medelsindustri som universitet
och försvarsmakt redogjorde för
sina arbetsuppgifter. De förkla-
rade veterinärens roll i författ-
ningarna och i praktiken för
ministern. Från flera håll fram-
hölls vikten av kompetens för att

bli tagen på allvar i djurskydds-
övervakningen av forskarkollek-
tivet. Försöksdjursveterinärerna
betonade att man inte vill vara
polis utan en samarbetspartner,
som kan förebygga problemen
hellre än att åtgärda dem efteråt.
Oro uttrycktes också över att så
få unga veterinärer är intresse-
rade av försöksdjursområdet. Om
djurens intressen ska kunna fort-
sätta att bevakas i försöksdjurs-
sammanhang, måste det komma
in nya veterinärer.

Margareta Winberg sade efter
mötet att hon lärt sig mycket
nyttigt om försöksdjursveterinä-
rernas arbete. Som politiker
lovade hon att tydligare framhål-
la vikten av detta. Hon var också
aktivt intresserad av att åter-
komma med besök i veterinärer-
nas vardag i djurhus och i labo-
ratorier.

Oklara Schengenregler
vid resa med djur

Den 25 mars 2001 inträdde Sve-
rige i Schengensamarbetet. En-

Vid institutionen för kirurgi och medicin bedrivs forskning med inriktning mot grundforskning och kliniskt tillämpbar
forskning som omfattar flera djurslag, främst häst och svin. Samarbete sker med andra forskare såväl nationellt som
internationellt. Erhållna resultat har i regel en direkt praktisk betydelse för profylax, diagnostik och terapi inom vete-
rinärmedicinen. Stor vikt läggs vid komparativa aspekter. Besök gärna vår hemsida www-largeanimal.kirmed.slu.se

Grisen som modelldjur vid infektionssjukdomar
Forskarutbildning inom ämnesområdet komparativ medicin, med särskild inriktning på experimentella
infektioner hos svin. Projektet syftar till att öka kunskapen om förändringar i ämnesomsättningen i sam-
band med infektionssjukdomar. Förutom kliniska experiment ingår vidareutveckling av histokemiska
metoder. 

Handledare: Professor Marianne Jensen-Waern och docent Birgitta Essén-Gustavsson.

Placering vid enheten för komparativ fysiologi och medicin, institutionen för kirurgi och medicin, stordjur,
klinikcentrum.

Anställningen löper på 5 år och innebär ca 80% forskning och 20% institutionsarbete, främst undervisning.

Lämplig bakgrund är veterinärexamen. Klinisk erfarenhet och dokumenterat forskningsintresse är meri-
terande.

Närmare upplysningar lämnas av Marianne Jensen-Waern, Box 7018, SLU, 750 07 Uppsala, tel: 018-
67 14 63, e-post: Marianne.Jensen-Waern@kirmed.slu.se

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr samt meritförteckning och övriga handlingar, som
skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 28 maj 2001.

DOKTORAND i komparativ medicin
vid institutionen för kirurgi och medicin, stordjur, Uppsala
Ref nr 1670/01-4105
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ligt Schengenavtalet skall den
som behandlas med narkotika-
klassade läkemedel medföra ett
intyg från den behöriga myndig-
heten i bosättningslandet vid resa
till annat Schengenland. För den
som är bosatt i Sverige utfärdas
intyget av Läkemedelsverket.
Blanketten skall enligt Läkeme-
delsverket fyllas i av den läkare
som förskrivit det narkotiska läke-
medlet. Intyget är giltigt i högst
30 dagar och får avse narkotiskt
läkemedel för högst 30 dagars
förbrukning.

Bland läkemedel som kan vara
narkotikaklassade finns, förutom
morfin, metadon, amfetamin och
liknande, många lugnande medel,
epilepsipreparat och starka smärt-
stillande medel. En medlem i
veterinärförbundet har påpekat
för Läkemedelsverket att flera av
de listade preparaten regelbun-
det skrivs ut åt sällskapsdjur, 
t ex Fenemal mot epilepsi hos
hund. Något intyg för djur som
medicineras och reser med sin
ägare inom Schengenområdet
finns dock inte.

Fredrik Moen vid Läkemedels-
verket svarar att intyget gäller
för fysiska personer, dvs djuräga-
re om det är djur som medicine-
ras, som medför narkotiska läke-
medel på resa inom Schengen. 
På intyget anges vid medförande
av humanläkemedel patientupp-
gifter, men de bör i dessa fall
ersättas av uppgifter om djurets
ägare. Det är dock oklart om
underskrift på intyget av förskri-
vande veterinär godkänns vid en
gränskontroll, då läkemedels-
verkets blankett bara talar om
”förskrivande läkare” och ”pre-
scribing doctor”. Det är även
oklart vem som ska skriva under
intyget om inte den förskrivande
veterinären får göra det. 

Stig Einarsson
amerikansk heders-
”diplomate”
Professor Stig Einarsson fick vid
the Annual Meeting of the
American College of Theriogeno-
logists (ACT) den 2 december
2000 i San Antonio, Texas, USA,
motta tecknet på att han valts

till Honorary Diplomate i ACT.
Einarsson är för närvarande en
av endast tre utländska heders-
diplomater. Hedersdiplomatsta-
tus i ACT kräver omröstning inte
bara i ACT Executive Board men
bland samtliga medlemmar i
organisationen. Einarsson fick
enhälligt stöd.

The American College of Theri-
ogenologists är en sammanslut-
ning av specialister (diplomates)
i teriogenologi (klinisk djurrepro-
duktion) etablerad i USA 1971.
ACT har över 300 examinerade,
aktiva medlemmar. 

Einarsson erhöll sin Honorary
Diplomate-värdighet som ett
erkännande av sitt höga interna-
tionella anseende som veterinär
och för sina stora insatser som
forskare och lärare i teriogenolo-
gi. Stig Einarsson är också presi-
dent i the European College of
Animal Reproduction (ECAR)
etablerat förra året, vilket är
Europas motsvarighet till USA:s
ACT.

Ledarbyte för distrikts-
veterinärerna

I ”Fredagsbrev från DV-avdel-
ningen” den 20 april 2001 med-
delade Björn Sederblad och Ann-
Mari Larsson att båda slutar som
ledare för distriktsveterinärav-
delningen den sista juli 2001. De
säger sig blivit erbjudna jobb i
andra branscher och vilja utveck-
las på andra områden. Björn Se-
derblad kommer att arbeta som
ledare i ett börsnoterat ingen-
jörsföretag och AnnMari Larsson
som ledare i IT-branschen. Jord-
bruksverket har redan startat
processen med att rekrytera nya
ledare för organisationen, upp-
ger fredagsbrevet. Sederblad och
Larsson skriver att de hela tiden
har känt stor uppbackning av
verkets ledning och generaldi-
rektör.

Beteendeproblem hos
danska familjehundar
kartlagda
En hundägare vars hund har
beteendestörningar ska kunna
vända sig till en veterinär för att
få hjälp. Men för närvarande har
många veterinärer inte den nöd-
vändiga kunskapen för att dia-
gnostisera och behandla beteen-
deproblem hos hundar. Därför är
behovet av att vidareutbilda
veterinärer och prioritera under-
visningen i beteendeproblem
stort.

Det konstaterar den danske
beteendebiologen Jörgen Damk-
jer Lund, som undersökt före-
komsten av beteendeproblem hos
familjehundar i Danmark. Han
har skickat ut frågor till 2 500
danska hundägare och i senaste
numret av Dansk Veterinär-
tidsskrift, DVT, uppmärksam-
mas Damkjer Lunds undersök-
ning.  

Cirka 25 procent av danska
hundar avlivas på grund av bete-
endeproblem, de flesta innan de
fyllt tre år. De vanligaste proble-
men var aggressivt beteende rik-
tat mot andra hundar eller män-
niskor, samt ångest och fobier.
Två tredjedelar är hanhundar
och bara 30 procent av ägarna
hade sökt hjälp i samband med
problemen. Vanligast var att
hjälp söktes hos en hundtränare
eller konsulent. Endast 30 pro-
cent av de som sökte hjälp vände
sig till en veterinär. Fem procent
av djurägarna hade sökt behand-
ling innan avlivningen. 

Rapporten kan beställas från
Dyrenes Beskyttelse, Alambravej
15, 1826 Frederiksberg C, Dan-
mark. 

Utredning om för-
bränning av animaliskt
avfall överlämnad
Regeringens särskilde utredare,
fd generaldirektören Svante
Englund, överlämnade den 19
april utredningen om förbrän-
ning av animaliskt avfall (Ds
2001:23) till jordbruksminister
Margareta Winberg.

Bakgrunden till utredningsupp-

SÄLJES
Liten smådjurspraktik säljes i
Uppsala. tel 018-50 89 98.
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draget är den kapacitetsbrist
som idag råder beträffande
destruering av animaliskt avfall i
Sverige. Denna fråga har blivit
större under senare tid då olika
beslut i samband med BSE-pro-
blematiken inom EU innebär att
särskilt riskmaterial (SRM) ska
omhändertas och förbrännas.

Det är enligt utredaren slakte-
rinäringen och respektive djur-
hållare som har ansvar för finan-
siering av och för att det anima-
liska avfallet tas om hand på ett
korrekt sätt. Innan nya destruk-
tionsanläggningar tillskapats
måste dock en tillfällig statlig
insats övervägas. 

Utredningen föreslår bland
annat att Konvex, som äger och
driver anläggningen Krutmöllan,
snarast bör ansöka om att miljö-
tillståndet ändras så att alla
typer av animaliskt avfall kan
bearbetas där under en begrän-
sad tid. Vidare anser utredaren
att regeringen bör vidta åtgärder
för att påskynda handläggningen
hos berörda myndigheter och
domstol vad gäller tillståndsgiv-
ning avseende destruktionsan-

läggningar. Regeringen bör också
avsätta tre miljoner kronor för
att påskynda utvecklingen av
lämplig utformning av destruk-
tionsanläggningar och en gene-
rell miljökonsekvensbeskrivning,
menar Englund.

En katt är inte en sak

En katt i Stockholmsområdet
blev angripen av en hund och
skadades så svårt att kattägaren
fick ta katten till veterinär. Trots
operation dog katten. 

Kattägaren krävde hundäga-
ren på ersättning för veterinär-
kostnaderna, men hundägaren
kunde inte tänka sig att betala
mer än vad katten kostat, det vill
säga 100 kronor. Hundägaren
motiverade detta med att katten
som sak betraktad inte kan repa-
reras för en kostnad som översti-
ger dess ekonomiska värde.
Såväl tingsrätten som hovrätten
slog fast att hundägaren skulle
ge kattägaren full ersättning för
veterinärkostnaderna. I vintras
konstaterade även Högsta Dom-
stolen, sex år efter att händelsen
inträffade, att kattägaren har
rätt till ersättning för sina utlägg
för att rädda katten, skrev
Svenska Dagbladet i februari. 

Besvärlig omläggning
av telefonnummer

I SVT 5/01 annonserades att Sve-
riges Veterinärförbunds kansli
skulle byta telefonväxel och där-
med telefonnummer den 23 april.
Omläggningen till nya nummer
gick tyvärr inte så smärtfritt som
utlovats från Telias sida, varför
det periodvis var svårt att över
huvud taget nå förbundskansliet
per telefon under perioden 23–26
april. Kansliets datanätverk
slogs dessutom ut under några
av dessa dagar, då installatörer-
na klippte av för många gamla
kablar.

Vid denna tidnings utgivning
ska dock samtliga nya telefon-
nummer och e-post fungera som
avsett. Kansliet beklagar eventu-
ella besvär som teleproblemen
orsakat.

Höjd rabatt på Statoil

Efter förhandlingar mellan vete-
rinärförbundet och Statoil har
rabatten på bensin och biltillbe-
hör höjts för förbundets medlem-

Arbetsuppgifter: Praktisk klinisk och teoretisk undervisning samt djursjukvård. Dessutom ingår att delta
i pågående forskningsverksamhet vid institutionen.

Kvalifikationer: Veterinär med svensk legitimation och klinisk erfarenhet inom området nötkreaturssjuk-
domar. Erfarenhet av undervisning krävs.

Varaktighet: Vikariat 2001-08-01 – 2002-10-11

Ytterligare upplysningar: Prefekt Jan Luthman, tfn 018-67 18 50 eller studierektor Camilla Björkman 018-
67 17 78.

Fackligt ombud för SACO är Madeleine Tråvén 018-67 17 82.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnummer samt meritförteckning och övriga handlingar,
som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 28 maj 2001.

UNIVERSITETSADJUNKT
Vid institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi, Uppsala
Ref nr 1673 /01-2459

När Du skriver till veterinär-
tidningen – tänk på att illustra-
tioner underlättar läsandet.
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mar. Den nya bensinrabatten lig-
ger på 22 öre per liter, och rabat-
ten på biltillbehör (olja, spolar-
vätska etc) är 10 procent av
inköpspriset. Rabatterna dras
från månadsfakturan när man
som SVF-medlem betalar med
sitt Statoilkort. De nya rabatt-
satserna gäller från den 1 maj
och införs automatiskt för alla
som erhållit Statoil-kort via vete-
rinärförbundets avtal. Förhand-
lingar pågår även om rabatterad
biltvätt för förbundets medlem-
mar, men här har inget avtal
ännu tecknats.

Lönestatistik 2000

Lönestatistiken för privatan-
ställda år 2000 är klar och ut-
skickad till dem som har besva-
rat enkäten.

Övriga medlemmar kan bestäl-
la den från förbundskansliet al-
ternativt hämta den från förbun-
dets hemsida www.svf.se.

Sänkt ränta på med-
lemslånet

Räntan på Föreningssparban-
kens Medlemslån sänktes för
andra kvartalet 2001 till 7,95
procent, för tiden 1 april till 30
juni 1999. Föregående kvartal
var räntan 8,05 procent.

Föreningssparbankens Med-
lemslån gäller för medlemmar i
bland annat Sveriges Veterinär-
förbund. Lånet är en så kallad
blancokredit – dvs ingen säker-
het krävs. Högsta lånebelopp är
100 000 kr och minsta 10 000 kr,
återbetalningstiden är maximalt
tio år. Räntan är låg jämfört med
andra blancokrediter. Den är rör-
lig och ändras vid ingången av
varje kvartal. Lånet har rak
amortering, vilket innebär att
man betalar av skulden med lika
stort belopp varje gång. Förutom
amortering tillkommer räntan
som sjunker successivt när skul-
den minskar. Amortering sker
genom avdrag från låntagarens
lönekonto i Föreningssparban-
ken. Banken tar inte några avgif-
ter för lånet.

I lånet ingår dessutom en 
kostnadsfri grupplivförsäkring.
Om man skulle avlida innan

lånet är betalt löser försäkringen
återstående skuld. Läs mer 
på veterinärförbundets hemsida:
www.svf.se

Nya medlemmar

Den 4–5 april 2001
Palle Brink, Kastrup, Danmark;
DaVF
Karin Ekman, Tärnsjö; SYVF
Johanna Lindahl, Uppsala; SYVF
Anna Lundin, Vejbystrand; SYVF
Jorge Peña Rona, Stockholm;
SYVF
Katja Puustinen, Uppsala; SYVF
Kristi Anne Veien, Uppsala;
SYVF
Sara Wallgren, Uppsala; SYVF
Elna Williams, Uppsala; SYVF

Specialistutbildning häst
– ny utbildningsplats 

Ale djurklinik har godkänts som
utbildningsplats för specialistut-
bildning – häst. För övriga god-
kända utbildningsplatser, se vår
hemsida www.svf.se.

Specialistkompetens –
hund och katt

Enligt beslut av Statens jord-
bruksverk har nedanstående vete-
rinärer erhållit specialistkompe-
tens i sjukdomar hos hund och
katt den 16 mars 2001.

Marita Asp Tauni
Louise Bley Williamsson
Håkan Ekesbo
Sophie Gäfvert
Inger Jansson
Birgitta Lövdahl
Susanne Åkerblom
Pia Åström

Specialistkompetens –
häst 

Enligt beslut av Statens jord-
bruksverk den 19 april 2001 har
nedanstående veterinärer erhål-

lit specialistkompetens i hästens
sjukdomar.

Antonino Gerbino
Anders Gånheim
Jacob Herslow

Tjänstetillsättning
Länsstyrelsen i Hallands län
Leg veterinär Carl Gustaf Kolmodin har
den 31 mars 2001 tillträtt tjänsten som
biträdande länsveterinär i Hallands län.

Länsstyrelsen i Värmlands län
Leg veterinär Anders Sandberg har tillträtt
tjänsten som länsveterinär i Värmlands län,
fr o m 1 april 2001 på 70% och fr o m 1
augusti 2001 på 100%.

PERSONNOTISER
Födelsedagar i juni
Gösta Wolving, Mantorp 60 år den 2/6
Göran Lundmark, Norrköping 50 år den
3/6
Lars Frankenberg, Sollentuna 60 år den 4/6
Mona Domaszewicz, Bredaryd 60 år den 4/6
Sten Carstam, Österskär 60 år den 8/6
Carl-Gustaf Liljeblad, Rönninge 90 år
den 9/6
Gustaf Björck, Danderyd 80 år den 9/6
Nils Bryne, Norsjö 70 år den 11/6
Bertil Ewaldsson, Uddevalla 70 år den 13/6
Enrique Ishihara, Vittskövle 50 år den 16/6
Hasse Höglund, Arvidsjaur 70 år den 17/6
Sixten Dahlstedt, Sunne 80 år den 20/6
Lars Thorén, Slöinge 60 år den 20/6
Sten Söderberg, Frösön 75 år den 21/6
Arne Cedervall, Kalmar 80 år den 24/6

Avliden
F stadsveterinär Gunnar Wramby har
avlidit den 19 april 2001. Han föddes
1906 i Sireköpinge, Malmöhus län, avla-
de studentexamen i Lund 1927 och vete-
rinärexamen 1936. Han var assistent vid
SVA 1935, assistentveterinär vid Söder-
manlands läns hushållningssällskap
1937 och extra ordinarie laborator vid
bakteriologiska avd, SVA 1939. 1947 var
han stads- och besiktningsveterinär i
Trollhättan , 1959 stads- och besiktnings-
veterinär samt export- och importbesikt-
ningsveterinär i Uddevalla samt överve-
terinär vid kontrollslakteriet där 1963.
Han pensionerades 1972.


