
4372001, Volym 53, Nr 8–9

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onö-
digt lidande och sjukdom. Så lyder den in-
ledande texten i djurskyddslagens andra para-
graf. Vem har ansvaret för att djuren inte
skall drabbas av onödigt lidande och sjukdom?
Att svara på denna fråga är enkelt. Alla har ju
ansvaret.

Men efter en stunds eftertanke så vill man
kanske utveckla sitt svar och säger då att
vissa har nog ett större och ett mer utökat
ansvar än gemene man. Är det inte så med oss
veterinärer? Vi har genom vår utbildning och
genom vår yrkeserfarenhet sådana kunskaper
om djuren som inte andra har. Detta måste
innebära att särskilt höga krav ställs på oss 
beträffande vårt ansvar att
beakta och bevaka de författ-
ningsmässiga djurskyddskra-
ven. Djurskyddstillsyn är en
mycket komplex verksamhet.
Våra författningar inom djur-
skyddslagstiftningen är myck-
et omfattande och på föreskriftsnivå detaljera-
de. Det är viktigt att vi skaffar oss erforderliga
kunskaper inom våra ansvars- och arbets-
områden.
För vissa veterinärer utgör djurskyddstillsyn
en stor del av det dagliga arbetet. En sådan
grupp är veterinärerna på slakterierna. Under
senaste halvåret har vi genom massmedierna
uppmärksammats på förhållanden på ett
svenskt slakteri där besiktningsveterinären
larmat om oacceptabla ageranden och
förhållanden i samband med avlivning av
slaktdjuren. Besiktningsveterinären finns på
slakteriet som en oberoende myndighetsperson
och har som arbetsuppgift att granska bland
annat att inkommande djur till slakteriet han-
teras väl enligt djurskyddslagstiftningens
krav. I detta aktuella fall har slakteriföretaget
agerat på ett synnerligen anmärkningsvärt
sätt genom att man har krävt att

Livsmedelverket skall förflytta veterinären
ifrån slakteriet. Veterinärförbundet har i ett
skarpt brev till slakteriföretaget protesterat
mot företagets agerande och uppmanar företa-
get att inte lägga sig i Livsmedelsverkets val
av veterinär. 

Samtidigt uppmanas företaget att istället
för att kräva att besiktningsveterinären skall
omplaceras, så skall man åtgärda påtalade
brister.

Parallellt med detta har vi också sett rubri-
ken: ”Granskande veterinärer är lierade med
företagen”. Tidningen ATL uppmärksammade
i en artikel EU:s inspektörers kritik mot
besiktningsveterinärorganisationens fältperso-

nal ”som de anser vara för lie-
rade med företagen samt att
de inte agerar tillräckligt kraft-
fullt.”

Mot bakgrund av dessa två
aktuella fall ställer man sig
frågande: Har respekten och

förtroendet för myndighetsutövning i
veterinäryrket kraftigt försämrats? Ja, man
kan lätt konstatera att så är fallet.

Detta är något som vi bara inte kan accepte-
ra. Vi måste med förenade krafter återskapa
ett starkt förtroende för den veterinära kun-
skapen och kompetensen. Den behövs, inte
minst inom livsmedelsproduktionen. Kon-
sumenterna kräver livsmedel av bra kvalité
och att dessa är framtagna under etiskt accep-
tabla förhållanden. Vi vet att djurens han-
tering och miljö är för konsumenterna av allt
större betydelse för förtroendet för livsmedlen.
Det kräver inte minst att veterinärernas djur-
skyddsarbete är av hög kvalité och att det
finns förtroende och respekt för en oberoende
myndighetsutövning hos producenter och slak-
teriföretag.

Per Sahlander
Ledamot i förbundsstyrelsen

Respekt och förtroende för
veterinär myndighetsutövning
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INNEHÅLL

441 S Viring, B Bengtsson, D Christens-
son: Förekomst av mag-tarmparasi-
ter och lungmask hos dikalvar
I köttkobesättningar är mag-tarmpara-
sitinfektionernas förlopp inte lika känd
som hos mjölkkobesättningar. Artikeln
redovisar en studie över förekomsten
av mag-tarmparasiter och lungmask
hos dikalvar i konventionella och eko-
logiska besättningar.

Granskade artiklar

Omslagsfoto: Bengt Ekberg.
Epidemiologin för mag-tarmpa-

rasiter och lungmask hos dikalvar
inom köttkouppfödningen studeras
i en artikel på sidan 441. I köttko-
besättningar har parasitinfektio-
nernas förlopp hos kalvar inte när-
mare studerats tidigare.
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Artiklar till SVT
Svensk Veterinärtidning är ett forum för
alla veterinärer och veterinärstudenter.
Artiklar bör därför vara koncentrerade
och utformade så att de är intressanta och
förståeliga för flertalet veterinärer, oav-
sett specialitet.

En artikel i SVT bör inte vara längre än
5 trycksidor, vilket motsvarar maximalt
12 maskinskrivna A4-sidor med 25 rader
per sida = dubbelt radavstånd. Detta mot-
svarar ca 22 000 tecken. Skriv gärna kor-
tare. Insändare och debattinlägg får nor-
malt inte överstiga två maskinskrivna
A4-sidor med dubbelt radavstånd, mot-
svarande ca 6 000 tecken.

Detta ska vara med!
Manuskript som är ofullständiga måste
kompletteras, och kan komma att retur-
neras till författaren. Detta försenar pub-
licering. Se därför till att följande punkter
finns med:

Rubrikförslag och ingress
Rubrikförslaget bör innehålla nyckelord
som underlättar för läsaren. Kom ihåg att
utrymmet är begränsat och skriv korta
rubriker. Långa rubriker måste normalt
kortas ner av redaktionen.

Ingressen ska vara en sammanfattning
av väsentliga fakta i artikeln. Den bör in-
te vara längre än 80 ord, och nyheter och
kliniska konsekvenser ska betonas. Re-
daktionen kan korta ner eller ändra in-
gressen om den inte uppfyller dessa krav.

Författarpresentation
Författarens för- och efternamn, veten-
skapliga titel och fullständiga adress
skrivs i denna ordning. För- och efter-
namn ska skrivas med stora bokstäver
(versaler). Är författarna fler, presenteras
namnen i den ordning författarna kommit
överens om.

För att få kallas författare ska man ha
deltagit så mycket i hela arbetet att man
ensam kan svara för innehållet, t ex i en
offentlig debatt.

Mellanrubriker
Artikeln bör förses med förslag till mel-
lanrubriker med jämna mellanrum. dessa
underlättar läsningen och belyser arti-
kelns uppläggning.

Summary
Om artikeln är av internationellt intresse,
d v s redovisar mer omfattande egna stu-
dier eller intressanta fall, bifogas en kort
sammanfattning på engelska. Denna ska

ha mellanrubriken ”Summary”, och kan
ha en engelsk översättning av huvudrub-
riken som underrubrik.

Slutgiltigt manus och
granskning
Insänt manus ska vara slutgiltigt. Manu-
skriptet tillsänds redaktionen i minst ett
exemplar på papper, och dessutom även
elektroniskt på diskett eller e-post. Redak-
tionen föredrar formatet Word  för PC (vi
använder Word -97) men kan konvertera
från flera andra format.

Insända veterinärmedicinska artiklar
granskas av SVT:s veterinära redaktörer
samt av en eller flera referenter som utses
av redaktionen. När sakinnehållet i en
artikel slutgiltligt godkänts går manu-
skriptet till redaktionell bearbetning.

Skrivregler
Texten skrivs på ordbehandlare och
skrivs ut på A4-papper med dubbelt rada-
vstånd och endast på ena sidan av pappe-
ret. Lämna minst 5 cm bred vänstermar-
ginal. Handskrivna manus returneras till
författaren.

Medicinska facktermer ska stavas en-
ligt ”Medicinsk terminologi/lexikon” av
Bengt I Lindskog och Bengt L Zetterberg.
För läkemedel ska generiska namn på
svenska används.

Undvik alla förkortningar i löpande
text, utan skriv ut orden i stället. Fotno-
ter och addenda ska också undvikas, skriv
hellre inom parentes i texten.

Provvärden ska vara fullständiga, med
enheter. Ange gärna även normalvärden.
SI-enheter bör användas.

Slutligen bör manusbladen numreras
för att undvika sammanblandning.

Figurer
Figurer kan bestå av fotografier, diagram,
teckningar, röntgenbilder, EKG-remsor
etc. Samtliga illustrationer ska vara
märkta med figurens nummer (i den ord-
ning de nämns i texten). Om missförstånd
kan uppstå, ska fotografiet på baksidan
förses med tejpad markering av vänster/
höger/upp/ner. Skriv aldrig direkt på bil-
dens baksida, då skriften kan gå igenom
och förstöra figuren. Av samma skäl ska
inte gem användas.

Författarna ansvarar för att illustra-
tionsmaterial är fritt för publicering utan
kostnad för tidningen. Kommer illustra-
tionen från någon annan skrift måste för-
fattaren inhämta tillstånd från denna.

Fotografier ska vara skarpa för att kun-
na användas. Både pappersbilder, digita-

la bilder (JPG-format) och diabilder går
att använda, såväl i svart/vitt som i färg.

Figurtexter
Varje figur förses med en särskild text
som kan läsas oberoende av framställ-
ningen i artikeln. Samtliga figurtexter
samlas på ett separat manusblad. Figur-
texterna numreras på samma sätt som
figurerna i den ordning de nämns i texten,
och kallas alltid ”Figur 1, Figur 2” etc,
oavsett om det rör sig om ett fotografi, ett
diagram eller något annat.

Tabeller
Redovisa inte ett material i både artikel-
text och tabeller! Låt tabellen verka själv-
ständigt om den är motiverad.

Varje tabell skrivs på ett separat ark
och förses med en kort förklarande text.
tabellerna numreras i den ordning de
kommer i texten.

Litteraturreferenser
Referenser i löpande text utmärks med
siffror inom parentes. Referenserna num-
reras efter bokstavsordningen i referens-
listan, inte i den följd de nämns i artikeln.
Egna, opublicerade observationer eller
personliga meddelanden numreras inte
utan nämns endast inom parentes i tex-
ten (Sven Svensson, Uppsala, pers medd
1991).

SVT publicerar normalt inte mer än 15
referenser i en referenslista. Författare
som av vetenskapliga skäl måste över-
skrida denna gräns bör sända in dels en
komplett litteraturlista (avsedd för gran-
skaren), dels en förkortad version för pub-
licering. I tidningen anges att den full-
ständiga referenslistan kan rekvireras
från huvudförfattaren.

Uppställningen av referenser i referens-
listan ska följa det så kallade Vancouver-
systemet (Uniform requirements for ma-
nuscripts submitted in biomedical jour-
nals). I korthet ska data i referensen ord-
nas på följande sätt: Referensnummer,
författarens efternamn samt initialer till
förnamn, artikelns rubrik, tidskriftens
eller bokens namn, utgivningsår, volym,
nummer, första sida – sista sida.
Exempel:
6. Bondestam S, Alitalo I & Kärkkäinen

M. Real-time ultrasound pregnancy
diagnosis in the bitch. J Small Anim
Pract 1983, 24 145–151.

Observera att punkt bara ska användas
mellan varje delinformation i referensen,
inte efter alla förkortade ord! Lycka till!

Författaranvisningar för Svensk Veterinär-
tidning
Ett komplett, rätt utskrivet manus har den kortaste vägen till publicering. Följande vägledning
beskriver hur redaktionen vill ha manus uppställda för att få in dem i tidningen fortast möjligt.
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Inledning
Mag-tarmparasiter är i Sverige
de mest betydelsefulla parasitin-
fektionerna hos förstagångsbe-
tande nötkreatur. Parasiternas
epidemiologi i konventionella
mjölkkobesättningar är förhål-
landevis väl känd och förebyg-
gande åtgärder i denna besätt-
ningstyp relativt underbyggda. I
köttkobesättningar har parasit-
infektionernas förlopp hos kalvar
däremot inte närmare studerats.
Behovet av rådgivning är stort
eftersom antalet köttkor i Sveri-
ge under senare år ökat kraftigt
och nu är över 160 000. Intresset
för ekologisk produktion, där
avmaskning inte får tillämpas
rutinmässigt, har också ökat. Det
största antalet ekologiska nöt-
kreatursbesättningar i landet är
köttkobesättningar.

Bakgrund
Mag-tarmparasiter (Ostertagia
och Cooperia) är mycket vanligt
förekommande i svenska nötkre-
atursbesättningar. Ostertagia
ostertagi förorsakar hyperplas-
tisk gastrit och har klinisk bety-
delse hos framför allt första-
gångsbetande djur (10). I allmän-
het förekommer Cooperia oncop-
hora i saminfektion med Osterta-
gia, men parasitens kliniska
betydelse är inte helt klarlagd.
Det förekommer dessutom andra
maskarter, bland annat Nemato-
dirus helvetianus, vilken mer säl-
lan är av klinisk betydelse.

De infektiösa stadierna av
Ostertagia och Cooperia övervint-

rar på betet från en betessäsong
till nästa. På ett permanent bete
finns således parasitsmitta på
betet under våren (4). Första-
gångsbetande kalvar och ungdjur
saknar vid betessläppet immuni-
tet mot dessa parasiter. Djuren
är efter betessläppet hänvisade
till att konsumera betesgräs och
utsätts därmed abrupt för para-
sitinfektioner. Om parasiterna
inte kontrolleras genom betes-
hygieniska åtgärder och/eller
avmaskning kan de förorsaka
djurägaren stora förluster, fram-
för allt genom nedsatt tillväxt
hos djuren och i vissa fall även på
grund av manifest klinisk sjuk-
dom (2).

Känt parasitmönster i mjölk-
besättningar
Hos avvanda kalvar och ungdjur
från mjölkkobesättningar följer
utvecklingen av mag-tarmpara-
siterna ett mönster som med
vissa variationer är lika från år
till år. Kalvarna infekteras av
övervintrande larver i samband
med betessläppet. Infektionen
kan under nordiska förhållanden
i vissa fall vara så höggradig, att
den ger upphov till kliniska sym-
tom efter två till tre veckor.
Oftast leder den emellertid inte
till synliga tecken på sjukdom,
men ger upphov till en parasit-
börda som förorsakar kontami-
nation av betesmarken. Som en

Förekomst av mag-tarmparasiter
och lungmask hos dikalvar
SVEN VIRING, VMD, BJÖRN BENGTSSON, VMD och DAN CHRISTENSSON, VMD,
laborator.*

Mag-tarmparasiternas epidemiologi i konventionella svenska mjölkkobesättningar är
förhållandevis väl känd. I köttkobesättningar har parasitinfektionernas förlopp hos kalvar
däremot inte närmare studerats. Infektionsgraden av stora lungmasken hos kalvar är även
den ofullständigt undersökt. Artikeln redovisar en studie över förekomsten av mag-tarmpara-
siter och lungmask hos dikalvar i konventionella och i ekologiska besättningar. 

Figur 1. Behovet av rådgivning kring parasiternas epidemiologi i köttkobesättningar är
stort eftersom antalet köttkor i Sverige under senare år ökat kraftigt. Foto: Bengt Ekberg.
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följd av beteskontaminationen
ökar successivt antalet infektiösa
larver i betesgräset under som-
maren, vilket innebär att kalvar-
na kan komma att exponeras för
höga infektionsdoser under sen-
sommaren. Är exponeringen till-
räckligt stor uppträder manifest
sjukdom, men i allmänhet har
infektionen ett subkliniskt för-
lopp med nedsatt tillväxt som
resultat (9). Förloppet är beroen-
de av en mängd faktorer såsom
väderleksförhållanden, betesare-
al, antal kalvar och beteskvalitet,
men är i allmänhet likartat år
från år (10, 11). Den välkända
epidemiologin gör att parasitin-
fektionen framgångsrikt kan
kontrolleras genom beteshygie-
niska åtgärder och/eller strate-
gisk avmaskning. 

Annorlunda problembild i
köttbesättningar 
Hos kalvar i köttkobesättningar
är parasiternas epidemiologi
däremot ofullständigt känd, men
kan förutsättas vara annorlunda

än i mjölkkobesättningar. Dikal-
var går under sin första betessä-
song tillsammans med modern
och konsumerar därmed mindre
mängder betesgräs under första
delen av sommaren. I motsats till
förstagångsbetande djur från
mjölkbesättningar tar de förmod-
ligen till en början endast upp
små mängder infektiösa larver,
vilket leder till gradvis tilltagan-
de immunitet.

Svenska uppgifter som belyser
dikalvarnas parasitbörda och
eventuella avmaskningsbehov är
mycket begränsade. I en studie
genomförd i en stor köttkobesätt-
ning i Skåne 1987–1988 hade
tjurkalvar, som avmaskades i
samband med installningen, en
mertillväxt av 10–12 kg under de
närmaste månaderna i jämförel-
se med obehandlade kontroller
(3). Författarna redovisar att kal-
varna hade sparsamt med para-
sitägg vid betesperiodens slut
(Ostertagia sp, Cooperia) i träck,
men resultaten indikerar att
även dikalvar kan ha parasitbör-
dor av klinisk betydelse. Resulta-

tet har inneburit att avmaskning
av kalvarna i samband med
installningen rekommenderats.

I en annan studie i en stor 
mellansvensk köttkobesättning
undersöktes nivån av plasma-
pepsinogen i blodet och antal ägg
av Ostertagia i avföringen hos 60
kalvar i samband med avvänj-
ningen i augusti och cirka två
månader senare (Viring 1994,
opublicerat). Såväl plasmapepsi-
nogenvärden som antalet ägg i
avföringen indikerade att kalvar-
nas parasitbörda var låg. Denna
besättning hade mycket stora
betesarealer, vilket kan ha bidra-
git till att kalvarna inte utsattes
för någon större parasitsmitta. 

Stora lungmasken
En annan parasit av betydelse i
svenska nötkreatursbesättning-
ar är stora lungmasken,
Dictyocaulus viviparus. Infektion
med lungmask kan ge allvarliga
kliniska symtom och förorsaka
avsevärda ekonomiska förluster i
enskilda besättningar, men har
ofta ett lindrigt eller subkliniskt
förlopp. Parasiten har en kompli-
cerad epidemiologi (sammanfat-
tad av referens 5) och förekom-
mer i såväl mjölkproducerande
besättningar som i köttkobesätt-
ningar på flera håll i landet, vil-
ket pågående forskning vid
avdelningen för parasitologi,
SLU och SVA antyder. 

Föreliggande studie genomför-
des i avsikt att samla in fakta
avseende förekomsten av mag-
tarmparasiter och lungmask hos
dikalvar i konventionella och i
ekologiska besättningar. Resul-
taten kan utgöra underlag för en
bedömning av om dessa infektio-
ner har sådan betydelse att utö-
kade undersökningar är motive-
rade.

Material och metoder
Studien genomfördes i tolv kött-
kobesättningar mellan den 19
augusti och den 27 oktober 1999.
Kalvningarna i besättningarna
ägde rum under januari–maj
1999. I varje besättning insamla-
des vid ett tillfälle blodprov och
träckprov från tio dikalvar. Vid

Figur 2. Förstagångs-
betande kalvar och
ungdjur saknar vid
betessläppet immuni-
tet mot övervintrande
Ostertagia och Coope-
ria. Foto: Bengt
Ekberg.
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besättningsbesöket noterades
uppgifter om djurantal, betesare-
al, betesbyten, avmaskningar
och eventuella kliniska symtom
avseende parasitär sjukdom.
Åtta av besättningarna är beläg-
na i Uppland, en i Sörmland, två
i Västergötland och en i Skåne.
Fem besättningar var anslutna
till KRAV och bedrev ekologisk
produktion, medan sju besätt-
ningar hade konventionell pro-
duktion. Besättningarna valdes
inte ut på grund av misstanke
om parasitsjukdom. I ingen av

besättningarna hade djuren
avmaskats under betesgången.

Insamlade träckprov undersök-
tes med avseende på förekomst
av parasitägg med modifierad
MacMaster-teknik (12). Träck-
undersökningarna utfördes inom
två dygn från provtagningen.
Plasmapepsinogen i blodplasma
bestämdes med mikrometod
enligt Dorny och medarbetare (6)
och antikroppar mot lungmask
enligt Cornelissen och medarbe-
tare (1). Samtliga laboratorieun-
dersökningar utfördes vid SVA.

Statistiska beräkningar utfördes
med korrelationsanalys (Pear-
son) och Chi-2 test.

Resultat och diskussion
I ingen av besättningarna upp-
gav djurägaren att några sym-
tom på parasitinfektion hade
observerats hos kalvarna under
betesgången. Trots det tillämpa-
des rutinmässigt avmaskning i
samband med installning i fem
av sju besättningar med konven-
tionell uppfödning (Tabell I).

Resultaten av träckprovsun-
dersökningarna redovisas i
Tabell I. Ägg av Ostertagia/Coo-
peria påträffades hos kalvar från
alla tolv besättningarna men
antalet ägg per gram träck (epg)
var överlag lågt. Medeltalen i de
tolv besättningarna varierade
mellan 5 och 220 epg. Hos enskil-
da djur varierade äggantalet
mellan 0 och 650 epg.

I tre besättningar påträffades
inga ägg av Nematodirus och i de
övriga var medelvärdena för epg
mycket lågt. I åtta av besättning-
arna hittades ägg från bandmas-
ken Moniezia expansa och i tre
besättningar ägg från piskmask,
Trichuris. De låga epg-värdena
hos enskilda kalvar tyder på att
parasitbördorna av dessa mask-
arter var små.

Epg-värden bör tolkas med
försiktighet
Äggutskiljningen från Osterta-
gia/Cooperia varierar under
betessäsongen och är högst de

Figur 3. Studien genomfördes i tolv köttkobesättningar hösten 1999. I varje besättning
insamlades vid ett tillfälle blodprov och träckprov från tio dikalvar. Foto: Bengt Ekberg.

Tabell I. Resultaten av laboratorieundersökningar och bakgrundsfakta i tolv köttkobesättningarna. Tio kalvar i varje besättning under-
söktes. Epg-värden (medelvärde och range) avseende Ostertagia/Cooperia och Nematodirus samt plasmapepsinogen (medelvärde och
range) är angivna. Förekomst av lungmask är angivet som andelen undersökta kalvar (procent) med antikroppar mot lungmask
(Dictyocaulus viviparus). Besättningar med suffixet ”K” har ekologisk produktion.

Besättning Ostertagia/ Nematodirus Plasma- Lungmask Provtag- Antal Areal Avmaskning Preparat
Cooperia pepsinogen nings- moder- per moder- vid
epg epg (U Tyr/ml) (% positiva) datum djur djur (ha/ko) avmaskning

1 * 194 (50-350) 25(0-50) 0,7 (0,3-1,0) 0 % 9/8-00 15 1,3 Vid installn. Ivermectin
2 20 (0-100) 10 (0-50) 0,5 (0,4-0,9) 0 % 19/8-00 68 1,5 Vid installn. Ivermectin
3 5 (0-50) 0 - 1,3 (0,9-2,0) 20% 15/9-00 46 0,8 Vid installn. Febantel
4 85 (0-150) 5 (0-50) 0,6 (0,3-1,1) 0 % 15/9-00 25 1,1 Vid installn. Ivermectin
5 K 60 (0-400) 5 (0-50) 0,9 (0,4-1,7) 0 % 23/9-00 34 0,6 Nej
6 40 (0-100) 5 (0-50) 1,2 (0,3-4,8) 30 % 24/9-00 15 1,3 Vid installn. Ivermectin
7 K 135 (0-600) 45 (0-200) 1,2 (0,5-3,1) 70 % 1/10-00 400 3,4 Nej
8 25 (0-100) 25 (0-100) 0,3 (0,1-0,9) 10 % 4/10-00 16 2,2 Nej
9 K 40 (0-150) 25 (0-100) 0,3 (0,1-0,6) 0 % 4/10-00 47 0,9 Nej
10 220 (50-650) 0 – 0,7 (0,5-1,4) 50 % 6/10-00 85 1,1 Nej
11 K 155 (0-350) 5 (0-50) 1,0 (0,7-1,4) 60 % 17/10-00 50 1,2 Nej
12 K 40 (0-100) 0 – 2,0 (0,6-3,7) 0 % 27/10-00 52 1,5 Nej

* Endast åtta kalvar undersökta.
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första två månaderna efter infek-
tion, för att sedan minska kraf-
tigt. Antalet parasitägg per gram
träck mätt vid installning är där-
för en dålig indikator på osterta-
gios, vilket också redovisas
nedan. Ibland kan dock andra
parasitarter (t ex Nematodirus)
uppträda under senhösten och då
påvisas i träckprov. Epg-värden
avseende Ostertagia/Cooperia
som påvisats i denna undersök-
ning var förhållandevis låga.
Emellertid avspeglar epg-värden
i de flesta fall inte maskföre-
komsten och bör därför tolkas
med försiktighet (7). Det låga
antalet parasitägg i träcken
antyder att kalvarna vid provtag-
ningstillfället inte hade någon
stor parasitbörda, men det ger
dålig information om parasitbör-
dan tidigare under betessäsong-
en. 

Plasmapepsinogen bättre
indikator
En bättre indikator på betydel-
sen av kalvarnas Ostertagia-
infektion är nivåerna av pepsino-
gen i plasma. Plasmapepsinogen
är ett indirekt mått på skador i
löpmagens slemhinna förorsaka-
de av Ostertagia. Dessa skador

kvarstår vanligen vid install-
ningen, varför bestämning av
plasmapepsinogen vid detta
provtagningstillfälle bättre än
äggräkning speglar risken för
produktionsförluster. Pepsino-
genvärden högre än 3,6 U Tyr/ml
har visat sig vara förknippade
med klinisk eller subklinisk
ostertagios, medan värden över
5,0 indikerar klinisk ostertagios
(8). Hos de undersökta kalvarna
varierade plasmapepsinogenvär-
dena mellan 0,1 och 4,8 U
Tyr/ml. Besättningsmedelvärde-
na varierade mellan 0,3 och 2,0 U
Tyr/ml. Endast två djur i två
besättningar hade pepsinogen-
värden tydande på subklinisk
ostertagios (4 och 8 i besättning 6
samt 3 och 7 i besättning 12). Det
högsta medelvärdet hade besätt-
ning 12, där fyra djur låg över 2,0
(2,2, 2,9, 3,4 och 3,7). Resultaten
antyder att ostertagios i enskilda
dikalvsbesättningar kan vara av
klinisk betydelse och att pro-
fylaktiska åtgärder eller av-
maskning efter betesgången kan
vara motiverade.

Något samband mellan epg-
och plasmapepsinogenvärden hos
enskilda kalvar förelåg inte 
(r = –0,03). Resultatet belyser det
begränsade värdet av äggräk-

ning från träckprov uttagna vid
installningen. I besättningen
med högst medelvärde avseende
plasmapepsinogen (2,0 U Tyr/ml)
var t ex medelvärdet hos de tio
kalvarna endast 40 epg.

Övriga fynd
I hälften av besättningarna påvi-
sades i plasma från minst en
kalv antikroppar mot lungmask.
Totalt var 24 av 118 kalvar sero-
positiva mot lungmask (20 %)
men i tre besättningar var 50–70
procent av de undersökta kalvar-
na serologiskt positiva avseende
lungmask. 

Några samband mellan rutin-
mässig avmaskning vid install-
ning och graden av infektion med
Ostertagia, baserat på plasma-
pepsinogenvärden vid installning
nästföljande betessäsong, kunde
inte påvisas. Medelvärdet för
plasmapepsinogen hos alla kal-
var i de fem besättningarna som
tillämpade avmaskning var 0,9 U
Tyr/ml, vilket var samma värde
som hos kalvarna i de sju besätt-
ningar där avmaskning inte
tillämpades. Inte heller betesare-
al per moderdjur föreföll kopplat
till parasitförekomst i besätt-
ningen, mätt som medelvärde för
plasmapepsinogen hos de tio kal-
varna som provtogs i varje
besättning, (r = 0,09).

Lungmask förekom i 40 procent
av de besättningar som rutin-
mässigt avmaskade vid install-
ning, och i 70 procent av besätt-
ningarna som inte företog denna
åtgärd. Andelen serologiskt posi-
tiva djur var också högst i de
besättningar som inte tillämpade
avmaskning. Skillnaden på be-
sättningsnivå var inte statistiskt
signifikant (p = 0,56), varför
några slutsatser avseende even-
tuella samband inte bör göras.

Konklusioner
Följande slutsatser kan dras av
undersökningen:

– Nivåerna av plasmapepsinogen
hos enskilda kalvar tyder på att
ostertagios kan vara betydelse-
full i vissa köttkobesättningar,
men att parasitinfektionen inte

Figur 4. I ingen av besättningarna uppgav djurägaren att några symtom på parasitin-
fektion hade observerats hos kalvarna under betesgången. Trots detta påträffades ägg av
Ostertagia/Cooperia hos kalvar från alla tolv besättningarna. Foto: Bengt Ekberg.
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har samma generella betydelse
som i mjölkproducerande besätt-
ningar.
– Den serologiska undersökning-
en avseende lungmask tyder på,
att denna parasit förekommer i
många köttkobesättningar.
– För att skapa underlag för råd-
givning bör ytterligare kunskap
om epidemiologin för Osterta-
gia/Cooperia i köttkobesättning-
ar inhämtas, liksom betydelsen
av den allmänna förekomsten av
lungmask.

Summary
Prevalence of gastro-intesti-
nal parasites and lungworm
in beef-suckler calves in
Sweden
To study the prevalence of
gastrointestinal parasites and
lungworm in beef-suckler calves,
samples of faeces and blood were
obtained from 10 calves in each
of 5 organic and 7 conventional
herds. Sampling was performed
around weaning in the late gra-
zing period, August 19th to Octo-
ber 27th 1999. In none of the
herds the owners had observed
clinical signs of parasitism. Cal-
ves and dams had not been trea-
ted with anthelmintics before or
during the grazing period.

Faecal samples were analysed
for eggs of gastrointestinal nema-
todes by a modified McMaster
technique. Blood samples were
analysed for pepsinogen and
antibodies against Dictyocaulus
viviparus.

Herd mean epg values of Oster-
tagia/Cooperia were between 5
and 220. Epg values in single
animals were between 0 and 650
epg. Few other parasite eggs
were found.

On herd level the mean values
of pepsinogen were 0.3–2.0
Utyr/ml. Single animals in two
herds had pepsinogen values
indicating clinical or subclinical
disease.

In every second farm at least
one calf had antibodies against
Dictyocaulus viviparus and
totally 20 percent of the calves
were seropositive to Dictyocaulus
viviparus.

The study shows that lung-
worm is a common parasite in
beef-suckler herds. The results
also indicate that in single herds
ostertagiosis in beef-suckler cal-
ves in Sweden might be of clini-
cal significance. Due to its limi-
ted scope, the investigation
allows for no general conclusions
on the clinical importance of
parasite infections in suckler-cal-

ves but the results emphasise the
need for further studies under
Swedish conditions.
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Figur 5. Lungmask förekom i 40 procent av de besättningar som rutinmässigt avmaska-
de vid installning, och i 70 procent av besättningarna som inte företog denna åtgärd.
Foto: Bengt Ekberg.
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Regeringen gav den 21 december
2000 i uppdrag åt Statens jord-
bruksverk att kartlägga i vilken
utsträckning caslickoperation på
sto utförs och på vilka indikatio-
ner ingreppet sker. Verket skulle
även utreda om verksamheten
överensstämmer med djur-
skyddslagstiftningen och vid
behov lämna förslag till förbätt-
ringar eller förtydliganden av
gällande bestämmelser.

Bakgrunden till uppdraget är
att det under hösten 2000 upp-
märksammats i massmedia att
ston inte sällan utsätts för
ingreppet. Nödvändigheten att
utföra operationen i så stor
omfattning som sker ifrågasat-
tes.

Bakgrund och beskrivning
av ingreppet
Caslickoperation av ston före-
kommer framför allt på tävlings-
hästar inom trav- och galopp-
sporten samt på avelsston. Vissa
ston har en anatomisk utform-

ning av de yttre könsorganen och
ett läge på bäckenbotten som gör
att luft sugs in i slidan. Bakteri-
er från avföringen följer lätt med
in vilket kan leda till infektion
och inflammation i slida och liv-
moder. Detta i sin tur orsakar
fertilitetsproblem. Att luft sugs
in i slidan vid rörelse anses också
störande för tävlingshästar. Pro-
blemen accentueras vid brunst
då könsorganen, på grund av
hormonell inverkan, blir förslap-
pade. 

Enligt litteraturen (1) bör ope-
rationen utföras om mer än fyra
cm av slidöppningen är lokalise-
rad ovanför bäckenbotten. In-
greppet utförs på stående häst.
En lokalbedövning läggs runt
övre slidöppningen. En tunn väv-
nadsremsa klipps bort ifrån den
del av öppningen som ligger
ovanför bäckenbotten. Vävnader-
na sys ihop och läker inom loppet
av tio dagar. Ingreppet är van-
ligtvis komplikationsfritt. En
häst som opererats måste oftast

vara fortsatt sydd under hela den
reproduktiva tiden. Detta inne-
bär att opererade avelsston
klipps upp vid fölning och sys
åter ihop efteråt.

Djurskyddslagstiftningen
Enligt 10 § djurskyddslagen
(1988:534) är det förbjudet att
göra operativa ingrepp på djur i
andra fall än när det är befogat
av veterinärmedicinska skäl.
Regeringen eller, efter regerin-
gens bemyndigande, Jordbruks-
verket får meddela ytterligare
föreskrifter om operativa ingrepp
samt föreskrifter om undantag
från denna paragraf. Caslick-
ingreppet är varken i djur-
skyddsförordningen (1988:539)
eller i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:154)
om operativa ingrepp på djur,
undantaget från 10 § djurskydds-
lagen. Operationen får därmed
utföras endast när det är befogat
av veterinärmedicinska skäl.

I 3 § första stycket Statens jord-
bruksverks föreskrifter (SJVFS
1999:106) om djurskyddskrav vid
avelsarbete, anges att djur inte
får användas för reproduktion
om de nedärver letalanlag, defek-
ter eller andra egenskaper som
medför lidande för avkomman. I
den bilaga till föreskrifterna i vil-
ken de egenskaper som avses i
nämnda bestämmelse anges,
saknas den avvikande anatomis-
ka utformning som leder till
”luftsugning”. Inte heller kan
den avvikelse i anatomi som före-
ligger hos dessa ston anses med-
föra lidande eller onormalt bete-
ende hos avkomman. Lagstift-
ningen utesluter alltså inte dessa
ston från avel. 

Uppdragets utförande
I syfte att kartlägga i vilken
utsträckning samt på vilka indi-
kationer ingreppet utförs, har en
enkät skickats ut till slumpmäs-
sigt utvalda travtränare, galopp-
tränare, travhäststuterier, full-
blodsstuterier och hästkliniker/
djursjukhus. För att öka säker-

Slutsats efter utredning från Jordbruksverket:
Normer för caslickoperation måste utarbetas
ÅSA REGNANDER-DAHL, leg veterinär, veterinärinspektör.*

På regeringens uppdrag har Jordbruksverket undersökt vid
vilka indikationer och i vilken omfattning caslickoperation på
sto utförs i Sverige. Verket har nu sammanställt en rapport
från utredningen, vilken bland annat visar att operationen till
stor del utförs på ston som visar nedsatt prestation utan
några kliniska symtom. Artikeln sammanfattar Jordbruks-
verkets rapport.

Figur 1. Caslickope-
rationen utförs för att
stoppa de komplika-
tioner som uppstår
när luft sugs in i sto-
ets slida. Ingreppet
utförs på stående
häst. Foto från ”Håll
hästen frisk”, med
tillstånd av Harry
Pettersson.
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heten i uppskattningarna gjordes
ett stratifierat slumpmässigt
urval av tränare, till vilka enkä-
ten sändes. Totalt valdes 100 av
landets 456 professionella trav-
och galopptränare ut. Då många
uppfödare av trav- och galopp-
hästar är hobbyuppfödare med
liten verksamhet, valdes istället
slumpmässigt ett antal av de
största stuterierna ut att delta i
undersökningen. Sex av landets
elva största travhäststuterier
samt fem av landets tio största
fullblodsstuterier tillsändes en-
käten. 13 av 26 hästkliniker/
djursjukhus som upptas i Travin-
fo 2001 valdes slumpmässigt ut.
Uppgifterna har hämtats från
Svenska travsportens centralor-
ganisation, Svenska galoppspor-
tens centralorganisation, Avels-
föreningen för svenska varmblo-
diga travhästen samt Svenska
fullblodsavelsförbundet. Antalet
utsända enkäter samt svarsfre-
kvens redovisas i Tabell 1. 

En remissförfrågan har ställts
till berörda sportorganisationer
samt till veterinära instanser.

Resultat från enkätunder-
sökning
Hästkliniker
Redovisningen från den enkät
som skickats till hästkliniker och
djursjukhus bygger på en upp-
skattning från de tjänstgörande
veterinärerna. Den visar i tolv
fall att caslickingreppet utförs på
mindre än två procent av de ston
som under ett år uppsöker klini-
ken. På en klinik caslickopereras
två till fem procent av de besö-
kande stona. Den kliniska bild
som de opererade hästarna upp-
visar är till 76 procent en avvi-
kande anatomisk utformning
utan andra kliniska symtom. 23
procent har klinisk sjukdom och
en procent har problem trots en
till synes normal anatomi. 

På frågan om varför operatio-
nen utförs anger man utan när-
mare specifikation att stona i 36
procent av fallen drar in luft i sli-
dan. 30 procent av fallen har
nedsatt prestation, 23 procent
klinisk sjukdom och elva procent
nedsatt fertilitet.

Några veterinära synpunkter

som lämnats i enkäten är att
hästarna inte är störda av
ingreppet utan ”fungerar bra”
och att det är en enkel, effektiv
behandling vid rätt indikation.
Man menar att ingreppet är
komplikationsfritt och kan
rekommenderas vid nämnda pro-
blem. 

Avelsston
Ungefär 16 procent av de varm-
blodiga travarston och fullblods-
ston som betäcktes år 2000 ingår
i undersökningen.

I enkätsvaren från uppfödarna
kan man utläsa stora skillnader i
operationsfrekvens mellan de två
raser som ingår i studien (se
Tabell 2). Hos ungefär två tredje-
delar av de opererade stona
utförs ingreppet i förebyggande
syfte på grund av dålig anato-
misk utformning. Hos fullbloden
anges också betäcknings- och för-
lossningsskador som en vanlig
orsak till operation.

Synpunkter som framförts från
travhästuppfödare är att enstaka
ston är i behov av operation, att
ingreppet är övervärderat och att
ston som tidigare varit sydda
fungerar lika bra utan operation.
Andra anser att operationen
hjälper många att hålla sig fria
från infektion och att den är ett
måste för många framför allt
äldre ston. Även ston som får
bristningar i samband med föl-
ning opereras.

Kommentarer från fullblods-
uppfödare är att det är en
utmärkt, enkel och värdefull ope-
ration som är nödvändig för vissa
ston och som inte verkar medföra
något obehag.

Tävlingshästar
Ungefär 19 procent av samtliga
varmblodiga travston och 13 pro-
cent av samtliga fullblodsston i
professionell träning ingår i stu-
dien. Av Tabell 3 framgår att den
vanligaste orsaken till att täv-
lingsston opereras är nedsatt
prestation som kopplas till luft-
sugning in i slidan. Relativt
många hästar opereras också i
förebyggande syfte på grund av
att de har en dålig anatomisk
utformning av de yttre könsorga-
nen.

Figur 2. Enligt 10 §
djurskyddslagen är
det förbjudet att göra
operativa ingrepp på
djur i andra fall än
när det är befogat av
veterinärmedicinska
skäl. Detta gäller
även för caslickopera-
tioner. Foto: Inst för
OG, SLU.

Tabell 1. Antalet utsända enkäter samt svarsfrekvens bland olika intressegrupper i Jord-
bruksverkets undersökning om caslickoperationer.

Hästkliniker/ Trav- Galopp- Travhäst- Fullblods-
djursjukhus tränare tränare stuterier stuterier

Totalt antal 399 57
Antal utskickade 13 91 9 6 5
enkäter
Antal svar 13 62 7 5 4

procent svar 100 68 78 83 80
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35 av travtränarna i undersök-
ningen har ett eller flera ston
opererade. Hos 27 travtränare
finns inga opererade ston. Samt-
liga galopptränare i undersök-
ningen (med undantag för en som
inte har något sto i träning) har
ett eller flera ston opererade.

Tränarna är överlag positiva
till ingreppet. Synpunkter från
travtränarna är att resultatet av
behandlingen är bra, att ingrep-
pet är till stor hjälp för stoet och
att det bör göras för att minska
risken för infektion och kolik på

grund av luft i livmodern. Andra
anser att ingreppet behövs i vissa
fall och att det endast är nödvän-
digt vid klinisk sjukdom. Man
menar att det är bra att operera
vid nedsatt prestation eftersom
stoet då tävlar och mår bättre.
Ingreppet gör att ston slipper
onödigt lidande i form av flyt-
ningar etc.

Galopptränarna framför att det
är en överlägsen metod för att
förhindra infektion, att ston ope-
reras för att förhindra luftsug-
ning, flytningar, täta brunster

etc. Andra anser att man bör ope-
rera endast om prestationen är
påverkad, inte i förebyggande
syfte.

Jordbruksverkets syn-
punkter
Caslickingreppet är vanligt före-
kommande på flera av de hästka-
tegorier som ingår i undersök-
ningen. Framför allt inom full-
blodsrasen, både på tävlingshäs-
tar och avelsston, utförs operatio-
nen på en stor andel av stona.
Andelen opererade travston i trä-
ning är lägre, men även här kan
man hos vissa tränare se en hög
frekvens. På avelsston inom den
varmblodiga travarrasen utförs
ingreppet sällan. 

Veterinärenkäten visar att
denna operation sällan utförs på
klinik. Detta enkla ingrepp görs
istället vanligtvis ute i stallar
och på stuterier.

Den höga andelen opererade
fullblodsston kan delvis förklaras
av att denna ras, enligt ett remiss-
svar, i större utsträckning har en
för ”luftsugning” predisponeran-
de anatomisk utformning. Full-
bloden betäcks dessutom natur-
ligt vilket ökar risken för betäck-
ningsskador, i motsats till varm-
blodstravarna som i allmänhet
betäcks via artificiell insemina-
tion. Den stora variationen mel-
lan olika tränare där flera trav-
tränare med många hästar inte
har ett enda sto opererat och den
galopptränare i undersökningen
som har flest hästar i träning har
minst andel opererade, gör att
man kan befara att operationen i
vissa fall utförs utan korrekt
indikation.

Det har även påpekats från
remissinstanserna att ett visst
missbruk av ingreppet kan före-
komma. Man påtalar att det av
och till går rykten inom såväl
trav- och galoppbranschen som
inom ridsporten att ingreppet
kan vara prestationshöjande, och
att veterinärer kan utsättas för
påtryckningar att utföra ingrep-
pet trots att veterinärmedicinsk
indikation saknas. 

Vissa missförstånd kan även
skönjas i enkätsvaren. Att ett sto
t ex har täta brunster påverkas
inte av detta ingrepp. 

Tabell 2. Antal betäckta avelsston och därav andelen caslickopererade ston uppdelade i
varmblodiga travare och fullblod, enligt Jordbruksverkets undersökning. Hästarna
utgör ca 16 procent av de varmblodiga travarston och fullblodsston som betäcktes i Sve-
rige år 2000.

Travhästar Fullblod
Varmblod

Antal betäckta ston i undersökningen 1014* 90
Andel opererade i undersökningen 3 % 52 %

Orsak till operation
Klinisk sjukdom 6 % 4 %
Förebyggande, dålig anatomisk utformning 71 % 72 %
Dålig slutning, tidigare sydd 23 % 4 %
Annan anledning t ex förlossnings- och
betäckningsskada 19 %

* Siffran innefattar samtliga betäckta ston. Några kan vara av annan ras. Endast varm-
blodiga travare har dock opererats.

Tabell 3. Antal tävlingsston i undersökningen och därav andel opererade ston, samt pro-
centuell fördelning av angivna orsaker till operation.

Travare Galoppörer

Antal ston i träning i undersökningen 754 55
Andel opererade ston 17 % 40 %
(95 % konfidensintervall) (+-5 %) (+-22%)
Orsak till operation
Kliniska symtom 20 % 18 %
Nedsatt prestation 67 % 55 %
Förebyggande, dålig anatomisk utformning 13 % 27 %

Figur 3. Jordbruksverket befarar efter statistik från bland annat travsporten, att caslick-
operationen i vissa fall utförs utan korrekt indikation. Veterinärer kan utsättas för
påtryckningar att utföra ingreppet. Arkivbild.
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Tränarenkäten visar att opera-
tionen till övervägande del utförs
på grund av dålig prestation som
kopplas till luftsugning. Endast
en mindre andel av stona har kli-
niska symtom på inflammation
och/eller infektion. Även veteri-
närenkäten visar på samma ten-
dens. Flertalet ston suger in luft
i slidan utan uppvisande av
andra symtom. Endast ungefär
en fjärdedel av stona har enligt
veterinärerna andra tecken på
klinisk sjukdom. På stuterierna
är en dålig anatomisk utform-
ning den huvudsakliga anled-
ningen till att ston opereras.

Indikation enbart vid sjukliga
förändringar
Lagstiftningen är tydlig rörande
operativa ingrepp. Endast de
ingrepp som det redogörs för i
djurskyddsförordningen eller i
Jordbruksverkets föreskrifter om
operativa ingrepp på djur får
utföras utan veterinärmedicins-
ka skäl.

De veterinära remissinstanser-
na anser att medicinsk indika-
tion för caslickingreppet förelig-
ger när anatomiska förutsätt-
ningar och kliniska symtom talar
för sjukliga förändringar som
”luftsugning” in i slidan och
eventuellt vidare till inflamma-
tion eller fekal förorening i slida
och livmoder samt urinansam-
ling i slidan.

Jordbruksverket delar den
uppfattningen. En av luft ut-
spänd slida måste antas ge stoet
obehag, och risken för att en
inflammation skall utvecklas är
inte obetydlig. Det är dock av
största vikt att detta ingrepp inte
utförs utan att det är befogat av
veterinärmedicinska skäl.

Norm från hästsektionen
önskas
Jordbruksverket anser att den
nuvarande lagstiftningen är till-
räcklig avseende det aktuella
ingreppet. Verket föreslår att
Sveriges Veterinärmedicinska

Sällskaps hästsektion, en organi-
sation inom Sveriges Veterinär-
förbund, utarbetar en medicinsk
norm rörande indikationer för
caslickingreppet, för vidare dis-
tribution till veterinärkåren.
Hästsektionens normgrupp, be-
stående av erfarna hästprakti-
ker, har tidigare utarbetat nor-
mer av både medicinsk och etisk
karaktär. Dessa normer är inte
juridiskt bindande men är vägle-
dande bland annat för den veteri-
nära ansvarsnämndens bedöm-
ningar. I kontakterna med ver-
ket har SVS hästsektion ställt
sig positiv till att utarbeta en
medicinsk norm för caslickin-
greppet.

Referens
1. Colahan PT, Mayhew IG, Merritt AM

& Moore JN. Equine Medicine and
Surgery vol 2, 5th ed, American
Veterinary Publishing, Goleta, Cali-
fornia, 1999.

*Veterinärinspektör Åsa Regnander-
Dahl, Statens jordbruksverk, 551 82
Jönköping.
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Inledning
BSE-frågan har väckt stor upp-
märksamhet under senare tid.
Allt fler länder inom EU har
påvisat fall av sjukdomen, det är
endast Sverige, Finland och
Österrike som fortfarande är fria
(maj 2001). Det är å andra sidan
dessa tre länder som påvisats ha
minst risk för BSE, i den utvär-
dering som EU:s vetenskapliga
styrkommitté (SSC) låtit utföra
och som presenterades i juli år
2000. Risken för att BSE skall
finnas i Sverige har således
bedömts som mycket liten och
det är bland annat mot denna
bakgrund som Sverige strävat
efter och fått ett tidsbegränsat
undantag från kravet på testning
av alla djur över 30 månaders
ålder vid slakt. Det kan finnas
anledning att närmare beskriva
den metod som används för att
riskvärdera EU:s medlemsländer
och tredje länder samt ”resulta-
tet” för Sveriges del. Den teore-
tiska bakgrunden till riskvärde-
ringen och varje lands värdering
finns att hämta på Internet (2,
3). Metoden har också beskrivits
av Alban och medarbetare (1).

Grundläggande begrepp
och förutsättningar
GBR
Riskvärderingen, kallad geogra-
fisk BSE-risk (GBR) är en kvali-
tativ indikator på sannolikheten
att nötkreatur med preklinisk
eller klinisk BSE finns i ett land
vid en given tidpunkt. Om BSE
påvisats ger GBR en indikation
på infektionsnivån.

Länder eller regioner kan inde-
las i fyra GBR-nivåer beroende
på sannolikheten att BSE förelig-

ger. De fyra nivåerna definieras
enligt följande: I – mycket osan-
nolikt, II – osannolikt men inte
otänkbart, III – troligt, men inte
konfirmerat eller konfirmerat på
en låg nivå och IV – konfirmerat
på en hög nivå. Av Tabell 1 fram-
går klassificeringen för ett antal
länder.

Antaganden om BSE
GBR förutsätter att BSE uppstod
i Storbritannien och att epizootin
spreds genom användning av
köttmjöl tillverkat av BSE-smit-
tade nötkreatur, som foder till
nötkreatur. Från Storbritannien
spreds sedan sjukdomen till
andra länder genom export av
kontaminerat kött- och benmjöl
(MBM) och levande nötkreatur
som inkuberade sjukdomen.
Andra tänkbara smittvägar har
inte beaktats i modellen då de
antingen inte representerar en

signifikant smittspridning eller
inte är vetenskapligt verifierade.
Metoden bygger på information
om åtta faktorer som anses vara
av störst betydelse för risken.
Dessa är
1. Nötpopulationens struktur och
dynamik, dvs ålder, antal, fördel-
ning på mjölk- och köttdjur,
slaktålder, intensitet, hållandet
av svin/fjäderfä i samma besätt-
ningar som nöt m m.
2. Övervakning av BSE, dvs
identifieringssystem, anmäl-
ningsplikt, passiva och aktiva
övervakningssystem m m.
3. Avlivning av nötkreatur med
anknytning till BSE, exempelvis
importdjur som härstammar från
BSE-djur.
4. Import av nötkreatur och
MBM i form av information om
slakt av importdjur och hur kött-
mjölet använts.
5. Utfodring av nötkreatur,
exempelvis med MBM, risken för
kontaminering av nötfoder med
MBM m m.
6. Förbud mot användande av
MBM till nötkreatur, och även
när och hur ett förbud kontrolle-
ras.
7. Förbud mot användandet av
specificerat riskmaterial, SRM.
Detta består av vissa organ som
måste tas bort och destrueras
från nöt och får vid slakt. För nöt

Riskvärdering av länder avseende BSE
ANDERS ENGVALL professor, statsepizootolog och
MARIANNE ELVANDER, laborator, bitr statsepizootolog.* 

Risken att ett land drabbas av BSE bedöms av EU:s
vetenskapliga styrkommitté genom den så kallade GBR-
metoden. Artikeln beskriver vilka kriterier denna risk-
värdering grundas på, och hur Sveriges och andra EU-
länders GBR-nivå räknats fram.

Figur 1. Risken att BSE ska finnas i Sverige har bedömts som mycket liten av EU:s veten-
skapliga styrkommitté SSC.
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är skallen med hjärna, trigemi-
nusganglier, ögon och tonsill,
ryggmärgen, ryggkotpelaren och
dorsala rotganglierna SRM hos
djur över tolv månaders ålder,
och hela tarmen är SRM oavsett
ålder. GBR-värderingen beaktar
när och hur SRM-kontrollen sker
samt vilken omfattning den har.
8. Omhändertagande av slaktav-
fall, dvs vilken typ av råmaterial
och vilken process som används
(tid, temperatur, tryck) vid till-
verkning av MBM.

Information om faktorerna
skall finnas tillgänglig från 1980.
Om information inte föreligger
tillämpas ett rimligt ”worst case
scenario”.

Smittryck och stabilitet
Vid de överväganden som gjorts
har man delat in de åtta fakto-
rerna i två delar. De beskriver
dels det smittryck avseende BSE
som finns eller kan finnas i ett
land, dels stabiliteten dvs förmå-
gan att förhindra introduktion
samt att ta hand om och elimine-
ra BSE-smittämnet i ett land. 

Smittrycket beräknas utifrån
hur mycket nötkreatur och MBM
som importerats, under vilka tids-
perioder och från vilka länder.
Här måste hänsyn tas inte bara
till Storbritannien utan till alla
länder som importerat nöt och
MBM från Storbritannien. Högst
risk anses import av nöt
(1988–1993) och MBM (1986–
1990) från Storbritannien repre-

sentera. Smittrycket beräknas
från försumbart till extremt
högt, omfattande totalt sju steg.
Exempelvis anges ett moderat
smittryck som import av 20–100
nötkreatur under perioden
1988–1993 från Storbritannien
eller 20–100 ton MBM från Stor-
britannien perioden 1986–1990
(se Tabell 2). 

Stabiliteten avgör hur BSE-
situationen kommer att utveck-
las om BSE-smittämnet finns i
landet. Ett stabilt system elimi-
nerar BSE, ett ostabilt system
förökar BSE-smittämnet. Till de
viktigaste stabilitetsfaktorerna
hör de som reducerar risken för
ett kretslopp av smittämnet,
framför allt:

– Att inte ge MBM till nötkrea-
tur.

– Ett processystem som innebär
att BSE-smittämnet till stor
del inaktiveras (133°C, 20 min,
3 bars tryck) vid omhänderta-
gande av slaktavfall, kadaver
och dylikt.

– Avlägsnandet av specificerat
riskmaterial (SRM) från foder-
kedjan. 

– Avlägsnandet av kadaver (jäm-
för Sverige). Detta anses vara
av ett visst värde, men anses
inte ha lika stor effekt som ett
generellt system för borttagan-
de av SRM.

Stabiliteten delas i GBR in i sju
nivåer från optimalt stabilt till

Figur 2. Nötskallen inklusive hjärna, trigeminusganglier, ögon och tonsiller från djur
över tolv månaders ålder klassas idag som specificerat riskmaterial, SRM.

Tabell 1. Klassificering av GBR-nivå för ett antal länder. GBR-nivå: Förekomst i ett land
av ett eller fler nötkreatur kliniskt eller prekliniskt infekterat med BSE-agens.

GBR I GBR II GBR III GBR IV
Mycket Osannolikt men Troligt, men Konfirmerat på
osannolikt inte otänkbart inte konfirmerat en hög nivå

eller konfirmerat
Land på en låg nivå

EU
Österrike X
Belgien X
Danmark X
Tyskland X
Grekland*
Finland X
Frankrike X
Irland X
Italien X
Luxemburg X
Nederländerna X
Portugal X
Spanien X
Sverige X
Storbritannien X

Andra länder
Argentina X
Australien X
Kanada X
Chile X
Nya Zeeland X
Norge X
Paraguay X
Schweiz X
USA X

*Insufficient data available
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extremt ostabilt och hänsyn tas
framför allt till de här nämnda
stabilitetsfaktorerna. Om alla är
”bra” är systemet optimalt och
om alla är ”dåliga” är systemet
extremt ostabilt (Tabell 3). De
olika nivåerna i smittryck och
stabilitet kan inordnas i ett koor-
dinatsystem, där man grafiskt
kan åskådliggöra var olika län-

der befinner sig och förändringar
över tid (Figur 3).

Genomförande 
SSC beslutade 1999 om metoden
för att beräkna GBR (3) och den
fastställdes slutligen år 2000 (2).
Minst tre oberoende experter
gick igenom den information som
varje land lämnat och en rapport

för varje land togs fram. Rappor-
terna för de olika länderna har-
moniserades varefter de gicks
igenom av 20 oberoende experter
som enades om varje lands nuva-
rande GBR och framtida troliga
utveckling.

Efter ytterligare harmonise-
ringar, uppdateringar och infor-
mationsinhämtning från respek-
tive land, fastställdes rapporter-
na slutligen av SSC i juli 2000.

Sveriges GBR
På basis av den information som
presenterats har Sverige place-
rats i GBR 2, dvs det är osanno-
likt att BSE förekommer, men
det kan inte uteslutas (4). Varför
placerades Sverige i denna
grupp? 

Vad gäller smittryck har Sveri-
ge importerat enstaka nötkrea-
tur från Storbritannien, både
kött- och mjölkdjur. Importerna
har skett under riskabla tidsperi-
oder fram till och med 1988.
Beräkningar visar dock att ris-
ken för att Sverige via import av
djur från Storbritannien fått in
ett fall av BSE är mycket liten
(ca 8 %) (Wahlström och medar-
betare, under publicering) och att
de ytterligare åtgärder som vid-
tagits i landet (klinisk övervak-
ning, avlivning och obduktion)
ytterligare minskat risken för att
BSE-smittade djur kommit in i
köttmjölstillverkningen. 

Importen av MBM från länder
som visats ha BSE har varit rela-
tivt begränsad, från 1980 till
1997. Totalt 76 962 ton MBM har
importerats, varav 20 ton från
Storbritannien 1982. Detta MBM
har gått till tillverkning av foder
för sällskapsdjur. Enligt uppgift
har inget kött- och benmjöl
importerats till Sverige under
denna period för att användas i
foder till animalieproduktionens
djur. Detta är dock svårt att bevi-
sa. En beräkning visar att om så
lite som en procent av importerat
MBM använts till animaliepro-
duktionens djur skulle, med den
riskmodell som används (se
Tabell 2), BSE-smittrycket i Sve-
rige anses ligga på moderat nivå.
I den modell som använts för att
bedöma vår GBR beräknas Sveri-
ges smittryck som högst ligga på

Tabell 2. Definitioner av smittryck och nivåer.

Import av nöt Import av MBM (ton)
Smittryck 1988–93 från GB1 1986–90 från GB2

Extremt högt ≥10 000 ≥10 000
Mycket högt 1000–<10 000 1000–<10 000
Högt 100–<1000 100–<1000
Moderat 20–<100 20–<100
Lågt 10–<20 10–<20
Mycket lågt 5–<10 5–<10
Försumbart 0–<5 0–<5
1Import från GB före 1988 och 1994–1997: multiplicera nivåerna med 10.
Import från GB efter 1997: multiplicera med 100. Import från andra länder med BSE:
multiplicera med 100.
2Import från GB före 1986 och 1991–1993: multiplicera nivåerna med 10.
Import från GB efter 1993: multiplicera med 100. Import från andra länder med BSE:
multiplicera med 10.

Figur 3. Schematisk beskrivning av hur den geografiska BSE-risken (GBR) förändrats
över tiden för fem länder.



454 2001, Volym 53, Nr 8–9

låg nivå och man har således vid
utvärderingen tagit hänsyn till
den svenska argumentationen.

Stabiliteten i Sverige var fram
till och med 1991 dålig. Därefter
har stabiliteten kontinuerligt för-
bättrats och är från och med
2000 mycket bra, om än inte opti-
mal. Följande viktiga faktorer
har beaktats vad gäller stabilite-
ten:

– Användandet av MBM till nöt-
kreatur var vanligt fram till
1987 och MBM gavs till kalvar
även efter det frivilliga förbu-
det 1987. 

– Processandet av slaktavfall har
inte helt följt den nu rekom-
menderade regeln 133°C, 20

min, 3 bars övertryck. Inte 
förrän i juli 2000 ändrades 
processen i en fabrik, som för-
ser den svenska marknaden
med benmjöl. 

– Inget officiellt SRM-förbud har
förelegat. Fram t o m 1996 har
potentiellt riskmaterial i form
av nötskallar från normalslakt
processats vid den tidigare
nämnda benmjölsfabriken.
Därefter har en frivillig bran-
schöverenskommelse förelegat
om att destruera hjärna och
ryggmärg från nöt. Från och
med 2001 finns ett SRM-för-
bud i Sverige. 

– Korskontaminering av nöt-
foder med kött- och benmjöl
har förekommit. Sedan 1997
har SVA analyserat foderpro-
ver från nötfoder och fram t o
m 1999 funnit en ca 50-procen-
tig kontamineringsgrad som
under 2000 sjönk till 25 pro-
cent. Det är oftast en mycket
låggradig kontaminering, men
även spår av köttmjöl är poten-
tiellt riskabelt och skall undvi-
kas enligt SSC. 

Trots dessa enstaka för Sverige
negativa faktorer är bilden gene-
rellt mycket positiv vilket också
återspeglas i GBR-bedömningen.
Från och med år 2001 måste
också stabiliteten i Sverige
betraktas som optimal. I GBR-
utvärderingen anges att Sverige
med en väl genomförd undersök-
ning av nötpopulationen kan nå
upp till grupp 1 om BSE inte
påvisas. En sådan undersökning
pågår här i landet under inneva-
rande år. Till och med maj
månad har cirka 10 000 prover
från kadaver och nödslaktade
nötkreatur över 30 månaders

ålder undersökts vid SVA, utan
att BSE påvisats.

GBR i andra länder
Norges placering i grupp 1 beror
främst på att smittrycket varit
obefintligt. Detta i sin tur beror
på att man kunnat dokumentera
sin mycket begränsade import av
nötkreatur och att köttmjöl inte
importerats överhuvudtaget.

Det kan vara intressant att
notera att de tre länder som fram
till och med år 2000 inte påvisat
inhemska fall, Tyskland, Spani-
en och Italien, och där man offici-
ellt relativt ihärdigt förnekat
förekomsten av BSE, har i GBR-
beräkningen påvisats ha en
mycket ostabil situation parat
med ett högt och i vissa fall
extremt högt smittryck. Sanno-
likheten att BSE förekommer
bedömdes hög och under 2001
har BSE påvisats i samtliga tre
länder.

I Figur 3 framgår hur risken
för BSE bedömts över tid för
några intressanta länder, inklu-
sive Sverige.
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Tabell 3. Definition av nivåer för stabilitet.

Stabilitet Effekt på BSE- Viktigaste stabilitetsfaktorer

Nivå smittämne Utfodring – Processteknik–
SRM-borttagande

Optimalt Mycket snabb Alla stabilitetsfaktorer OK
stabil
Mycket stabil Snabb Två faktorer OK, en rimligt OK
Stabil Långsam Två faktorer OK eller en OK, 

en rimligt OK
Neutralt stabil Konstant En OK eller tre rimligt OK

Ostabil Långsam Två rimligt OK
Mycket ostabil Snabb En rimligt OK
Extremt ostabil Mycket snabb Ingen rimligt OK

Figur 4. Från 1980–1997 har inget kött-
eller benmjöl importerats till Sverige för
att användas i foder till animalieproduk-
tionens djur.

*Professor Anders Engvall, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, Avdel-
ning för sjukdomskontroll och smitt-
skydd, 751 89 Uppsala.
*Laborator Marianne Elvander, Sta-
tens Veterinärmedicinska Anstalt,
Avdelning för sjukdomskontroll och
smittskydd, 751 89 Uppsala.
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Inledning
SVARM (Svensk Veterinär Anti-
biotika Resistens Monitorering)
är ett program för att fortlöpande
kartlägga resistens hos bakterier
från djur. Programmet startades
av SVA den 1 januari 2000. Syf-
tet är att kunna upptäcka tren-
der i resistensmönster och att
skapa underlag för policyrekom-
mendationer för t ex beslutsfat-
tare, veterinärer och andra som
deltar i antibiotikadebatten. Des-
sutom vill SVARM kunna avläsa
följder av insatta åtgärder, t ex
om preparat avlägsnas från eller
introduceras på marknaden. I
förlängningen ska de framtagna
uppgifterna kunna vara under-
lag för riskanalyser. Det kan röra

sig om risken för att människor
eller djur drabbas av obehand-
lingsbara infektioner med resi-
stenta bakterier.

SVARM drivs och organiseras
från antibiotikaavdelningen vid
SVA. I rapporten presenteras,
förutom data om antibio-
tikakänslighet, även konsum-
tionsdata, dvs data om hur myck-
et antibiotika som har använts
till djur. Den första rapporten
kommer att finnas tillgänglig i
sin helhet på SVA:s hemsida
www.sva.se.

Gott resistensläge
Läget avseende resistens mot
antibiotika hos de bakterier från
djur som undersökts i SVARM är

gott. Resistens förekommer i viss
utsträckning, men sammantaget
är nivåerna lägre än i många
andra länder. Detta är förmodli-
gen en följd av Sveriges tradition
av försiktig användning av anti-
biotika i kombination med ett
gynnsamt sjukdomsläge. 

Under arbetet med SVARM
har flera områden identifierats
där ytterligare studier behövs för
att bättre förklara sambandet
mellan bruk av specifika antibio-
tika och observerad resistensni-
vå. Ett sådant område är co-
selektion, vilket innebär att
användning av ett specifikt anti-
biotikum ökar förekomsten av
resistens inte bara mot detta
medel utan även mot andra obe-
släktade antibiotika. Studier av
resistensmönster hos enskilda
bakterieisolat antyder att co-
selektion kan förklara förekoms-
ten av resistens mot antibiotika
som inte används till djurslaget
ifråga.

Användning av antibiotika
Användning av antibiotika till
djur begränsades till terapeu-
tiskt bruk 1986. Detta innebar
ett förbud mot att använda anti-
biotika i tillväxtbefrämjande
syfte. Antibiotika får i dagsläget
endast ges till djur efter veteri-
när förskrivning. Rekommenda-
tioner för hur antibiotika ska
användas har utarbetats. Under
perioden 1996 till 2000 har
användningen av antibiotika för
veterinärt bruk minskat med
cirka 3,5 ton (17 %). Den totala
förbrukningen år 2000 var 17,1
ton aktiv substans. Minskningen
kan inte förklaras av att för-
skrivningen förändrats i riktning
mot substanser med högre akti-
vitet per viktsenhet.

Den största mängden antibioti-
ka används för behandling av
enskilda djur. Endast 16 procent
av den totala förbrukningen var
år 2000 preparat för behandling
av grupper av djur genom in-
blandning i foder eller vatten.

Första SVARM-rapporten visar gott
resistensläge
SVARM står för Svensk Veterinär Antibiotika Resistens
Monitorering och är ett nytt övervakningsprogram som orga-
niseras och drivs från Antibiotikaavdelningen på SVA. Avsik-
ten är att årligen publicera en SVARM-rapport. Nedan sam-
manfattas den första årliga rapporten från SVARM.

I SVARM-rapporten
presenteras data om
antibiotikakänslighet
hos olika bakterier
från djur men även
konsumtionsdata, dvs
hur mycket antibioti-
ka som har använts
till djur. 



456 2001, Volym 53, Nr 8–9

Sannolikt används merparten av
dessa medel för behandling av
grisar. Förskrivningen av anti-
biotika till kyckling är mycket
begränsad, med undantag för
jonoforer som används för att
förebygga parasitsjukdomen koc-
cidios hos slaktkyckling.

Kunskap om hur, och i vilken
omfattning, antibiotika används
är av avgörande betydelse för att
man ska kunna analysera orsa-
ker till trender i förekomst av
resistens. I detta sammanhang
är den svenska statistiken, som
går tillbaka 20 år i tiden, en
ovärderlig tillgång. Tyvärr be-
gränsas dess värde av att man
inte direkt kan hänföra förbruka-
de mängder till specifika djur-
slag. Förhoppningsvis kommer
statistiken i en snar framtid att
kunna indelas efter djurslag.

Resistens hos zoonotiska
bakterier
Resistensläget hos Salmonella
isolerade från svenska djur är
gynnsamt. Inga oönskade eller
oförklarliga trender har observe-
rats sedan resistensövervakning-
en påbörjades 1978. Andelen
resistenta isolat påverkas i hög
grad av förekomsten av multire-
sistenta stammar av S typhimu-
rium, t ex fagtyperna DT 104 och
DT 193. Dessa fagtyper är dock

ovanliga hos svenska djur. Det
goda läget kan delvis förklaras
av en restriktiv användning av
antibiotika i svensk animaliepro-
duktion. Av större betydelse 
är förmodligen det svenska 
salmonellakontrollprogrammet.
Genom kontrollprogrammet upp-
täcks salmonellasmitta i djurbe-
sättningar och åtgärder vidtas
för att förhindra spridning av
smittan.

En mer fullständig bild av
läget inom landet skulle erhållas
om motsvarande uppgifter fanns
tillgängliga om resistensläget
bland salmonella isolerad från
importerade livsmedel och foder,
liksom från fall av salmonellain-
fektion hos människa. Det är
därför önskvärt att även dessa
områden kartläggs i framtiden.

I årets SVARM har antibiotika-
resistens hos Campylobacter spp
inte studerats. Avsikten är dock
att denna grupp bakterier ska
undersökas och redovisas under
kommande år.

Resistens hos indikator-
bakterier
Escherichia coli och Enterococcus
spp från friska djur (nötkreatur
upp till tolv månaders ålder,
slaktsvin och slaktkyckling) har
valts som indikatorer för det
selektionstryck som utövas av

antibiotika som används i en
djurpopulation. Dessa bakterier
orsakar sällan sjukdom men de
utgör en reservoar för överförba-
ra resistensgener, vilka kan spri-
das vidare till bakterier med för-
måga att framkalla sjukdom hos
djur och människor.

Förekomsten av resistens
bland indikatorbakterier var
överlag låg jämfört med vad som
anges i rapporter från jämförba-
ra övervakningsprogram i andra
länder. Hos såväl E coli som hos
Enterococcus spp från nötkreatur
var resistens ovanlig. Detta
stämmer väl med att antibiotika
används i begränsad omfattning
till nötkreatur i den studerade
åldersgruppen. Resistens var
vanligare bland isolat från
slaktsvin och slaktkyckling. Viss
förekomst av resistens mot anti-
biotika som inte används till
dessa djurslag tyder på att co-
selektion av resistens förekom-
mer. Detta förhållande bör
undersökas närmare.

Resistens mot antibiotika som
tidigare använts som tillväxtbe-
främjare är ovanlig. Särskilt bör
noteras att inga isolat av vanco-
mycinresistenta enterokocker
(VRE) påvisats vid odling utan
anrikning. Vid användning av
känsligare, specifika odlingstek-
niker (anrikning) påvisades VRE
endast i två prover. I båda fallen
rörde det sig om E faecium från
prov från slaktkyckling, och bak-
terierna var bärare av vanA-
genen.

Resistens hos sjukdoms-
framkallande bakterier
från djur
Sammanställning av data från
databasen vid SVA har gjort det
möjligt att presentera uppgifter
avseende antibiotikakänslighet
hos kliniskt betydelsefulla bakte-
rier. Det är dessutom möjligt att
analysera trender under perio-
den 1992 till 2000. Slutsatser
baserade på materialet bör dock
dras med försiktighet, eftersom
dess sammansättning inte är
helt känd. Isolat från infektioner
där behandling misslyckats och
från speciellt problematiska fall
kan vara överrepresenterade. 

Escherichia coli och Enterococcus spp från friska djur (nötkreatur upp till tolv månaders
ålder, slaktsvin och slaktkyckling) har valts som indikatorer för det selektionstryck som
utövas av antibiotika som används i en djurpopulation.
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Häst
Andelen resistens mot kombina-
tionen trimetoprim-sulfa bland
Streptococcus zooepidemicus från
hästar har ökat kraftigt under
senare år. Det är oklart om
ökningen är en följd av ökad
användning av trimetoprim-sulfa
till hästar, eller om den beror av
att materialets sammansättning
inte är likformigt från år till år.
Detta bör klarläggas närmare. S
zooepidemicus har genomgående
en hög känslighet för penicillin.
Detta antibiotikum bör därför
vara ett givet förstahandsval för
behandling av streptokockinfek-
tioner. Hos Rhodococcus equi var
förvärvad resistens sällan före-
kommande. Däremot var resi-

stens mot ampicillin, streptomy-
cin eller trimetoprim-sulfa vanlig
hos E coli från könsorgan hos sto,
men inga uppenbara trender
kunde noteras.

Gris
Hos E coli från tarminfektioner
hos gris var andelen isolat med
resistens mot antibiotika som
används för behandling (trimeto-
prim-sulfa, tetracykliner och
streptomycin) relativt hög. Dess-
utom förekommer resistens mot
medel som sällan (ampicillin)
eller inte alls (kloramfenikol)
används. Detta kan vara en
effekt av co-selektion.

Inget isolat av Brachyspira
hyodysenteriae var resistent mot

tiamulin, men två av isolaten var
mindre känsliga för medlet än
övriga. Detta bör uppmärksam-
mas, eftersom det finns få alter-
nativ för behandling av infektio-
ner med denna bakterie. Utveck-
lingen framöver bör följas noga. 

Hund
Bland Staphylococcus intermedi-
us från hundar var få isolat käns-
liga för penicillin. Det var också
vanligt med resistens mot mak-
rolider/linkosamider och tetra-
cyklin, och troligen har andelen
ökat senare år. Inga meticillinre-
sistena isolat påvisades. Hos E
coli från urinvägar hos hund var
resistens något mindre vanlig,
men resistens mot flertalet be-
handlingsalternativ påvisades.
Resultaten understryker betydel-
sen av att val av terapi vid infek-
tioner med dessa bakterier görs
med ledning av resistensbestäm-
ning.

Nöt
Läget avseende antibiotikakäns-
lighet hos Pasteurella spp från
luftvägarna hos kalvar var myck-
et gott. Förvärvad resistens mot
medel som används vid behand-
ling påvisades inte. I ett interna-
tionellt perspektiv är situationen
mycket gynnsam. Det är t ex
anmärkningsvärt att alla isolat
var känsliga för penicillin.

Arbetsgruppen för SVARM
genom

Björn Bengtsson

Hos gris med tarminfektioner var andelen isolat av E coli med resistens mot antibiotika
som används för behandling (trimetoprim-sulfa, tetracykliner och streptomycin) relativt
hög.

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
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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. 
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Sverige är officiellt fritt
från leukos
I slutet av förra året antogs Sve-
riges ansökan om officiell friför-
klaring från enzootisk bovin leu-
kos av EU:s ständiga veterinär-
kommitté. Sverige har nu 99,9
procent officiellt fria besättning-
ar, vilket innebär att ett mindre
antal fortfarande inte är friför-
klarade. Samma regler som förut
gäller för dessa besättningar. I
övriga besättningar kommer
provtagningen att läggas på en
lägre nivå än tidigare.

Nya regler för TB-kontroll
av hjort 
Sedan 1 juli 1994 pågår ett frivil-
ligt kontrollprogram avseende
tuberkulos hos hägnad hjort. Nu
sker en förändring vilken i kort-
het innebär att de hjorthållare

som är passivt anslutna måste
inkomma med kompletterande
uppgifter avseende vilken metod
de väljer för friförklaring, samt
tidsramarna för denna. Dessu-
tom införs nu en möjlighet till
dispensförfarande för stora och
mycket svårtillgängliga hägn där
det inte är möjligt att slakta ut
djuren och testa dem. I samband
med föreskriftsändringen ges
också möjlighet för friförklarade
hägn (A-status) att utföra husbe-
hovsslakt utan att köttbesikt-
ning behöver utföras. Vidare för-
längs testintervallet för upprätt-
hållande av A-status, för de hägn
som testat fyra gånger eller fler,
från 30 till 44 månader.

Insamling av fladdermöss
för rabiesundersökning
Under flera år har svenska flad-

dermöss samlats in för rabiesun-
dersökning och hittills har samt-
liga undersökta djur varit negati-
va med avseende på förekomst av
rabiesvirus. I Danmark däremot
ökar förekomsten av rabiespositi-
va fladdermöss och risken för
spridning över Öresund kan inte
uteslutas. Därför är det angelä-
get att även fortsättningsvis
samla in och undersöka svenska
fladdermöss avseende förekomst
av rabiesvirus. Sommarperioden
är fladdermössens aktiva tid
under året (maj till oktober) och
SVA vill därför be den svenska
veterinärkåren och allmänheten
att skicka in de döda fladdermöss
som man eventuellt kommer i
kontakt med till SVA för rabi-
esundersökning. 

Telefonnumret till SVA:s epi-
zootijour är följande: 018-67
40 01. Detta nummer kan en-
bart användas då SVA:s växel
är stängd, dvs utanför ordi-
narie arbetstid. Epizootijou-
ren ger råd och hjälp till vete-
rinärer vid misstanke om epi-
zootisjukdom. Provsvar eller
allmänna råd kan inte ges på
detta nummer.

Månadens Epiztel
Som ett led i Sveriges rabiesövervakning behöver SVA få in
döda fladdermöss för rabiesundersökning. Då sommaren är
fladdermössens aktiva period uppmanas veterinärer och all-
mänhet att skicka in upphittade döda fladdermöss till SVA. I
detta nummer presenteras även nya regler för tuberkulos-
kontroll av hjortar. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och
Jordbruksverket och är sammanställd av Gudrun Orava,
SVA, tel: 018-67 40 00.

I det frivilliga kontrollprogrammet för tuberkulos hos hägnad hjort sker en förändring som i korthet innebär att de hjorthållare som är
passivt anslutna måste inkomma med kompletterande uppgifter. Det handlar om vilken metod de väljer för friförklaring, samt tidsra-
marna för denna. Foto: Bengt Ekberg.
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”Äta bör man...” var temat i
Vetenskapsfestivalens tält den 7
maj. Formas (Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande) var värd för
dagen. Det bjöds på sju akade-
miska kvartar då forskarna
berättade från scenen. Efter
kvarten kunde publiken prata
vidare med dem i en soffhörna.
Det fanns också en hörna där
man kunde testa lukt och smak
och en datorstation där nätplat-
sen LivsmedelsSverige visades. 

Olle Pettersson från SLU Kon-
takt hade satt ihop ett mycket
lyckat program. Något liknande
kommer också att ges under
Populärvetenskapens vecka i
Uppsala i november. 

Mest kadmium i fullkorns-
välling
Först upp på scenen var veteri-
när Gunilla Eklund vid Institu-
tionen för farmakologi och toxi-
kologi, SLU. Hon pratade om gif-
ter i barnmat under rubriken
”Möss och människobarn”. För-
utom barnmatsburkar och väl-
lingpaket hade hon dukat upp
diverse livsmedel, en batteridri-
ven bil, färgpennor och cigaret-
ter. De tre senare är exempel på
kadmiumkällor. Gunilla Eklund
berättade att kadmium som finns
i marken sugs upp av växterna
och hamnar i makaroner, mjöl,
barngröt och välling. 

– Kadmium skadar våra njurar
och leder till benskörhet. Det
finns misstankar att det också
kan störa hjärnans utveckling
hos barn. Barn är mer sårbara än
vuxna eftersom de utvecklas
snabbt och äter ensidig kost. Det

finns barn som dricker fem flas-
kor välling om dagen. I Sverige
går det åt 6 000 ton välling om
året.

Frågan är hur mycket kadmi-
um barnen utsätts för. Gunilla
Eklund har mätt kadmiumhal-
ten i olika vällingsorter: ris-,
majs-, soja-, fullkorns- och vanlig
bröstmjölksersättning. Den högsta
halten hittade hon i fullkornsväl-
ling och den lägsta i bröstmjölks-
ersättning (se även SVT 12/99).
De övriga vällingsorterna låg
mitt emellan. I fullkornsvälling-
en sitter kadmium till största
delen i fibrerna, dvs i skaldelar-
na. 

Barn som ammas får i sig
mindre kadmium än välling-
drickarna, eftersom bara en liten
del går över från moderns blod

till bröstmjölken. Bröstmjölkser-
sättning ger dubbelt så mycket
kadmium som bröstmjölk, och
sojavälling ger tolv gånger så
mycket kadmium som bröstmjöl-
ken. 

– När man ammar ska man
inte banta, sade Gunilla Eklund.
PCB, DDT och dioxiner lagras i
kroppsfettet. Om man bantar går
miljögifterna över i blodet och
bröstmjölken. 

Människobarn lika känsli-
ga som möss?
Gunilla Eklund demonstrerade
klickljudet som uppstår när man
öppnar en barnmatsburk. Ljudet
beror på att locket sluter mycket
tätt på grund av en liten plast-
ring som innehåller kemikalien
ESBO. Kemikalien skadar inre
organ på försöksdjur. I mycket
små mängder vandrar den ner i
barnmaten i samband med att
burken steriliseras i liggande
läge. Efter forskarnas avslöjande
har barnmatstillverkarna lovat
sterilisera burken i upprätt läge i
stället. 

– Mössens ungar är känsliga
för kemikalier. Ofta är det hjär-
nans utveckling som störs. Vi vet

Äta bör man ...
Populära matforskare på vetenskapsfestival
BIRGITTA JOHANSSON, journalist.*

Den 7 maj var det matprat mest hela dagen på Vetenskaps-
festivalen i Göteborg. Matforskarna från Uppsala och Alnarp
hade inte sparat någon möda, och kreativiteten flödade när
det gällde rekvisita. Ett par hundra engagerade personer
strömmade genom tältet under dagen. Det var populärveten-
skap när den är som bäst. 

Gunilla Eklund demonstrerade för Siri Bjur och hennes mamma Louise Janson (t h) det
klickljud som uppstår när man öppnar en barnmatsburk. Att locket sluter så tätt beror
på en plastring som innehåller kemikalien ESBO, vilken framkallat skador hos försöks-
djur.



460 2001, Volym 53, Nr 8–9

inte om människobarn är lika
känsliga, men risken är uppen-
bar, påpekade Gunilla Eklund. 

Sensorisk analys med alla
sinnen
Hur mäter man lukt och smak i
maten? Frågan besvarades av
Iwona Kihlberg på Institutionen
för hushållsvetenskap, Uppsala
universitet. Hon arbetar med
produktkvalitet inom Mistrapro-
grammet Mat 21. Ett sätt att
undersöka maten är så kallad
sensorisk analys. Upplevelsen av
maten kan delas i sina bestånds-
delar och alla sinnen används:
hörsel, syn, smak, lukt och kän-
sel. 

– Det finns både objektiva, ana-
lytiska, och subjektiva, affektiva
metoder. När konsumenten
utsätts för ett smaktest i varuhu-
set handlar det om en subjektiv
metod och då svarar de oftast på
frågan: vilken produkt tycker du
bättre om? Objektiva metoder
används på labb av en tränad
panel. Vi brukar förnya vår panel
på institutionen för hushållsve-
tenskap vart tredje år och brukar
då annonsera efter panelmed-
lemmar i tidningen, sade Iwona
Kihlberg. Så delade hon ut små
igenkorkade rör med ett pulver i. 

– Håll för näsan med vänster

hand, öppna korken med höger
hand och häll pulvret in i mun-
nen. Vad smakar det? 

Det smakade sött. Men när
handen för näsan togs bort sma-
kade det kanel. Röret innehöll en
blandning av socker och kanel.
Övningen illustrerade hur smak-
och luktsinnena samarbetar. Vi
har cirka 3 000 smaklökar på
tungan och i gommen som regi-
strerar de fyra smakerna sött,
salt, surt och beskt. Giftiga
ämnen är ofta beska. De smaklö-

kar som känner besk smak sitter
som en sista portvakt längst bak
i munnen och ger sina order:
svälj inte utan spotta ut.

Iwona Kihlberg stod också för
en mycket uppskattad testhörna
i tältet: ”Bland popcorn, chips
och aprikoser”. Här vankades det
smak- och luktprov på allt från
popcorn till färsk dill. Besökarna
hade roligt. De smakbedömde
chips och aprikoser och luktade
på 15 olika ämnen i burkar med
lock på. När de luktade på färsk
dill trodde de att det var potatis
eller fisk. Många blev överraska-
de när de tittade i facit. 

Folatsafari i Afrika
Cornelia Witthöft, Institutionen
för livsmedelsvetenskap på SLU,
tog med publiken på en folatsafa-
ri för att lära känna ett spännan-
de B-vitamin som är viktigt för
alla människans kroppsfunktio-
ner. Det skyddar också mot
fosterskador och mot vissa hjärt-
kärlsjukdomar, och det är viktigt
för vissa hjärnfunktioner. 

– Jag arbetar dag ut och dag in
med ett enda vitamin, och det är
otroligt spännande, sade Corne-
lia Witthöft. 

Det blev en resa genom Afrika.
För att strukturera sin akade-
miska kvart hämtade hon hem
ett antal ”troféer” från resmålen.
Var finns folaterna? Hon utrus-
tade sig med labbrock och

Iwona Kihlberg stod
för en mycket upp-
skattad labbhörna
där man kunde testa
sitt lukt- och smak-
sinne. Här serverades
bland annat chips,
popcorn och apriko-
ser. 

Cornelia Witthöft tröttnar aldrig på sitt enda vitamin som hon studerar. I vetenskapstäl-
tet förmedlade hon kunskap om B-vitaminet folat under en safari genom Afrika. Ju grö-
nare en grönsak är och ju mera blad den har, desto mera folat innehåller den. 
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skyddsglasögon, redo att analy-
sera livsmedel. De ska strimlas
och homogeniseras. Efter ett par
dygn har hon svaret. Det finns
gott om folater i grönsaker, frukt
och bär. Tumregeln är: ju gröna-
re och ju mera blad, desto mera
folat. Broccoli innehåller mycket
folat, men spenat innehåller tre
gånger mer. 

Frukostbullstudie i 
Uppsala
Vad händer med folaterna under
tillagning och när livsmedlen
processas? Här finns det många
vita fläckar på kartan. De för-
störs av värme, ljus och syre, och
de kan urlakas i kokvattnet. Men
de kan öka under fermentering.
Filmjölk innehåller dubbelt så
mycket folat som vanlig mjölk,
och folathalten stiger när degen
jäser. 

Hur mycket folat tas upp i
kroppen? Cornelia Witthöft låter
försökspersoner äta mat och tar
sedan blodprover. Av broccolifo-
later tas 60 procent upp. Skulle
vi ha någon nytta av folatberika-
de livsmedel? Sådana finns inte i
Sverige i dag, förutom ett mine-
ralvatten. En frukostbullstudie
pågår bland kvinnor i Uppsala.
De får äta en folatberikad fru-
kostbulle varje dag under tre
månader. 

pH-värde mått på 
köttkvalitet
Varför smakar renfilé så gott?
var frågan som Eva Wiklund,
Institutionen för livsmedelsve-
tenskap på SLU, skulle besvara i
sitt föredrag om köttkvalitet. Eva
uppträdde i renskötarutstyrsel
med lasso över axeln. 

– Om djuren blir stressade före
slakten kan köttet få bismaker
och sämre hållbarhet, sade Eva
Wiklund. Jag har jobbat med
olika hanteringsmetoder före
slakt. Jag har mätt och jag har
låtit expertpaneler och konsu-
menter smaka på köttet. 

– Hur mäter man köttkvalitet
på ett objektivt sätt? Jag har
arbetat mycket med pH-värdet.
Det har betydelse för köttets
färg, mörhet, saftighet och håll-
barhet.

Renskötarna samlar in djuren
med hjälp av motorcykel, skoter,
hästar, hundar och helikopter.
Djuren drivs till en plats där
man ska välja ut djur till slakt.
Lassoskiljning kan ta flera dygn
om man har otur. Djuren stres-
sas varvid köttet får högt pH-
värde och lågt energiinnehåll
(glykogen). Vid så kallad silning
fångar man djuren för hand från
en liten skiljningshage. Det bru-
kar ta bara en halvtimme och
påverkar inte köttets kvalitet.
Varken helikopterdrivning eller
lastbilstransporter påverkar köt-
tets pH-värde eller energiinne-
håll. 

Pellets ger mildare smak
Vad renarna äter före slakt
påverkar smaken allra mest. De
kan äta hänglav eller renlav.
Men en del renar får pellets ett
par månader före slakt för att
minska mängden radioaktiva
ämnen i köttet i de områden där
nedfallet efter Tjernobyl var som
störst. Det visar sig att köttet
från renar på naturligt bete sma-
kar mera ren, dvs mera vilt. De
djur som har fått pellets smakar
nästan som nötkött, brukar för-
sökspersonerna säga. Det blir
fler fleromättade fetter i köttet

vid naturligt bete. Med pellets
liknar fettsammansättningen
mera den som finns i nötkött. 

– Om man tycker att renkött
smakar för starkt kan man köpa
pelletsutfodrad ren så får man
mildare kött, upplyste Eva Wik-
lund. 

Antioxidanter – kroppens
rostskyddsmedel
Vi vill leva länge och inte bli
sjuka. Hur ska vi göra? Räcker
det med ett äpple om dagen? Hur
vet man att den ena maten är
bättre än den andra? Vi får en
mängd olika budskap, t ex att en
mindre daglig dos av rödvin kan
vara bra. Fast det är ju väl känt
vilka skador större konsumtion
kan leda till, sa Marie Olsson,
Institutionen för växtvetenskap i
Alnarp. 

– På en bil är det järn som oxi-
deras så att bilen rostar och kan
behöva rostskyddsbehandling. I
kroppen är det protein, fetter och
DNA som oxideras. Antioxidan-
ter fungerar som kroppens
rostskyddsmedel, sade Marie
Olsson. 

De klassiska antioxidanterna
är C- och E-vitamin. Andra
antioxidanter är karotenoider i 
t ex morötter, lycopen i tomater,

Eva Wiklund upp-
trädde på scenen i
mundering för ren-
skiljning. Hon stude-
rar hur köttets kvali-
tet påverkas av olika
sätt att hantera
renarna före slakt.
Om djuren blir stres-
sade kan köttet få
bismak och sämre
hållbarhet. 
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flavonoider i rödvin, lök och
äpple samt fenoliska syror i
grönt te. Det behövs samverkan
mellan växtforskare, nutritionis-
ter och medicinare för att ta reda
på mer om hur de här ämnena
tas upp och hur de påverkar
kroppen. 

Frukt och grönt har
bevisad effekt
Ibland används epidemiologiska
undersökningar för att bevisa
samband. Men det räcker inte
som bevis att man ser att männi-
skor som äter mera frukt får lite
mindre cancer och hjärt- och kärl-
sjukdomar, sade Marie Olsson.
Det är som att visa att barnen
kommer med storken eftersom
kurvan för antalet storkar som
häckar i Tyskland har sjunkit
med samma lutning som kurvan
över antalet födda barn.  

Ett sätt är att titta på stora för-
sök som har gjorts, t ex i Kina
där 30 000 personer som fick till-
skott av antioxidanter under 5,5
år faktiskt fick mindre cancer.
Ett annat sätt är att sätta växt-
extrakt till celler som odlas i
provrör. 

Cancer påverkas av många fak-
torer: ärftlighet, livsstil, miljö
och mat. Men i dag är det veten-
skapligt belagt att om man äter
relativt mycket antioxidanter
från frukt och grönsaker minskar
risken för cancer och hjärt- och
kärlsjukdomar. Däremot finns

det ingen fastlagd effekt av
antioxidanter som kosttillskott. 

– Det är lite oroande när det
ibland verkar som om vi bara
behöver antioxidanter från häl-
sokostaffären och inget annat,
påpekade Marie Olsson. Bra häl-
soråd är att äta varierad kost,
hålla vikten, ta en daglig prome-
nad, äta kolhydratrika livsmedel
för att på så sätt äta mindre fett
samt äta mycket frukt och
grönsaker. 

Var tionde handlar ekolo-
giskt
Maria Magnusson, Institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap
vid Uppsala universitet, har
undersökt människors attityder
till ekologiskt producerat kött,
mjölk, potatis och bröd i en enkät
till 2 000 personer. Väldigt
många är positiva till att köpa
ekologisk mat, men bara ungefär
var tionde svensk gör det regel-
bundet. Varför följer inte beteen-
det den attityd man har? 

– Priset är ett tungt vägande
skäl när människor väljer, kon-
staterade Maria Magnusson. För
övrigt ska maten vara god, håll-
bar och nyttig. Den ekologiska
maten upplevs inte godare eller
mer hållbar än annan mat. Däre-
mot tror många att den är nytti-
gare, fastän det inte finns några
entydiga vetenskapliga belägg
för det. Att maten är ekologiskt
producerad verkar vara den
egenskap som betyder minst av

de egenskaper som ingick i vår
undersökning. 

Svårt i köket med dåliga
råvaror
Sist i forskarraden höll Olle Pet-
tersson sin akademiska kvart
med rubriken Är åkern, stallet
eller köket viktigast? Det handla-
de om produktionsmetoder och
matkvalitet. Alla led är viktiga,
sa han. Det går inte att göra
något bra i köket om inte råva-
rorna är bra. 

– Det är närmast ett under att
maten är så bra som den är.
Mycket kan hända i stallet och
på åkern. Det är t ex lätt att få
mjölk att smaka dåligt, det räck-
er att förvara ensilage i lagården
före mjölkningen. Ett annat
exempel är kycklingar som sma-
kar fisk när de är uppfödda på
fiskmjöl. 

– För djuren är genetik, utfod-
ring och skötsel viktiga faktorer.
Stresskänsliga grisar kan exem-
pelvis ge kotletter med konsi-
stens som en Wettexduk. För
växter är det klimat, växtslag,
gödsling och bekämpning som
har betydelse, berättade Olle
Pettersson. 

Vete med lämpliga bakprotei-
ner måste få mycket kväve. Men
för andra växter gäller att ju
mera kväve de får, desto snabba-
re växer de och desto mindre
smakar de. Det är därför de egna
tomaterna i täppan ofta smakar
godare. 

”Bara för dig som äter”
Nätplatsen www.livsmedelssve-
rige.org är till ”bara för dig som
äter”. Den produceras inom SLU
Kontakt, men bakom den står ett
brett spektrum av representan-
ter för livsmedelssektorn i Sveri-
ge. Där hittar man nyhetsbrev,
diskussionsgrupper, länkar till
bland annat livsmedelsforskning
och utbildning, nyheter från
branschen, evenemang, fakta om
livsmedelskedjan, mötesplatser
om mat och miljö och regionala
projekt. På Vetenskapsfestivalen
intog den en central plats. 

Maria Magnusson
fick många frågor om
ekologisk produktion
i soffhörnan ”fråga
en forskare”. Många
vill köpa ekologiskt
producerad mat men
gör det ändå inte.
Ekologiskt produce-
rat är dyrare, men
anses inte vara goda-
re eller mera hållbart. 

*Journalist Birgitta Johansson, For-
mas, Box 1206, 111 82 Stockholm.
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Vem är Johan Carlsten och vad
är han intresserad av egentligen?
Det är den första trevande frå-
gan när SVT möter Chalmers
nya vicerektor Johan Carlsten i
ett kalt tjänsterum på Göteborgs
anrika tekniska högskola.

Anledningen till att Svensk
Veterinärtidning över huvudta-
get bryr sig om Chalmers nya
ledarperson är att Johan Carl-
sten både är leg veterinär och
veterinärmedicine doktor. För
Johan innebär universitetskans-
liets utsikt över det regnvåta
Göteborg att cirkeln är sluten,
men för oss andra är sambanden
inte lika klara. Vad gör en veteri-
när i ledningen för Chalmers?

Start i skelettklubben
– Johan Carlsten är en levnads-
glad och påhittig person som vill
pröva saker och ting, blir det
direkta svaret på den inledande

frågan. – Jag kan köra ett antal
parallella projekt samtidigt och
upptäcka att de ger varandra
väldigt mycket, fortsätter han.
Baksidan av att köra många pro-
jekt samtidigt är att jag personli-
gen ofta inte fullföljer något, och
”städar” efter mig. Arbetssättet
förutsätter att det finns ett stort
antal andra människor som ser
till att saker verkligen blir gjor-
da. Var och en betyder mycket för
att en sådan grupp ska fungera,
men det är vansinnigt roligt att
köra många processer samtidigt,
det gör mig pigg och glad.

Det har dock inte alltid varit
arbete i stora grupper för Johan
Carlsten. Det biologiska intres-
set väcktes redan som skolpojke,
när han tillsammans med en
kompis startade ”skelettklubben”
hemma i källaren. Den gick ut på
att Johan och hans kamrat gick
ut i Slottsskogen i Göteborg och

letade ugglespott. Från detta
material dissekerade de ut mus-
skallar och andra skelettdelar,
radade upp dem och katalogise-
rade ”och hade vansinnigt roligt”
som Johan uttrycker det. I detta
gränsland mellan staden och ur-
skogen föddes en vetgirighet om
biologiska skeenden. Han ville
försöka förstå vilka mekanismer
som styr naturen, och fick extra
inspiration hemifrån då båda för-
äldrarna var läkare.

Betyg för Chalmers
Fascinationen för många paral-
lella processer fanns även den
redan i Johans ungdom, vilket
inte uppskattades av alla hans
lärare. – Jag hade inga vidare
betyg måste man säga rakt av,
erkänner han. Det gjorde att jag
riskerade att inte kunna komma
in var jag ville när jag närmade
mig slutet av gymnasiet, fortsät-
ter han. Sista året på den natur-
vetenskapliga linjen började
Johan Carlsten därför läsa i sina
böcker, och fick tillräckliga betyg
för att komma in på Chalmers.

Egentligen fanns tankarna om
medicin och biologi i bakhuvudet
redan då, men betygen räckte
inte för en medicinsk utbildning.
– Jag är rätt pragmatisk också,
och insåg att det är bra att ha en
yrkesexamen. Chalmers låg i mitt
intresseområde, och jag valde
därför att bli civilingenjör med
kemiinriktning. Där kunde jag
läsa biokemi, livsmedelskemi och

Veterinären som blev ledare på Chalmers
Steget från veterinärmedicin till teknisk forskning kan verka
långt, men är i vissa fall trots allt logiskt. Johan Carlsten är
Göteborgsgrabben som hela sitt liv pendlat mellan intresset
för djur och natur å ena sidan och teknikens möjligheter å
den andra. Efter en till synes spretig karriär har han nu 
lyckats förena sina två intressen, och vägen dit har faktiskt
varit målmedveten. För Johan Carlsten är bra på det han
gör.

Chalmers ärevördiga entré utgör numera utsikten från Johan Carlstens arbetsplats. Men
vad gör en veterinär i ledningen för Chalmers?
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mitt nya intresse marinbiologi,
förklarar Johan. 

Nobelpristagare som
handledare
När han började bli klar med sin
utbildning insåg Johan Carlsten
att det kunde vara svårt att få
jobb med den inriktning han valt.
Då tog det naturvetenskapliga
intresset överhanden igen och
Johan började undersöka möjlig-
heterna att göra sitt examensar-
bete vid Veterinärhögskolan i
Stockholm.

Det gick nu inte, utan Johan
hamnade istället på institutio-
nen för farmakologi vid Göte-
borgs universitet med sitt exa-
mensarbete. Hans handledare
där hette Arvid Carlsson, som ca
30 år senare (år 2000) skulle få
Nobelpriset i medicin.

Efter examen från Chalmers
kände inte Johan något forsk-
ningsintresse, och heller ingen
längtan att gå till industrin ”och
tjacka slips och kavaj”. Därför
sökte han direkt vidare till Vete-
rinärhögskolan. Han kommer
fortfarande ihåg känslan när han
kom in på ”Stutis”. – Det var så
gött, kommenterar han.

Stutis – en enda härlig
resa
Studietiden på Stutis var som en

enda härlig resa alltihopa, minns
Johan Carlsten. Studierna var
betydligt lättare än på Chalmers,
där studenten hela tiden måste
arbeta under tidspress. Eftersom
Johan redan läst mycket kemi
tenterade han snabbt av detta
ämne och tillbringade sedan
kemiterminen med att åka runt i
Afrika och besöka olika veterinä-
ra projekt. Kontakterna hade
han skaffat via svenska veterinä-
rer på FAO och SIDA, och via sin
rese- och kurskamrat Lasse Löt-
gren.

– Som veterinärstudent utan
någon klinisk erfarenhet var det
otroligt fascinerade att t ex få
fånga gnu med bedövningsgevär
och ta prover på dem, säger
Johan.

Studierna vandrade på och när
det var dags för klinisk undervis-
ning upplevde han nya höjd-
punkter. – Det var fruktansvärt
roligt att vara på klinikerna. Det
var omtumlande att se att man
faktiskt kan göra någonting, att
man kan förstå vad som händer,
säger han lyriskt. 

Efter årskurs fyra fick Johan
jobb på Veterinärhögskolan och
valde då att arbeta med röntgen,
även om han tyckte att kirurgi
var ännu roligare. – Kanske ske-
lettklubben fortfarande fanns
med i bilden vid mitt val, kom-
menterar han.

Röntgenkarriär
Denna sommar blev mycket in-
tensiv för Johan Carlsten. För-
utom jobbet på röntgenavdel-
ningen organiserade han de tek-
niska jourerna på nätterna, men
mycket få av hans kurskamrater
ville gå teknisk jour på somma-
ren. Han fick därför ta de flesta
jourerna själv, inklusive de på
helgerna. – De perioder när man
av olika tillfälligheter blir satt
att göra saker som man aldrig
skulle kunnat planera för, det är
då man lär sig mest, poängterar
Johan. – Kombinationen att som
teknisk jour få ta röntgenbilder
och sedan remittera bilderna till
sig själv för avläsning nästa dag
var en bra skola. Och det fanns ju
back up hela tiden.

Efter veterinärexamen hade
röntgenavdelningen ett jobb som
väntade på Johan, vilket han
klev på. Under de följande åren
utvecklade han radiologiinstitu-
tionens verksamhet, och kom att
intressera sig för hjärtsjukdo-
mar. 

– Jag träffade Clarence Kvart
som betydde mycket för min ut-
veckling, och vi körde ihop under
några år, berättar Johan. Under
denna tid låg hans kontakter
med Chalmers helt nere, förutom
med de personliga vänner som
han fått där.

VD och vaktmästare
Tekniken var ändå en viktig del i
Johans arbete på SLU, som Vete-
rinärhögskolan nu var en del av.
Han utvecklade tekniken för
angiokardiografi, och hans av-
handling kom att handla mycket
om den nya tekniken kring ultra-
ljud. Vid sidan om SLU startade
han även ett bolag tillsammans
med två läkare som jobbade med
medicinska innovationer. Under
de tio år som Johan jobbade som
”VD och vaktmästare” vid företa-
get, gick han ner på halvtid i sin
SLU-tjänst. 

– Jag är väldigt tacksam mot
SLU och min institution att jag
fick göra detta, och jag var noga
med att inte utnyttja systemet.
Jag var ganska produktiv under
de åren, både vad gäller klinisk
undervisning och vetenskaplig
produktion, säger Johan. Till slut

– Jag kan köra ett antal parallella projekt samtidigt och upptäcka att de ger varandra
väldigt mycket, berättar Johan Carlsten medan han bokar ett möte med Margot Wall-
ström på samma gång som han svarar på frågor från Veterinärtidningen.
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kom jag dock till en punkt där jag
måste välja, företaget eller uni-
versitetet. Det går inte att år ut
och år in köra två halvtider som i
verkligheten är två heltider, kon-
staterar han. Då valde jag uni-
versitetet, jag längtade tillbaka
till seminarierna, doktoranderna
och ronderna.

Helikopterperspektiv på
SLU
Med den erfarenheten att ha
utvecklat ett forskningsbaserat
företag på affärsmarknaden, var
det intressant för universitets-
ledningen att fånga upp Johan
Carlsten. Han fick först uppdra-
get att utveckla den nya studie-
ordningen för veterinärutbild-
ningen, men sedan kom hans
namn även upp som förslag till
ny prorektor. 

– Jag tyckte det var en spän-
nande utmaning att försöka få
ihop en helhet av SLU:s verk-
samhet. Jag kom från ingenstans
på kartan till att bli nominerad
till prorektor. I gallringsproces-
sen försvann det ena namnet
efter det andra, och plötsligt var
jag prorektor, minns Johan. Året
var 1995.

– Då klev jag in i en helt ny
värld, det var att sätta sig i heli-
koptern och försöka få en över-

blick över hur saker fungerade.
Jag fick skaffa mig kunskap om
förutsättningarna för SLU:s verk-
samhet i olika delar av landet, i
olika discipliner och olika fakul-
teter. Det gällde dock att göra det
utifrån ett helhetsperspektiv, och
inte utifrån att jag var veterinär,
poängterar han. 

Vissa veterinärer hade stora
förhoppningar att Johans utnäm-
ning skulle innebära att den
veterinärmedicinska fakulteten
för en gångs skull fick ligga i en
”gräddfil” på universitetet. Så
fungerade inte systemet. – Man
måste skilja på att vara i led-
ningen för ett helt universitet

och att vara i ledningen för 
en fakultet, understryker han.
Göran Dalin som dekan för v-fak
förstod detta fullt ut, vilket var
väldigt skönt för mig, konstate-
rar Johan.

Tillbaka till Chalmers
Tiden gick och Johan Carlsten
blev alltmer erfaren och uppskat-
tad som prorektor vid SLU. Sam-
tidigt såg man på Johans gamla
universitet i Göteborg över sin
långa tradition av samverkan
med industrin.

Chalmers kom efter en utred-
ning fram till att man måste
anställa en vicerektor med an-

svar för omvärldskontakter. Under
de första intervjuomgångarna
insåg Chalmers ledning att det
behövdes en gedigen universitets-
erfarenhet för att göra jobbet.
Man måste förstå både forsk-
ningsprocesser, utvecklingspro-
cesser och vad som gäller på
marknaden. Trots många sökan-
de hade Chalmers inte hittat rätt
bland aspiranterna. Ungefär i
detta skede gjorde Centrum för
entreprenörskap och företagsut-
veckling, där Johan Carlsten in-
gick i styrelsen, ett studiebesök
till Chalmers. Johan träffade här
en kurskamrat från Göteborgsti-
den som nu satt i rekryterings-
kommittén för vicerektorstjäns-
ten. De pratade lite om sina
respektive tjänster, och Johan
tänkte inte mer på det. Morgo-
nen efter ringde Chalmers rektor
upp Johan Carlsten och bad om
ett sammanträffande. Händel-
seutvecklingen gick sedan gans-
ka snabbt, och ett år senare sit-
ter Johan på sitt tjänsterum i
Göteborg och ser ganska nöjd ut.

Vilka är då skillnader och lik-
heter mellan Chalmers och SLU?
– Det finns väldigt mycket likhe-
ter, slår Johan snabbt fast. Både
kopplingen mellan yrkesexamen
och grundutbildning, och den
kunskapssökande, nyfikna forsk-
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ningen. Den stora skillnaden är
att de industriella aktörerna
runt Chalmers är tydligare och
mer lättidentifierade. Vi har en
tydligare dialog mellan de före-
tag som finns nära Chalmers, än
i den nätverksstruktur som SLU
har med spridning över landet,
konstaterar han. Närheten mel-
lan industriell utveckling och pro-
duktutveckling är lättare att kom-
municera på Chalmers. Indus-
trin betalar bara för det som är
nyttigt för dem, och SLU:s kon-
cept såsom ekologi och hållbar

utveckling riskerar att betraktas
som självklara fria nyttigheter
som samhället ska stå för.

Framtiden
Hur framtiden för honom själv
ser ut om tre eller fem år vill
Johan inte sia om. – Trots min
brokiga bakgrund betraktar jag
mig inte som en hoppjerka, säger
Johan bestämt. Det finns en linje
någonstans. 

– Det finns fantastiskt mycket
spännande uppgifter att göra på
Chalmers, men det finns det på

SLU också. Jag har kvar styrel-
seposten i SLU Holding, en orga-
nisation som ska omvandla SLU-
forskning till kommersiellt gång-
bara affärsprojekt. Jag har även
ett antal andra engagemang
inom SLU kvar, och jag bor fort-
farande i Uppsala och vecko-
pendlar till Göteborg, berättar
han. Någon klinisk veterinär
verksamhet får dock inte längre
plats i Johan Carlstens kalender,
vilket man till fullo förstår.

– Det fantastiska är att ha ett
yrke med en legitimation som ger
möjlighet till återkomst, utbris-
ter han. Men en återkomst inne-
bär vidareutbildning, för att jag
ska vara min legitimation värdig.
Därför har jag ingen klinisk
verksamhet idag. Jag har även
frånsagt mig titeln diplomerad
specialist i ”diagnostic imaging”,
eftersom jag inte jobbar inom
området dagligen längre. Mina
kolleger har lite svårt att förstå
detta, konstaterar Johan.

– Vissa delar av det jag gör nu
kommer dock att ha betydelse för
veterinärmedicinen på sikt. På
Chalmers är jag på rektorsnivå
ansvarig för den biovetenskapli-
ga satsningen, säger han. Chal-
mers stiftelse lägger in 200 miljo-
ner kronor för att utveckla biove-
tenskapen, och det som händer
där kommer så småningom även
att kunna användas inom veteri-
närmedicinen. Det kan handla
om utveckling av läkemedel, dia-
gnostika eller helt nya material.
Jag har lämnat specialiststadiet
för att skapa förutsättningar för
utveckling på en annan nivå. Det
utesluter inte att jag har kvar
det breda, stora intresset för
veterinärmedicinen, avslutar
han.

Och nog är Johan Carlsten en
person som man har lätt att tro
när han talar om engagemang
och intresse. Trots sin höga post
på Chalmers har han ändå det
naturvetenskapliga och veterinä-
ra i tankarna. Denna korsbe-
fruktning mellan universiteten
har alla förutsättningar att bli
framgångsrik, och det veterinära
Sverige har nog inte sett det sista
av Johan Carlsten på ett bra tag
än.

Johan Beck-Friis

Johan Carlsten pekar
stolt ut en av de nyre-
noverade byggnader
på Chalmers som
bedriver den bioveten-
skapliga forskning
han nu ansvarar för.

Tillträdande ordförande Christer Heinegård och SLU:s styrelseordförande Bo Dockered
avtackar Johan Carlsten för hans tid som ordförande för SLU Holding. Johan sitter dock
fortfarande kvar i bolagets styrelse.
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Nordiskt kontaktorgan för jord-
bruksforskning (NKJ) har bevil-
jat pengar till ett nordiskt nät-
verk med målsättning att
”gemensamt initiera och planera
försök av god vetenskaplig kvali-
tet och samordna forskningsre-
surserna”. Nätverkets målsätt-
ning är också att informera om
användning av homeopati på
djur i andra länder och utveckla
internationella kontakter. Bak-
grunden är att användningen av
homeopati som alternativ be-
handlingsmetod för lantbrukets
djur ökar i de nordiska länderna,
och behovet av bra, objektiv
forskning och fördjupade kun-
skaper är stort. 

I nätverket ingår veterinärer
från alla nordiska länder. Från
Danmark medverkar veterinär
PhD Mette Vaarst och veterinär
Christine Fossing, från Finland
veterinär Tytti Harjuhahto, från
Island veterinär Laufey Haralds-
dóttir och från Norge professor i

idisslarmedicin Torleiv Løken.
Projektledare är VMD Torkel
Ekman och projektassistent är
agr dr Lisbeth Larsson från Sve-
rige. Gruppen träffades vid ett
första möte i mars och lade upp
riktlinjerna för arbetet. I första
hand kommer nätverket att initi-
era och planera vetenskapliga
studier. För att informera om
arbetet planeras en hemsida på
Internet och dessutom kommer
ett seminarium att ordnas.

Användning och forskning
i Norden
Danmark
I Danmark är det tillåtet för
lantbrukaren att behandla egna
djur. Därutöver kan behandling
ske av veterinär. Det uppskattas
att sex till åtta danska veterinä-
rer i varierande omfattning
använder homeopati i sin be-
handling av produktionsdjur.
Någon statistik över användning
av homeopati finns inte, men en

uppskattning är att ett par hund-
ra ekologiska producenter an-
vänder homeopati vid behand-
ling av egna djur, också här i
varierande omfattning.

”Föreningen för integrerad ve-
terinärmedicin i Danmark” har
ca 180 medlemmar (veterinärer
och studenter), varav ca 50 är
intresserade av homeopati. En
fortsättningsutbildning med av-
slutande internationell godkänd
examen i homeopati genomförs
av föreningen. Det danska veteri-
närförbundet (DDD) har tillsatt
ett så kallat ”alternativ-utval”,
som behandlar och diskuterar
ämnen inom alternativ behand-
ling av djur. Nybörjarkurser i
användning av homeopati genom-
förs också av DDD.

Under perioden 1995–97 på-
gick ett forskningsprojekt vid
Danmarks Jordbruksforskning
(dåvarande Statens Husdyr-
brugsforsøg) angående en kart-
läggning av möjligheter och
begränsningar vid användning
av veterinär homeopati. I år star-
tar ett forskningsprojekt med
titeln ”Application of alternative
medicine in organic dairy herds
with special emphasis on the
effect of veterinary homeopathy
on udder health”. Projektet genom-
förs som ett doktorsarbete.

Finland
Det finns inte någon statistik
över användning av homeopati i
Finland, men en uppskattning är
att ca fem procent av lantbrukar-
na använder homeopati. Tidigare
var det inte tillåtet att använda
homeopati till produktionsdjur,
men i mars 2001 började en ny
förordning om homeopati att
gälla, vilken innebär att homeo-
patiska medel med potens över
D4 får användas till alla djur,
även produktionsdjur. Man kan
inte registrera homeopatiska
medel till djur, men man får
använda produkter som är regi-
strerade till människor. Förord-
ningen gäller från 1 mars 2001.

”Finlands Veterinärförening

Nordiskt nätverk bildat för forskning om
homeopati för lantbrukets djur
I mars i år inleddes arbetet för ett nordiskt nätverk som ska
initiera och planera försök av god vetenskaplig kvalitet om
homeopati för djur. Nätverkets uppdrag och sammansättning
beskrivs i artikeln.

I det nordiska nätverket för homeopati ingår Torleiv Løken, Norge, Christine Fossing,
Danmark, Torkel Ekman, Sverige, Mette Vaarst, Danmark, Lisbeth Larsson, Sverige,
Tytti Harjuhahto, Finland och Laufey Haraldsdóttir, Island.
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för Homeopati” har 28 medlem-
mar och 13 av dessa använder
homeopati för djur. Det betyder
att ca två procent av Finlands
650 praktiserande veterinärer
tillämpar homeopati som kom-
plement. Det finns ca 15 homeo-
pater (icke veterinärer) som
behandlar djur med homeopati
yrkesmässigt och ungefär 30
homeopater använder homeopati
för djur i mindre omfattning. Det
förekommer ännu ingen forsk-
ning.

Island
På Island förekommer nästan
ingen användning av homeopati
för djur. En anledning till den
begränsade användningen är att
homeopatiska medel tidigare
inte saluförts. Nya regler började
dock gälla i december 2000 för
import och försäljning av homeo-
patiska mediciner. Där står det
bland annat att homeopatika
endast får användas per oralt och
per kutant, inte får ha medicins-
ka hänvisningar och endast får
användas med potens över D4.
Det är inte nödvändigt att en
veterinär ordinerar medlen utan
dessa kan säljas utan recept. 

Föreskrifterna säger också att
homeopatiska medel endast får
användas till sällskapsdjur och
exotiska djur, men inte till livs-
medelsproducerande djur.

Norge 
I Norge är det tillåtet att använ-
da alternativmedicin för både
medicinskt utbildade personer
och lekmän med eller utan
utbildning i olika behandlings-
metoder. Under de senaste åren
har det varit ett betydligt ökande
intresse för veterinär homeopati i
Norge. På många olika platser i
landet har kurser arrangerats.
Fler än 1 000 djurägare eller råd-
givare har deltagit i en sådan
korttidskurs, och många av dessa
använder troligen homeopati.
Det finns däremot inga säkra
data över den faktiska använd-
ningen. 

Vid Norges Veterinærhøgskole
startade under 1999 ett forsk-
ningsprojekt i veterinär homeo-
pati med titeln ”Utprøving ut fra
vitskaplige kriterier av homeopa-

tisk behandling av infeksjons-
sjukdommer hos produksjons-
dyr”. Projektet är ett fyraårigt
program för doktorsutbildning
och är finansierat av Norges
forskningsråd. Försöken är foku-
serade på mastit hos ko, där en
jämförande studie med behand-
ling med homeopati, placebome-
del för homeopati respektive
antibiotika inletts under hösten
2000. Studien är upplagd för
behandling vid 100 sjukdomstill-
fällen, men det har hittills varit
svårt att få in fall som uppfyller
inklusionskriterierna.

Sverige 
I Sverige använde, enligt en
enkät genomförd av Svensk Hus-
djursskötsel 1997, 14 procent av
mjölkproducenterna homeopati i
varierande grad till korna.
Intresset förefaller öka, varför
det sannolikt är fler som använ-
der homeopati idag. I Sverige är
det inte tillåtet för veterinärer
att tillämpa homeopati, utan det
är djurägarna själva som utför
behandlingarna. Det finns också
utbildade djurhomeopater.

I januari 2001 blev en statlig
utredning om alternativmedi-
cinska behandlingsmetoder för
djur klar. Utredningen föreslår
bland annat att det ska bli krav
på ordentliga utbildningar för
djurterapeuter, i speciella fall
ska utövare av vissa behandlings-
metoder kunna auktoriseras, det

ska krävas veterinär diagnos för
att en alternativ terapeut ska få
behandla ett sjukt eller skadat
djur och att veterinärer ska ha
möjlighet att söka dispens för att
få tillämpa alternativa metoder
som de har utbildning för. För
lantbrukare och djurägare gör
utredningen inga förslag till änd-
ringar, utan det blir troligen
också i fortsättningen tillåtet att
behandla egna djur med homeo-
patiska medel. Här gäller som
tidigare djurskyddslagen, som
säger att djur ska behandlas väl
och skyddas från onödigt lidande
och sjukdom. 

Vid Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt (SVA) pågår ett
försök med ett homeopatiskt
medel, Podophyllum, mot kalvdi-
arré. Studien är upplagd som ett
dubbelblindtest. 

Angeläget med bra
forskning 
Det finns få studier av använd-
ning av homeopati för djur, som
är av vetenskapligt godtagbar
kvalitet. För att utröna homeopa-
tins eventuella möjligheter och
begränsningar fordras betydande
forskningsinsatser. Försök som
ska genomföras måste vara
etiskt riktiga, vetenskapligt upp-
lagda och anpassade efter home-
opatins förutsättningar. Nät-
verket diskuterade vid mötet i
mars flera idéer till projekt.

Det finns få studier om användning av homeopati för djur, som är av vetenskaplig god-
tagbar kvalitet. För att utröna homeopatins eventuella möjligheter och begränsningar
fordras betydande forskningsinsatser.
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I en litteraturstudie som genom-
fördes vid Sveriges Lantbruks-
försök 1998 fann man två dubbel-
blindstudier med homeopatiska
medel till gris vilka vore värda
att upprepa. Den ena var an-
vändning av homeopati vid värk-
svaghet hos gris och den andra
var homeopatika för att stimule-
ra tillväxt på smågrisar med för-
senad utveckling och dålig till-
växt. Nätverket kommer att
ansöka om medel för att åter
genomföra dessa försök, för att se
om resultaten går att upprepa,
vilket är ett krav för en veten-
skaplig prövning.

Ett annat intressant område
för forskning är användning av
homeopati vid sårläkning vid
trauma. Nätverket kommer att
undersöka möjligheterna att
göra kliniska dubbelblindstudier
vid olika operativa ingrepp och
vid benbrott.

I flera av de nordiska länderna
har dokumentationsstudier på
gårdsnivå diskuterats. Tanken
är att jämföra likvärdiga gårdars
hälsostatus och studera om
användning av homeopati påver-
kar hälsoläge, användning av
antibiotika m m. 

Det är viktigt att forskning,
utveckling och resurser samord-
nas på bästa sätt för att få mer
kunskaper om homeopatins
eventuella möjligheter. De nor-
diska länderna har mycket goda
förutsättningar för att utveckla
en sådan samverkan, eftersom
djurhållning och synen på god
djuromsorg och seriös behand-
ling av djur är likartad i Norden. 

Torkel Ekman
projektledare

torkel.ekman@og.slu.se
Christine Fossing/H/

Christine.Fossing@agrsci.dk
Laufey Haraldsdóttir

nautabu@krokur.is
Tytti Harjuhahto

tytti.harjuhahto@solutions.fi
Lisbeth Larsson
projektassistent

lisbeth.larsson@mbox301.
swipnet.se

Torleiv Løken
Torleiv.Loken@veths.no

Mette Vaarst
Mette.Vaarst@agrsci.dk
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– Ärenden! Det är många ären-
den. Allt är ärenden, konstaterar
Aase Tronstad och gör en sve-
pande gest över de prydliga, men
många, pappershögarna på skriv-
bordet.

Det är tidig onsdagsmorgon på
jordbruksdepartementet. Väggar
av glas omger Aases arbetsrum,
datorn surrar och på anslagstav-
lan hänger tre fotografier av hen-
nes Hedemorahöns.

– Hela tiden är det deadlines.

Det var det ju i och för sig på
veterinärtidningen också, men
skillnaden är att där handlade
det om dagar, här är det klock-
slag. 

Efter fredagens lunch brukar
det ligga ett papper på Aases
skrivbordsstol. Pappret innehål-
ler en fråga till jordbruksminis-
tern, avsändaren är en riksdags-
ledamot och svaret ska lämnas i
riksdagen följande onsdag. Aase
formulerar förslag till svar på
alla frågor som rör veterinärme-
dicinska läkemedel, antibiotika,
in- och utförsel och gränskontrol-
ler för djur.  

I fredags låg en lapp på stolen.
Riksdagsledamot Christel Ander-
berg (m) ville veta vilka åtgärder
jordbruksministern är beredd att
vidta för att främja ett konkur-
rensneutralt iakttagande av apo-
teksmonopolet och prissättning-
en på veterinära läkemedel?  

Aase Tronstad skrev ett förslag
till svar i fredags, jordbruksmi-
nistern godkände det i måndags
och nu är det ”ute på delning”,
vilket innebär att övriga departe-
ment får tillfälla att yttra sig
över det. Senast klockan 10.00
ska alla synpunkter vara lämna-
de och därefter är svaret färdigt
att undertecknas av Margareta
Winberg. 

Aase checkar med jämna mel-
lanrum av e-postens inkorg för
att se om det kommit in några
synpunkter. 

– Tack vare mina kunskaper
som veterinär kan jag för det
mesta ganska snabbt skriva ett
svarsutkast, därefter kontaktar
jag experterna på myndigheter
och organisationer, som kan
komplettera. I det perspektivet
är det bra att ha veterinär bak-
grund.  

Snabbt och tydligt
Aase Tronstad har arbetat på
departementet i drygt tre år. Det
var antibiotikan som förde henne
hit till Regeringskansliets glas-
väggar på Fredsgatan 8 i Stock-
holm. 

– Sverige förbjöd tillväxtbe-
främjande antibiotika i foder
1986. Veterinärer, bönder, all-
mänheten, politiker; alla var
eniga om att vi inte skulle ha
foderantibiotika. 

1995 blev Sverige medlem i ett
EU, vars övriga medlemsländer
inte hade samma förbud. 

– Det gällde att övertyga resten
av EU. Vi la ner mycket arbete
och har fått igenom resultat,
säger Aase, som ingick i den refe-
rensgrupp jordbruksdepartemen-
tet tillsatte 1997 för antibiotika-
frågan. 

– 1998 fick jag förfrågan om jag

Veterinär i jordbruksmaktens korridorer
Hon började som vikarierande veterinär, tog steget in i
förbundet och blev redaktör för just denna tidning. Efter
några år som SVS generalsekreterare tog hon ett nytt kliv.
Rakt in på Jordbruksdepartementet. SVT har träffat Aase
Tronstad, departementssekreterare hos Margareta Winberg,
och talat om det snart avslutade ordförandeskapet i EU.

Den vikarierande veterinären som tog ste-
get in på Jordbruksdepartementet. Aase
Tronstad har under ordförandeskapet
varit ordförande i en av EU:s rådsarbets-
grupper och insett kompromissens bety-
delse.

Här på Fredsgatan 8 i Stockholm ligger
den del av regeringskansliet där jord-
bruksdepartementet ingår. 
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ville börja här och det första
halvåret ägnade jag mig mest åt
antibiotikafrågan. Vi ordnade ett
symposium med deltagare från
alla EU-länder och föredragen
publicerades i en broschyr. 

Broschyren heter ”The Swedish
Model of Animal Production” och
behandlar på 28 sidor antibioti-
kafrågan ur konsument-, ekono-
mi-, och veterinärmedicinskt per-
spektiv. 

I december 1998 kom EU-för-
budet mot alla, utom fyra antibi-
otikasorter i foder. 

– Sverige har fått en skydds-
klausul för de fyra övriga antibi-
otikasorterna, monensin, flavo-
mycin, avilamycin och salinomy-
cin. Kommissionen har lovat att
komma med ett förslag om total-
förbud. Jag tycker att vi nått
långt.

Aase talar snabbt och tydligt.
Hon strukturerar bakgrunder till
komplicerade frågor i några få
meningar, bjuder på kaffe och
kastar då och då ett öga på
datorskärmen för att se om det
dykt upp något nytt meddelande
i inkorgen. Utanför hennes glas-
modul ligger en bred korridor och
längs den sitter hennes tio hand-
läggarkolleger på Djurenheten.
Aase är den enda departements-
sekreteraren med veterinär
utbildning.  

Flera stressmoment
Tillvaron på departementet styrs
av möten. Det är enhetsmöten en
gång i veckan, det är dagliga
interna möten och det är tjänste-
mannaberedningar med rätts-
sekretariatet och EUI-kansliet.
Varje måndag bereds ärenden
med jordbruksminister Margare-
ta Winberg.    

– Dessutom har vi särskilda
EU-beredningar med ministern
där vi planerar EU-arbetet. 

Margareta Winberg sitter då
en hel eftermiddag och uppdate-
ras i de olika handläggarnas frå-
gor. 

– Det är mycket information
hon ska ta in och vi har ungefär
en kvart på oss att presentera
sakförhållandena. Man skriver
en PM i punktform och drar
huvudfrågan muntligt. Det vikti-
ga är att klart och tydligt presen-

tera vad som är problemet. Jag
tycker att det är en intressant
utmaning att få formulera mig
tydligt och koncist. 

Aase får ofta frågor från andra
departement, från allmänheten,
från veterinärer. Ärenden ska
utredas, remissvar sammanstäl-
las, svar ges.

– Nästan alla interna kontak-
ter går på mail. Det mesta går
parallellt och det finns flera
stressmoment. Jag sitter ofta
kvar och arbetar till sju, åtta på
kvällen. 

Stressmomenten har inte blivit
färre av det svenska EU-ordfö-
randeskapet, som i skrivande
stund bara varar några veckor
till innan det övergår till Belgien.
Normalt får departementssekre-
terarna 45 flextimmar i måna-
den. Under ordförandeskap-
shalvåret har de höjts till 100
timmar. 

– Det har varit en tuff tid.
Ordförandeskapet har innebu-

rit flera dagsresor ner till Bryssel
för Aase, senast igår var hon där
och övervakade, tillsammans
med Sven Johansson från Jord-
bruksverket, ett av den ständiga
veterinärkommitténs möten. 

– Det är bra om man är två per-
soner på de här mötena. Den ena
sitter med och den andra kan

faxa hem papper och ringa hem
och meddela vad som sker.  

Nu är snart Sveriges ordföran-
deskap slut. Hur tycker du att det
varit? 

– Sex månader är egentligen
väldigt kort tid och delvis är det
frustrerande att redan nu behöva
lämna över till Belgien. Det har
varit arbetsamt, men också sti-
mulerande och intressant. Man
hör ofta att ordförandeländer
efteråt säger att det varit ett bra
ordförandeskap och hänvisar till
hur många beslut som tagits i
ministerrådet. Det är ett resone-
mang jag har svårt att förstå.
Det viktiga måste ju ändå vara
att det tas bra beslut i rådet. Inte
att det tas många.

Dvärgbandmasken oroar 
Formellt fungerar beslutsgången
så att EU-kommissionen lägger
fram förslag till nya lagar. För-
slagen bereds i någon av de 250
rådsarbetsgrupperna och lyfts
därefter eventuellt till besluts-
instansen Ministerrådet.

– Kommissionen sprutar fram
förslag. Ibland är det svårt att
hinna behandla alla frågor i råds-
arbetsgrupperna. Problemen är
ofta rent praktiska, det finns inte
tillräcklig tillgång till lokaler och

Kollegial pärmkoll vid kaffekokaren. Anna Carlsson och Agneta Meland Regnér, som
arbetar med djurskyddsfrågor på djurenheten, samråder med Aase Tronstad och Mats
Wiberg på rättssekretariatet. 
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tolkar för att hålla mötena. Det
är ofta där det brister, säger
Aase, som själv under det gångna
halvåret varit ordförande i råds-
arbetsgruppen för ”Jordbruks-
och veterinärfrågor”.  

Hon har fått en större förståel-
se för hur arbetet inom EU fun-
gerar och insett vilken knepig
situation ordföranden för dessa
grupper har. 

– Tonen är alltid trevlig på
dessa möten. Delegaterna är
vana att delta i internationella
sammanhang, frågan är väl för-
beredd och alla representanter
har med instruktioner från hem-
landet. På det viset är det behag-
liga sammankomster, men  det
gäller ju att enas, att hitta kom-
promisser. Kan Spanien kanske
göra avkall i den frågan? Har
Tyskland möjlighet att dra tillba-
ka sitt krav där? Det går ganska
långsamt fram. 

Uppgiften för Aase Tronstads
grupp är att enas om gemensam-
ma regler för ”icke-kommersiell

förflyttning av sällskapsdjur”.
Utgångspunkten är ett förslag
till EG-förordning som kommis-
sionen presenterade i september
2000.

Gruppen hade sitt senaste
möte i april, flera länder hade
synpunkter på olika delar av för-
slaget och frågan är extra kom-
plicerad för Sveriges del.  

– Vi har dels kravet att utöva
ordförandeskapet opartiskt, dels
särskilda problem till följd av
smittskyddsläget i Sverige.

Målet är att unionens djur lik-
som unionens människor så fritt
som möjligt ska kunna röra sig
över gränserna. Det låter enkelt
och bra. Men vissa medlemslän-
der har sjukdomar andra varit
förskonade från.  

– Sverige, Storbritannien och
Irland har varit fria från rabies
under mycket lång tid, utan att
rutinmässigt vaccinera hundar
och katter. Kommissionens för-
slag tar hänsyn till detta och
medger att dessa tre länder får
ställa högre krav än andra EU-
länder på rabieskontroll vid
införsel av hundar och katter.
Denna särbehandling ses inte
som självklar av alla övriga län-
der, förklarar Aase.  

Rävens dvärgbandmask, Echi-
nococcus multilocularis, är ett
annat smittämne Sverige varit
befriat från. Den finns i flertalet
medlemsländer. Det är en farlig
parasit, som kan spridas till
människor och ger hög dödlighet.
Ett sätt att se till att dvärgband-
masken inte förs vidare är
avmaskning. Kommissionens för-

”Tack vare mina kunskaper som veterinär kan jag för det mesta ganska snabbt skriva ett
svarsutkast, därefter kontaktar jag experterna på myndigheter och organisationer, som
kan komplettera. I det perspektivet är det bra att ha veterinär bakgrund”, säger departe-
mentssekreterare Tronstad.

Namn: Aase Tronstad
Ålder: 47 år
Yrke: Departementssekreterare på Jordbruksdepartementet
Familj: Maken Niilo, civilingenjör, barnen Anna, 20 år och
Anders, 21 år. 
Bor: Bromma.
Intressen: Jogging, fotvandring, oljemålning och trädgårdsskötsel. 
Husdjur: Höns och en tupp. 
Bakgrund: Veterinär 1978. Vikariat som distriktsveterinär,
smådjurspraktiker och besiktningsveterinär. Kansliveterinär på
Sveriges Veterinärförbund 1985 och redaktör för Svensk Veteri-
närtidning. Generalsekreterare i SVS 1991. Aktiv i FVE, Federa-
tion of Veterinaries in Europe. Departementssekreterare på Jord-
bruksdepartementet sedan 1998. 
Sommarplaner: Semestern tillbringas i trädgården hemma i
Bromma tillsammans med Hedemorahönsen, tuppen och familjen.
Innan året är slut ska dock en veckas fotvandring tillsammans
med maken ske i alperna. 
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slag innebär dock att länder inte
själva får kräva avmaskning av
hundar och katter. Istället ska de
ansöka hos kommissionen om
tilläggsgarantier. 

Frustrerande frågor
Hästpass och karenstider för
hästar som behandlats med läke-
medel är en annan fråga Aase
arbetat med under ordförande-
skapet. 

– En mycket frustrerande
fråga. Kommissionen vet att häs-
tar olagligen behandlas med
läkemedel som kan vara farliga
för människan att få i sig. Vi är
helt överens om problemet, alla
medlemsländer, alla veterinärer,
men kommissionen föreslår inte
lagändringar för att göra det
möjligt att behandla hästar
under en sådan kontroll att kon-
sumenternas hälsa inte äventy-
ras. 

Alla hästar inom EU ska ha ett
pass, i passet ska förutom upp-
lysningar om ägare, signalement,
id-nummer, vaccination och labo-
ratorieundersökning, också fin-
nas noteringar om eventuella
behandlingar med läkemedel
som inte är godkända för livsme-
delsproducerande djur. 

– Grundtanken med passet är
att det skall vara tillåtet att
behandla hästar med ”icke-tillåt-
na läkemedel” under förutsätt-
ning att de inte går till slakt och
blir till livsmedel. 

Antingen ska de hästar som
behandlats med sådana läkeme-
del inte slaktas alls, eller så
måste de ha en karenstid på sex
månader. Problemet är att det
fortfarande är olagligt att be-
handla hästar med dessa läke-
medel. 

– Kommissionstjänstemän hän-
visar till att ändringar ska göras
i samband med en total översyn
av läkemedelslagstiftningen. Det
kan ta tre till fem år. Det är
hemskt frustrerande. 

Hon förstår inte varför frågan
om restsubstanser inte briserat
som en bomb i de europeiska
medierna. 

– Tidningarna vinklar sina
artiklar på själva hästpasset.
Men huvudsaken är ju att män-

niskor äter kött som kan innehål-
la farliga restsubstanser och tror
att de gör ett bra och säkert val.
Det pågår i hela Europa och det
sker varje dag.

Telefonen ringer. Det är veteri-
närrådet på  Jordbruksverket,
som berättar att han tänkte
maila över ett 250 sidor långt
underlag, inför CVO-gruppens
OIE-möte. SJV behöver departe-
mentets synpunkter. 

– I och med ordförandeskapet
finns det en hel del som blivit lig-
gande, som jag får ta upp igen
efter sommaren, säger Aase, när
hon lagt på luren. 

En sådan sak som ska tas upp
efter sommaren är regeringens
vilja att förbättra statistiken
över läkemedelsanvändningen
till djur. 

– Enligt dagens statistik kan
man bara se hur stora mängder
av olika veterinärmedicinska
läkemedel som säljs. Meningen
är att få fram ett system, som gör
att man exakt kan se vilka

djurslag som behandlats med
vilka preparat. 

Jordbruksverket har utrett frå-
gan och föreslagit att genom att
bland annat använda vet@-syste-
met och apotekets statistik få
fram sådan statistik. 

– Vi har remissbehandlat ver-
kets förslag, men därefter har vi
inte hunnit göra något mer i frå-
gan. 

När ordförandeskapet löpt ut
ska Aase sätta igång och sam-
manställa remissvaren. 

Men innan dess; semester. Den
spenderas troligen hemma i träd-
gården i Bromma med Hedemo-
rahönsen och tuppen. 

– Somrarna här hemma är
oftast fina, så det är synd att resa
bort, säger Aase och gör en sista
kontroll av skärmen. 

– Nähä, inga synpunkter kom
in, säger hon och med ett klick
skickas svaret iväg till den poli-
tiska ledningen.    

Katarina Hörlin Barnekow

”Jag mailar rapporten
till dig senast klockan
tio”. Klockan och e-
posten är en departe-
mentssekreterares vik-
tigaste arbetsredskap.



474 2001, Volym 53, Nr 8–9

Samma dag som det kollegiala
nätverket höll sitt möte presente-
rade Mona Sahlin en rapport på
DN-debatt om arbetslivet och
den ökande stressen, som enligt
rapporten slår ut människor till
en kostnad av 80 miljarder kro-
nor per år. Näringslivsminis-
terns rapport kom ofta att näm-
nas under eftermiddagens dis-
kussioner, den sågs som ett tyd-
ligt tecken på att idén med ett
kollegialt nätverk ligger helt rätt
i tiden.  

– Inte minst en dag som denna,
när Mona Sahlin lagt fram sin
rapport om utbrändhet och
stress, inser man hur väldigt
aktuellt det är med människor
som upplever problem. Det är ett
tuffare liv och det är ett tuffare
arbetsliv. Behovet av stöd och
någon att prata med är stort, sa

veterinärförbundets ordförande
Dag Hultefors i sitt inled-
ningsanförande. 

Nätverket kom till efter det att
veterinärer trakasserats av djur-
rättsaktivister 1998. De utsatta
kände en psykisk press och
många hade behov av att samta-
la med kolleger om det som skett.
Beslutet att bilda ett kollegialt
nätverk, precis som läkarna och
tandläkarna har, togs och åtta
veterinärer utsågs till stödperso-
ner. Formen för verksamheten
lånades från Läkarförbundet och
socionom Inger Löfvander som
samordnat läkarnas nätverk
hjälpte till med bildandet av det
veterinära.

Alla veterinärer i Sverige har
nu under ett och ett halvt år kun-
nat kontakta någon av dessa åtta
stödpersoner för att tala om per-

sonliga problem, yrkesmässiga
påfrestningar eller andra bekym-
mer. 

– Vad jag förstått så har ni inte
fått så många kontakter. Det är
inte nätverkets fel, utan nu gäl-
ler det att sprida kunskapen om
att ni finns. Ni behövs, sa Dag
Hultefors, innan han lämnade
medlemmarna, som samlats på
Åkeshofs slott för att tillsam-
mans med Inger Löfvander utby-
ta erfarenheter och diskutera
hur framtiden för nätverket ska
te sig. 

Få kontakter – inte
ovanligt 
Fem av medlemmarna – Sten
Berggren, Karina Burlin, Eva
von Celsing, Anne-Marie Dalin
och Herbert Lundström – hade
slutit upp och även Erik Kjell-
gren, före detta ordförande i
SVF, deltog i mötet. Han har fått
många spontana samtal från
veterinärer kring saker som lig-
ger i linje med nätverkets frågor
och han ville därför gärna också
ingå i nätverket. 

Precis som Hultefors konstate-
rade i sitt inledningstal hade inte
många kontakter tagits under de
gångna 1,5 åren. Tre stödperso-
ner hade inte kontaktats alls, en
hade kontaktats en gång, två två
gånger, en femton gånger och en
sjutton.

Inger Löfvander jämförde med
läkarnas kollegiala nätverk, vil-
ket består av 142 rådgivare till
40 000 läkare. 

– De har cirka 450 kontakter
på ett år totalt, vilket ger tre
kontakter per rådgivare. Det nät-
verket har dessutom varit igång
längre än ert och jag tycker inte
att ni ska se era få kontakter som
ett underbetyg. Det tar tid att
bygga upp och nå ut med infor-
mationen om att nätverket finns,
sa hon.

– Jag har bara mött reaktioner
som välkomnat initiativet. Kon-
takterna har kanske varit få,
men det är inte ett misslyckande.
Det kommer att bli ett större

En eftermiddags erfarenhetsutbyte mellan
medlemmarna i det kollegiala nätverket
Sekretess, åldersfördelningen i gruppen och vikten av att ta
fram bra informationsmaterial kring vad som händer om man
blir anmäld till ansvarsnämnden. Det var några av de frågor
medlemmarna i veterinärernas kollegiala nätverk diskutera-
de under mötet på Åkeshofs slott den 31 maj. Det var den
andra sammankomsten sedan nätverket bildades 1999 och
det var dags att utbyta erfarenheter.    

Två nätverksprofiler,
socionom Inger Löf-
vander och veterinär
Herbert Lundström.
Inger har varit med
om att bilda Läkar-
förbundets kollegiala
nätverk och hon fun-
gerar även som sam-
ordnare och rådgiva-
re åt det veterinära. 
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behov i framtiden av stöd, det
pekar inte minst Mona Sahlins
utredning på. Vi ska stämma i
bäcken, sa Herbert Lundström,
också han tidigare ordförande i
Veterinärförbundet. 

Telefonsamtal vanligast 
Den vanligaste kontaktformen
till medlemmarna i nätverket
har varit via telefon och de vanli-
gaste problemområdena har
varit privata problem, problem
med kolleger och/eller illegal
konkurrens, alkoholproblem,
mobbning och anmälan till
ansvarsnämnden. I ett av fallen
har stödpersonen hänvisat sin
kollega till behandling. 

Ingen av stödpersonerna tyckte
att deras roll varit betungande.
”Jag har bara goda erfarenheter.
Jag har mest lyssnat, de har själ-
va kommit fram till lösningen.
Det har nästan alltid varit sam-
tal som gått från moll till dur”
som en av medlemmarna sa. En
annan talade om den väldiga
ensamhetskänslan som finns hos
veterinärer som blivit anmälda
till ansvarsnämnden. ”De känner
en enorm prestigeförlust. Men
att bli anmäld är inte samma sak
som att bli fälld. Den som dagli-
gen exponerar sig på en stor
arbetsplats blir förr eller senare
anmäld och att anmälas är inte
detsamma som att fällas”. 

Trots att ingen av nätverkets

medlemmar känt att rollen varit
betungande, har det ibland hänt
att de velat rådfråga någon
annan om hur svårt ett problem
egentligen är och exakt hur man
bör stötta. ”Det är viktigt att ha
ett eget nätverk, med personer
man kan rådfråga omkring sig”
sa en av medlemmarna och en
annan poängterade att om det i
framtiden blir fler kontakter,
behövs en central person som
medlemmarna i nätverket kan
vända sig till med sina egna frå-
gor. ”Jag kan ibland känna räds-
la för att ta för mycket av andras
problem till mig. Om verksamhe-
ten växer behövs nog en central
person som man kan diskutera
med.”

Inger Löfvander erbjöd sig att
tillsvidare fortsätta fungera som
nätverkets stödperson. 

Ringer till en – inte åtta
Sekretessfrågan diskuterades
länge och gruppen slog fast att
det är ytterst viktigt att den som
kontaktar en stödperson känner
att det han eller hon berättar
stannar hos stödpersonen. 

– Man ringer en person. Inte
alla åtta i nätverket. 

Hittills har ingen av stödperso-
nerna haft något behov att råd-
göra med de andra medlemmar-
na i nätverket om ett visst fall,
men om det skulle ske i framti-
den enades gruppen om att det
under inga omständigheter kom-
mer att ske utan att den berörde
veterinären först gett sitt medgi-
vande. 

Medlemmarna i nätverket ena-
des också om att det vore bra om
det kom in en yngre person i
gruppen, som unga veterinärer

Medlemmarna i det kollegiala nätverket för veterinärer kallar sig
hellre stödpersoner än rådgivare. Här sitter stödpersonerna Anne-
Marie Dalin och Eva von Celsing. 

Sten Berggren och Karina Burlin var två av stödpersonerna som
möttes för att utbyta erfarenheter. Gunnar Bergsten, som inte
kunde närvara vid mötet, ingår också i nätverket. 

Kollegiala nätverket 
– Alla som ingår i nätverket gör det frivilligt och utan betalning
– Medlemmarna i nätverket ska ses som stödpersoner, vilka alla

veterinärer i Sverige kan kontakta och tala om alltifrån stress och
privata problem till mer yrkesmässiga bekymmer. 

– Den som ringer får vara anonym och samtalet som förs mellan
stödpersonen och den som sökt kontakten förs inte vidare. 

– Tänk på att stödpersonen av personliga skäl kan ha omöjligt att
besvara ditt samtal just när du ringer. 

– Namn och telefonnummer till medlemmarna i det kollegiala nät-
verket finns i rutan i anslutning till artikeln och på www.svf.se.
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känner förtroende för och samhö-
righet med. Kanske kommer de
att gå via Sveriges Yngre veteri-
närers förening, SYVF, och
genom den försöka finna en
lämplig person. 

Medlemmarna bestämde sig
också för att utöka annonsering-
en om att nätverket finns, främst
genom återkommande annonser
i Svensk Veterinärtidning. Mate-
rial om vad som händer om man
blir anmäld till ansvarsnämnden
ska också tas fram och göras till-
gänglig för stödpersonerna.
Nästa möte ska hållas om ett år.  

Katarina Hörlin Barnekow

Flat coated retriever, hane,
sex år
Anamnes: Rutinundersökning i
samband med besiktning.

Status: Ett svagt systoliskt blås-
ljud (grad I–II/VI) hörs på bröst-
korgens vänstra sida. Inga övriga
onormala fynd vid undersökning-
en.

Röntgen thorax: Utan anmärk-
ning.

Ekokardiografi: Utan anmärk-
ning.

EKG: Se Figur 1.

Kollegialt Nätverk – veterinärer stödjer
veterinärer

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en sam-
talspartner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga problem med
anknytning till yrket eller som av annan anledning sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som sam-
tidigt är väl förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, pri-
vata problem och kriser, utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan för felbehandling.

Tveka inte att utnyttja det Kollegiala Nätverket om du behöver någon att tala med. 

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon E-post
Sten Berggren Trosa 0156-136 84
Gunnar Bergsten Vallentuna 08-512 403 50
Karina Burlin Umeå 090-12 06 83 karina.burlin@kommunicera.umea.se  
Eva v Celsing Eskilstuna 016-292 93, 291 03
Anne-Marie Dalin Knivsta 018-38 11 03 anne-marie.dalin@og.slu.se
Erik Kjellgren Arboga 0589-169 78, 192 80 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521-660 99 herbert@gotanet.se

Förre ordföranden i SVF, Erik Kjellgren,
har fått spontana samtal från veterinärer
och ingår numera också i nätverket.

Vilken är din diagnos? – EKG
Fallet är insänt och tolkat av leg vete-
rinär Anne Carlswärd, Djursjukhuset i
Jönköping, Oskarshallsgatan 6, 553 03
Jönköping. Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

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.

Svar – se sidan 483
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– Min morfar var veterinär och
alkoholist. Han drack och spela-
de kort. Mormor ställde ultima-
tum – vi eller alkoholen? Han
valde alkoholen och det tog 13 år
innan han kom tillbaka till sin
familj. Men mormor gjorde rätt.
Alkohol ställer krav på männi-
skan, om vi ska ha en chans mot
drogen måste vi ställa motkrav,
men samtidigt stötta. Att bara
stötta hjälper inte. 

Företagsläkare Peter Fonyad
från Länshälsan i Stockholm
föreläser för ett tiotal veterinärer
om ”Rådgivarens roll i samband
med missbruksproblem”. I publi-
ken ingår fem av medlemmarna i
det kollegiala nätverket och
Fonyad utgår från sin morfar,
sina medicinska kunskaper och
erfarenheter han fått genom
möten med missbrukande läka-
re. 

– Kom ihåg att kunskap inte
utesluter ett missbruk. Det finns
läkare som i flera år arbetat med
missbrukare och själva är bero-
ende av någon drog. De dricker
av ett inre tvång, för att inte må
dåligt. Det är ett helvete att vara
beroende.   

Fonyad konstaterar att alkohol
och missbruk inte är något nytt. I
de grekiska myterna och bibeln
finns problemet väl beskrivet,
från det att Dionysos lämnade
gudarna på Olympos för att
smaka vätskan människorna
nedan berget drack, till alla vise
män i Bibeln, som visste allt om

alkoholens faror. Inte bara män-
niskor tycker om att bli berusa-
de, även däggdjur söker rus. 

– Vi är helt enkelt skapta på fel
sätt. Hjärnan tycker om något
som är skadligt för oss. Men det
är som det är. Rätt doserat kan
man ha mycket glädje av alkohol
under ett helt liv. 

Det tar fem till 25 år att
utveckla ett missbruk. Peter
Fonyad urskiljer två vägar in i
ett. 

– Förenklat kan man säga att

den ena gruppen består av män-
niskor som mår dåligt psykiskt.
De har depressioner eller andra
psykiska problem och använder
alkoholen som avlastare, som
medicin, för att lätta på den psy-
kiska bördan. Den andra grup-
pen består av personer som inte
hade dessa problem från början,
utan tyckte bara att det var kul
och trevligt att dricka. De drack
under ungdomstiden, och däref-
ter blev det mer och mer. Till sist
har de utvecklat ett missbruk.  

Förnekandet – en del av
problemet
Vägen in i ett missbruk kan allt-
så variera, men när beroendet
väl kommit växer ett välkänt
mönster fram. Bit för bit, glas för
glas, drar den beroende sig allt
längre från verkligheten och från
sig själv. Det börjar med en hög
alkoholkonsumtion, att den är
för hög tycker nästan alla, utom
den som dricker. 

– Förnekande är ett ord att
lägga på minnet. Den beroende
vill inte erkänna problemen, vill
inte se verkligheten. Det är ett
grundproblem. 

Oärlighet och manipulation föl-
jer i förnekandets spår. Den bero-
ende isoleras känslomässigt. För
att stå ut med det och då toleran-
sen för alkohol blivit högre, krävs
en ännu högre alkoholkonsum-
tion. Så är cirkeln sluten; mer
alkohol, fler lögner, större
ensamhet, mer alkohol. 

”Veterinärer och läkare med missbruks-
problem är i viss mån annorlunda än andra
beroende”
Människor har i alla tider druckit. I alla tider har några druckit för mycket och fortsatt till dess
inget är kvar.   

– Vi är skapta på fel sätt. Våra hjärnor tycker om något som är skadligt för oss. Men det är
inget vi kan göra något åt nu, sa läkare Peter Fonyad under en föreläsning på Åkeshofs slott
i Bromma. 

Det vi kan göra något åt är att öka kunskapen om en av de mest skuldskapande sjukdomar-
na som finns. Fonyad förklarade varför missbrukande läkare och veterinärer i viss mån skiljer
sig från andra människor med ett beroende. 

Peter Fonyad från Länshälsan i Stock-
holm talade om beroendeproblem och hur
man bemöter en missbrukande kollega.
Han utgick från sin morfar, sina medi-
cinska kunskaper och erfarenheter han fått
genom möten med missbrukande läkare.
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Fonyad berör helt kort olika
förklaringsmodeller till varför ett
missbruk uppstår. Tanken att
det var omgivningen som var fel
och om man ändrade den skulle
även missbruket försvinna har
alltmer övergivits. 

– Man skulle ändra samhället
på 1970-talet. Det var samhällets
fel att människor missbrukade.
Man ändrade bostad, ändrade
arbete, ändrade hustrun, efter-
som den beroende drack därför
att dessa saker fick honom att
må dåligt. Hittills har det aldrig
hänt att någon har slutat dricka
därför att han bytt ut sin fru. Det
är inbillning. Alla människor har
problem med livet. De flesta kla-
rar av dem med hjälp från andra.
Missbrukaren skjuter problemen
framför sig.  

Läkemedel och vin
Missbruket behöver inte bestå av
alkohol. Haschrökare, amfetami-
nister och kokainister finns i
arbetslivet, mer sällan heroinis-
ter, de är ofta alltför utslagna.
Läkemedelsmissbruk har, enligt
Peter Fonyad, blivit vanligare
under de senaste tjugofem åren. 
– Det börjar med att man tar
smärtstillande, mår bra i början,
märker att det inte hjälper lika
mycket som tidigare, man ökar
dosen, får abstinens, behöver
mer läkemedel än man har och
så börjar recept förfalskas. För
en veterinär eller läkare är det
enklare än för andra människor
att få ut medicin. De har recept-
blocket i fickan. 

Blandmissbruket har också

ökat, konstaterade Fonyad. Mest
bland kvinnor. 

– Smärtstillande medicin sköljs
ner med vin. Det ger en direkt
effekt, de tuppar av. Efter några
veckor krävs starkare doser.
Tyvärr har kvinnor ännu svårare
än män att erkänna att de har
problem. De tycker att det är
skamligt att stämplas som miss-
brukare och vill till varje pris
dölja det. När en vanlig kvinna
blir väldigt parant är det dags att
dra öronen åt sig, brukar jag
säga. 

Arbetsgivaransvar 
Arbetsgivaren har en viktig roll,
när det gäller att hjälpa och
rehabilitera en beroende männi-
ska. Den viktigaste, enligt Fony-
ad. Han skissar en nedåtgående
trappa, som illustrerar hur ett
missbruk kan slå ut en hel tillva-
ro. Överst på trappsteget står en
hög alkoholkonsumtion, den fort-
sätter nedåt med familjeproblem,
försämrad ekonomi, rattonykter-
het och därmed indraget körkort.
Familjen och vännerna är ofta
borta vid det här laget. Det enda
som finns kvar att förlora är
arbetet.  

– Det sköter den beroende ofta.
Inte för att han tycker så mycket
om att jobba, utan därför att
utan inkomst har han inte råd
att dricka. Så, ingen utom
arbetsgivaren kan ställa verk-
ningsfulla krav, krav som miss-
brukaren måste lyssna på.
Arbetsgivaren har makten att ta
ifrån honom/henne det han/hon
absolut inte vill förlora. 

Alla arbetsgivare är skyldiga
att ha en alkohol- och drogpolicy.
Den kan bestå av två till tre A4-
sidor, där det enkelt uttryckt står
att missbruk och effekter av ett
missbruk inte tolereras på
arbetsplatsen, samt vilka möjlig-
heter till rehabilitering arbetsgi-
varen har. 

Om inte den beroende svarar
mot förväntningarna, att exem-
pelvis genomgå en behandling,
kan uppsägning bli aktuell. Det
kan också bli juridiska konse-
kvenser till följd av ett missbruk.
Det kan röra sig om polisanmä-
lan, om någon skrivit ut stora
mängder läkemedel till sig själv,
det kan röra sig om anmälan till
Socialstyrelsen, i läkares fall,
Jordbruksverket i veterinärers,
för eventuell indragning av legi-
timationen.

Likheter mellan läkare och
veterinärer
Peter Fonyad brukar föreläsa för
sina kolleger om läkare som
missbrukar. Det finns flera lik-
heter mellan veterinärer och
läkare, och på frågan om veteri-
närer är annorlunda än andra
människor, svarar han: 

– Ja, i viss mån. Veterinärer
har en biologisk kunskap många
andra människor saknar. De har
ofta en positiv inställning till
mediciner. De har också en när-
het till mediciner och recept-
blocket i fickan. 

Liksom läkare, tror Peter

För en veterinär eller
läkare är det enklare
än för andra männi-
skor att få ut medicin.
Blandmissbruket har
också ökat, smärtstil-
lande medel sköljs
ner med vin.

”Veterinärer har ofta en positiv inställ-
ning till mediciner. De har också en när-
het till mediciner och receptblocket i fick-
an.”



4792001, Volym 53, Nr 8–9

Fonyad, att veterinärer söker
hjälp senare än andra. 

– Man botar andra dagligen
och utgår ifrån att man kan bota
sig själv. Det försöker man ofta
först. Det är en yrkesbelastning.   

En annan yrkesbelastning är
att läkaren själv är van att styra
och ordinera, vilket han/hon
gärna vill fortsätta göra även när
det gäller honom/henne själv. 

– Kom ihåg att människor som
söker hjälp inte alltid är tack-
samma. Ofta vill de helst höra
att någon håller med. ”Jag behö-
ver någon som stöttar mig, men
mest för att höra att jag har rätt.
Alla mina tjatiga kolleger är job-
biga.” 

Det är inte ovanligt att läkare
använder sina akademiska meri-
ter som ett vapen, när de känner
att de inte blir bekräftade. 

– Om rådgivaren är docent och
den beroende professor är det
inte ovanligt att han försöker
ifrågasätta dig och dina kunska-
per. De letar efter en svag punkt
hos dig.  

Då flera av medlemmarna i
kollegiala nätverket för veterinä-
rer satt med i publiken passade
Peter Fonyad på att varna dem
för fallgropar, vid kontakt med
kolleger med missbruksproblem.
Först och främst betonade han
vikten av att ha sin roll klar för
sig. 

– Du är inte bara veterinär, du
är inte chef, du är inte en granne
och din uppgift är inte att bota.
Du är en medmänsklig kollega.
Och kom ihåg att du kan inte
vara chef och stödperson samti-
digt. Det är kört, du måste välja. 

Råd två var att lyssna. Lyssna,
fråga och var inte blyg.

– Dricker du mycket? Äter du
mycket läkemedel? Bli inte blyg,
många doktorer går runt proble-
met, men det bästa är att fråga
rakt ut.  

Lyssna, men sätt gränser
Peter Fonyad uppmanade även
publiken att vara uppmärksam-
ma på sitt eget förhållande till
alkohol och droger.

– En patient blir aldrig miss-
brukare om hon eller han dricker
mindre än sin doktor. 

Låt er inte manipuleras, var ett
fjärde råd. 

– Det är mycket vanligt att
missbrukaren lägger skulden på
rådgivaren, vill göra er till syn-
dabock. Bli inte förvånade om de
säger att ”här sökte jag upp dig
för ett halvår sedan för att jag
trodde att du kunde hjälpa mig.
Du sa att du skulle hjälpa mig.

Jag litade verkligen på dig. Och
ingenting har blivit bättre”

– Kom ihåg att det inte är er
uppgift att behandla kollegan.
Kollegan ska inte förvänta sig att
ni ska kunna ta hand om allt. Låt
er inte ätas upp. Behåll
avståndet. Ni kan lyssna och
stötta, men behandlingen ska
ske med utbildad personal och ni
kan stötta dem att själva ta ste-
get till den form av behandling,
som passar dem bäst. 

Det finns flera olika behand-
lingsformer och det är inte säkert
att ett behandlingshem är rätt
för alla med ett beroende. Fonyad
listade olika alternativ från
landstingets alkholmottagningar
till privata terapeuter. Vad gäller
behandlingar påpekade Fonyad
ytterligare ett gemensamt pro-
blem som läkare och veterinärer
delar. De är ofta kända i sin kom-
mun. 

– Rykten kommer lätt igång.
Jag tycker absolut att man ska se

FACKLIG GRUNDKURS  13–14 september
Sveriges Veterinärförbund inbjuder  alla medlemmar till facklig grund-
kurs i två dagar. Kursen börjar kl 10.00 torsdagen den 13 september
och slutar på eftermiddagen den 14:e. Platsen är Foresta Hotell &
Konferens på Lidingö (Stockholm). Bland  kursinnehållet finns lagen
om anställningsskydd, medbestämmandelagen, förhandlingsteknik,
avtal på den privata och statliga sektorn m m. 

Du som är utsedd, och anmäld till arbetsgivaren, till att vara facklig
förtroendeman (MBL-kontaktman) vid din arbetsplats har rätt till ledig-
het med bibehållna löneförmåner

Anmäl ditt intresse till kansliet så snart som möjligt, dock senast den
10 augusti!
Välkommen!
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till så att läkare och veterinärer
får behandling någon annan-
stans än i den kommun där de
arbetar.

På en punkt var Fonyad allde-
les kristallklar. Mot nattliga
samtal där personen ringer
påverkad gäller bara en sak. Sätt
en tydlig gräns. 

– Ni ska aldrig diskutera med
någon som ringer två på natten
och är påverkad. Det är helt
meningslöst. Klargör att ni inte
vill prata med honom eller henne
när han eller hon är onykter och
att de får återkomma i morgon,
när de nyktrat till. 

– Men det gör de ju inte! De
ringer aldrig nästa dag, utbrast
en av åhörarna. 

– Nä... men då vill de inte. Ni
kan inte göra så mycket åt det, sa
Fonyad. 

En annan i publiken undrade
hur han själv förhöll sig till alko-
hol med tanke på morfaderns
alkoholism? 

– Det finns en biologisk och
social ärftlighet. Har man en
mor, far, farfar, morfar, farmor
eller mormor som varit alkohol-
beroende ska man se upp. Man
kan dricka, men det finns en stör-
re risk att bli beroende. Se upp
om du utvecklar en tolerans och
plötsligt tål mer än tidigare. Jag
dricker, men tillåter mig inte att
dricka hur mycket som helst. Det
vinner jag på. 

Kan en alkoholist någonsin
dricka igen? 

– Nej. Det är antingen – eller.
Har du en gång tappat kontrol-
len över ditt drickande, så har du
den egenskapen kvar hela livet. 

Katarina Hörlin Barnekow 

Alkoholens offer
5 000–7 000 svenskar dör varje
år på grund av alkoholrelate-
rade sjukdomar eller av ska-
dor som uppstått i samband
med alkohol. 

En femtedel av alla patien-
ter i akutsjukvården har alko-
holproblem. 40 procent av
patienterna på psykiatriska
mottagningar är alkoholfall.
(Källa: CAN, Centralförbun-
det för Alkohol- och Narkoti-
kaupplysning)

SVS Hästsektion
och Veter AB

arrangerar kursen

Neurologi på häst
Kursansvarig: Merike Ronéus, SVS Hästsektion

Föreläsare: Professor Joe Mayhew, Edinburgh, Skottland
Veterinär Derek Knottenbelt, Liverpool, England
Veterinär Katarina Gustafsson, SVA

Plats: Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Tid: Start torsdagen den 18 oktober 2001, registrering kl.
9.00-10.00.
Avslutning fredagen den 19 oktober 2001 ca kl. 16.30.

Målgrupp: Hästpraktiserande veterinärer i Norden

Kursavgift: 4 000 kronor för Hästsektionens medlemmar. För icke
medlemmar samt anmälan och/eller betalning efter den
1 september 2001: + 1 000 kronor. För att få största
utbyte av neurologikursen krävs förberedande instuder-
ing av kursmaterial på CD-ROM som skickas ut till kurs-
deltagare i mitten av september. Kursavgiften inklude-
rar CD-ROM samt kurslitteratur, kaffe båda dagarna,
lunch torsdag och fredag, middag torsdag kväll, logi
natten mellan torsdag och fredag.
Eventuella extranätter bokas och betalas direkt till
Aronsborg Konferenshotell, tel.: 0171-559 59 (ange
Hästsektionens kurs 18-19/10-01). 
Kursavgift skall vara registrerad på SVS Hästsek-
tions Pg 63207-5 senast 1 september 2001. 

Max. antal platser: 160.

Anmälan: Anmälan, som är bindande, sker genom speciell
anmälningsblankett som distribueras till Hästsektio-
nens medlemmar senast 15 augusti. Övriga intressera-
de kan rekvirera anmälningsblankett från: Veter AB, tel:
08-554 203 60, fax 08-550 634 50. 
Anmälan skall vara Veter AB, Klockarv. 114, 151 61
Södertälje/fax 08-550 634 50 tillhanda senast 1 sep-
tember.

Kursavgiften skall inbetalas till Hästsektionens pg
63207-5

OBS: Hästsektionens årsmöte kommer att hållas torsdag kl
17.00. Medlemsavgift i SVS Hästsektion: 150 kronor.
Nytt medlemskap anmäls till SVFs kansli 08-545 558 20

Upplysningar: Merike Ronéus 018-67 40 00
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Debatten om kvicksilver (Hg)
inom humanvården har nu gans-
ka många år på nacken. Farhå-
gor har förts fram om kvick-
silvrets neurotoxiska, teratoge-

na, nefrotoxiska och allergena
egenskaper. Den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMEA
utfärdade den 8 juli 1999 en
rekommendation att man vid
vaccination av nyfödda barn och
småbarn endast ska använda
kvicksilverfria vacciner. Detta
har bland annat lett till att ett
Hg-fritt influensavaccin vid
namn Begrivac finns att tillgå.
Förhoppningsvis kommer fler. 

Inom djursjukvården har kvick-
silver inte diskuterats särskilt
mycket, men för 10–15 år sedan
togs ett beslut om att kvicksilver
enligt hästsportens tävlingsreg-
lemente inte skulle få förekomma
i preparat till häst. Ett så kallat
Mac-blister ”var på tapeten” då.
Kvicksilver får dessutom inte ges
till livsmedelsproducerande djur
enligt MRL-förordningen (Peter
Kallings, personligt meddelande,
2001), även om de två kvicksil-
verföreningarna tiomersal och
timerfonat tillåts i vacciner om
deras koncentrationer inte över-
stiger 0,02 procent.

Kvicksilver vanligt
förekommande
Trots detta förekommer faktiskt

kvicksilver i vacciner till djur
inklusive hästar, vilket jag tror
är ett okänt faktum för många
veterinärer. Orsaken till detta är
att i innehållsdeklarationen för
respektive preparat i Fass Vet
står oftast inte Hg angivet, utan
istället två sorters föreningar
som Hg förekommer i: tiomersal
och natriumtimerfonat. Kvicksil-
verföreningarna används som
konserveringsmedel i vacciner-
na.

Nedan följer en listning av
hästvacciner som är fria från och
som innehåller Hg. Eftersom jag
uteslutande ägnar mig åt
djurslaget häst, hoppas jag att
det kan finnas någon annan vete-
rinär som vill och kan ta sig tid
att kontrollera övriga djurslag:
hund, katt, svin, får, nöt, fåglar
osv.

Kvicksilverfria vacciner
Inledningsvis noteras att fyra
hästvacciner enligt uppgift är
Hg-fria: Equip F (hästinfluensa),
Equip T (stelkramp), Equip FT
(hästinfluensa + stelkramp) samt
Equiffa (hästinfluensa + virusab-
ort).

Vacciner som innehåller
kvicksilver
Hästinfluensavaccin: Duvaxyn
(0,1 mg tiomersal/ml), Equilis
Pro (fd Prevacun) (0,01 mg natri-
umtimerfonat/ml) och Nobi-
Equenza (0,1 mg tiomersal/ml).
Hästinfluensa + stelkrampsvac-
cin: Duvaxyn Plus (0,1 mg tio-
mersal/ml), Equilis Pro T (0,01
mg natriumtimerfonat/ml) och
Nobi-Equenza T (0,1 mg tiomer-
sal/ml).
Stelkrampsvaccin: Duvaxyn T
(0,1 mg tiomersal/ml) och Teta-
nusvaccin (0,05 mg natriumti-
merfonat/ml).
Virusabortvaccin: Pneumabort K
(ej angiven mängd tiomersal).

Min önskan är att veterinärme-
dicinen, liksom humanmedici-
nen, ska överge de kvicksilver-
haltiga vaccinerna till förmån för
de kvicksilverfria. 

Anna Håkansson
leg veterinär, Dösjebro

Kvicksilver i hästvacciner
Under 1990-talet blossade en debatt om kvicksilver i
vacciner upp inom humansjukvården. Debatten resulterade i
att kvicksilverhaltiga konserveringsmedel försvann från t ex
spädbarnsvacciner. Inom veterinärmedicinen finns dock
kvicksilvret fortfarande kvar i många vacciner, vilket följande
insändare vill uppmärksamma.

SÄLJES
Smådjurspraktik i västra Öster-
götland
Tfn. 0709-40 22 78
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Friskvård såväl för människor
som för hundar har under de
senaste åren blivit allt mer popu-
lärt. Att värma upp och stretcha
ordentligt före träning eller täv-
ling är en självklarhet för såväl
den vanliga motionären som elit-
idrottaren. 

En förkortad, obalanserad
muskulatur är en vanlig orsak
till flera besvär i rörelseappara-
ten hos oss människor och
många problem som till exempel
ryggbesvär kan förebyggas
genom regelbunden stretching.
Detta kan man förmoda även gäl-
ler för våra hundar. Att genom
lämplig träning förbereda hun-
den inför större ansträngningar,
vara noggrann med uppvärm-
ning, regelbunden massage och
stretching skulle förebygga
många muskelbesvär hos våra
hundar.

I boken ”Hundmassage och
stretching” ges enkla råd hur
hundägaren själv kan massera

och stretcha sin hund. Författar-
na till boken är Kerstin Haase
och Jörn Oleby, vilka bägge är
utbildade hundfysioterapeuter.

Ursprung och ledlära
Bokens inledande del behandlar
hundens ursprung och hur den
successivt förändrats för att

det vänster bakben som har
rörts, eftersom avledning I, vil-
ken avspeglar hjärtats aktivitet
”sedd från” en tänkt linje mellan
frambenen, är opåverkad. Även
utan en 3-kanalig EKG-apparat
kan man sluta sig till att kom-
plexet vid pilen är en artefakt,
eftersom grundrytmen inte har
störts, utan komplexen kommer
med förväntade intervall även
efter det misstänkta komplexet.
Blåsljudet får utredas vidare
med eko-Dopplerundersökning.

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 Tid-
holm tas emot.

Hundmassage och stret-
ching

Hundmassage och stretching
Författare: Kerstin Haase och Jörn
Oleby
Förlag: Natur och Kultur/LTs förlag
Antal sidor: 96, illustrerad
Cirkapris: 295 kronor
ISBN: 91-27-35261-7

Svar: Normal sinusrytm, 120
slag/minut, normala komplex och
durationer. En artefakt (pil) vid
platsen för det andra komplexets
P-våg ses i avledningarna II och
III (Figur 2).

Diskussion
En av fördelarna med en 3-kana-
lig EKG-apparat är att man lätt
kan skilja ut artefakter som inte
drabbar alla avledningarna.
Eftersom alla avledningarna
avspeglar samma elektriska
aktivitet i myokardiet vid samma
tidpunkt, måste verkliga händel-
ser avspeglas i alla avledningar
om händelsen sker i myokardiet.
Om det däremot rör sig om en
rörelseartefakt i en extremitet
kan en eller flera avledningar
lämnas oberörda. I detta fall är

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 2. Normal sinusrytm, 120 slag/minut, normala komplex och durationer. En arte-
fakt (pil) vid platsen för det andra komplexets P-våg ses i avledningarna II och III.

Veterinärpraktik till salu
Inarbetad deltidspraktik med
perfekt läge och utmärkt lokal
(60 m2) i norra Stockholm säl-
jes. Vid torg med bl.a. apotek,
T-banestation och P-platser.
Med basutrustning. Tel. 070-
550 27 21.
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anpassas till oss människor och
vårt sätt att leva. Detta både på
gott och ont. Hunden som tidiga-
re fick lägga stor del av sin vakna
tid på att jaga och verka i sin
sociala flock har idag en ganska
tråkig vardag och får ofta för lite
stimulans både fysiskt och psy-
kiskt.  Att aktivera sin hund
genom daglig träning, såväl
fysiskt som mentalt, är viktigt
för att hunden ska må så bra som
möjligt.

Boken innehåller vidare av-
snitt där man enkelt och lättfatt-
ligt beskriver ledlära, den ytliga
muskulaturen hos hunden, de
olika muskelfibrerna och deras
funktioner. 

Detta ger hundägaren en
grund för att på ett korrekt sätt
kunna utföra de övningar man
senare går igenom.

En kort presentation av histo-
riken kring massage och stret-
ching ges i boken, där vi bland
annat får veta att redan greker-
na masserade sina husdjur.

Hur massage och stretching

kan förebygga skador och en
inskränkt rörlighet hos hunden
genom att bidra till en ökad blod-
cirkulation, minskad muskelto-
nus  och en smidigare muskula-
tur samt vad som kan ske om
hunden inte har en väl balanse-
rad muskulatur tar upp en stor
del av boken. Här diskuteras
även hur träning och motion, fel-
aktigt upplagd, kan vara en
bidragande orsak till skador hos
hunden. 

Att variera underlag, träna i
lite mer svårframkomlig terräng
vilket, förutom ren styrka, även
ger en förbättrad balans och
koordination samt att lägga trä-
ningen på rätt nivå är faktorer
som bidrar till att hunden får en
mjuk och smidig muskulatur.

Man beskriver även hur beho-
vet av de olika insatserna varie-
rar mellan den ”vanliga” familje-
hunden och den mera aktiva
hunden som till exempel en
kapplöpningsgreyhound.

Det är inte tillrådligt att ge
hunden djup massage inför täv-

ling, då det temporärt kan mins-
ka prestationsförmågan. Förfat-
tarna rekommenderar istället att
hundägaren inför mer krävande
ansträngningar endast ger lätt,
ytlig massage. Man bör också
tänka på att det inte alltid är bra
att stretcha hunden i ytterläge
då detta kan leda till en sänkt
muskeltonus, som i sin tur kan
ge en minskad stabilitet i leden
som muskeln löper över, vilket
då kan öka skaderisken. Mycket
tänkvärda råd som säkert inte
den vanliga hundägaren tidigare
reflekterat över. 

Fysiologiska effekter
En förklaring ges över de fysiolo-
giska effekterna på stretching
samt dess påverkan på friska
respektive skadade muskler. Till
exempel, att det i det akuta ska-
deskedet inte är lämpligt att
massera sin hund, men att det
senare i läkningsförloppet kan
förkorta rehabiliteringsperioden
och bidra till en bättre läkning av
den skadade vävnaden. 
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Vill du vara med och bygga upp 
en distriktsveterinärstation?

Vi söker tre distriktsveterinärer till Svenljunga 
(ref.nr. 06-3203/01) heltidsanställning tillsvidare

Till Svenljunga distriktsveterinärstation söker vi tre veterinärer. Verksamheten är blandad med stora
delar av både nöt, häst och smådjur. För de tre veterinärer som kommer att anställas finns stora 
möjligheter att strukturera verksamheten och utveckla de delar man är intresserad av. 
Förebyggande djurhälsovård efterfrågas av distriktets djurägare.

Det är många som är beroende av att våra veterinärer är kunniga, engagerade och kan modern 
teknik. Därför är kompetensutveckling och kvalitetstänkande prioriterade områden inom vår 
organisation. Vi söker er som har allsidig erfarenhet från veterinärt arbete, god samarbetsförmåga,
datorvana och är serviceinriktade. Tillsammans skapar vi en framgångsrik organisation där vi sätter
kunden i främsta rummet.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. För mer information kontakta Eva-Britt Axelsson,
tel. 070-687 57 83, eller Hillevi Lindström, tel. 070-687 57 84. Jourtjänstgöring ingår där vi strävar
efter att minst tre veterinärer delar på tjänstgöringen. Organisationens veterinärer är också officiella
veterinärer och utför uppdrag föranledda av EU:s regelverk.

Välkommen med din ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping senast den 13 juli 2001. 
Bifoga en tydlig förteckning över utbildningar och tidigare erfarenheter. 

Märk ansökan med aktuellt referensnummer.
www.sjv.se
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Författarna tar även upp
kontraindikationer för massage
och stretching och hänvisar hund-
ägaren att kontakta sin veterinär
om minsta tveksamhet föreligger
att hunden inte är fullt frisk.  

De olika greppen vid massage
visas enkelt och lättförståeligt.
Det är massage för de stora mus-
kelgrupperna på överarm, rygg
och bakben som beskrivs. Önsk-
värt vore kanske  att man även
redovisade en del grepp för
underben och tassar. Att endast
lära ut sex grepp i en bok med
titeln ”Hundmassage och stret-
ching” känns lite tunt.

30 sekunder låter länge
Då det gäller stretching går man,
i ett väl illustrerat avsnitt, ige-
nom såväl fram- som bakbens-
musklerna samt bröstmuskula-
turen hos hunden. Positivt är
även att man påpekar vikten av
en god arbetsställning för hund-
ägaren. Jag känner mig dock
tveksam till tidsintervaller på
upp till 30 sekunder. Det kan
vara långt för hunden att ”låna
ut” benet så pass länge och man
vet att muskulaturen inte för-
längs nämnvärt efter ca 15
sekunders stretching.

Sammanfattningsvis en myck-
et lättläst och väl illustrerad bok
för den vanlige hundägaren som
vill lära sig mer i avsikt att
kunna förebygga skador på sin
hund samt bibehålla dess rörlig-
het och smidighet. Kunde vi få
hundägare att följa de goda råd
som förmedlas i boken då det gäl-

ler träning, massage och stret-
ching skulle många hundar klara
sig ifrån muskelrelaterade be-
svär i form av muskelbristning-
ar, felaktiga belastningar m m.

Tyvärr finns det väldigt lite
vetenskaplig dokumentation gäl-
lande massagens och stretching-
ens effekter på hunden, varför
jag tror att det man redovisar i
boken som positiva effekter
främst är hämtat från vad vi vet
från humansidan. Ytterligare
forskning krävs för att vi verkli-
gen ska förstå vad vi åstadkom-
mer med massage och stretching
vid funktionsnedsättningar i
leder och muskulatur hos hun-
den och om vi direkt kan överfö-
ra erfarenheterna vi har på
humansidan till behandling på
djur.

Annelie Gauffin
leg sjukgymnast

Med hjälp av kennelklubbens
register har Lennart Swenson
kunnat studera hur sjukdomar
nedärvs i olika hundraser. Han
betonar i sin avhandling att hun-
dars hälsa är beroende av rasspe-
cifika avelsstrategier.

Under de senaste hundra åren
har mer eller mindre små grup-
per av hundar fått utgöra grund
för olika hundraser, vilket har
lett till att en del sjukdomar är
vanliga inom vissa raser. Swen-
son har i sitt doktorsarbete stu-
derat olika hälsoproblem som
förekommer mer eller mindre
ofta inom vissa hundraser. De
register över härstamning, ålder,
kön, hundägare och adresser som
finns hos Svenska Kennelklub-
ben har varit en av förutsätt-
ningarna för de studier som
ingår i avhandlingen.

Två av artiklarna behandlar
ledsjukdomar som höftledsdys-
plasi och armbågsledsartros. Två
behandlar hjärt-lungsjukdomar
som kronisk hjärtklaffsjukdom
och ett lungödem som förekom-
mer hos jagande hundar i vissa
raser. Lennart Swenson har
visat att samtliga dessa sjukdo-
mar styrs av både miljö och ett
flertal arvsanlag. De kan dessu-
tom bara upptäckas när en speci-
ell nivå överskrids, och kallas
därför tröskelvärdesegenskaper.

Arvbarheten har i de flesta fall
beräknats hos hanar och tikar för
sig. De skattade arvbarheterna
är alla i storleksordningen 20–70
procent. Det är relativt höga siff-
ror, vilket indikerar att de stude-
rade sjukdomsproblemen kan
förbättras med avelsurval. 

Det är svårt att gradera sjuk-
dom och vanligen ännu svårare
att gradera hälsa. För både höft-
ledsdysplasi och armbågsleds-
artros visar dessa studier att

Hälsoproblem hos olika
hundraser

Husdjursagronom Lennart Swen-
son, SLU, institutionen för hus-
djursgenetik, försvarade torsda-
gen den 14 juni sin doktorsav-
handling för agronomie doktors-
examen med titeln ”Population
Studies on Genetic Diseases in
the Dog”. Fakultetsopponent var
professor Frode Lingaas, Norges
Veterinärhögskola, Oslo, Norge.

Sök pengar från Skånska Veterinärföreningens sam-
fond!
Skånska Veterinärföreningen delar årligen ut medel ur sin samfond.
Medel kan utgå som underhåll till medlemmar eller medlemmars
efterlevande i ekonomiska trångmål. Medel kan också utgå till infor-
mation bland medlemmar rörande forskningsrön inom veterinärmedi-
cinens olika discipliner eller medlemmars vidareutbildning.
Ansökan eller förslag insändes till sekreteraren Stina Fernö, Lokföra-
regatan 13 B, 222 37 Lund senast den 1 augusti 2001.

Nya medlemmar hälsas välkomna. Inträde i föreningen sker genom
inbetalande av 100 kronor (pensionärer 50 kronor) till föreningens
postgiro 39 62 35-4.

Bortskänkes
Begagnad framkallningsma-
skin för röntgenfilmer
Framkallningsmaskin Kodak X-
Omat 270 RA Processor från
1994 skänkes. Kontakta Janne
Näs, tel: 08-730 79 99 eller e-
post: jan-erik.nas@elema.sie-
mens.se
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förekomsten av sjukdomsfall kan
påverkas och har påverkats
genom avelsurval baserat på
hälsoprogrammens gradering av
ledförändringar. För båda dessa
sjukdomar visas också att kost-
naden för röntgenundersökning-
ar och registrering i hälsopro-
grammen understiger värdet av
de hundar som genom program-
men skonats från måttlig eller
svår grad av sjukdom.

Könsskillnader har i samtliga
de studerade sjukdomarna visats
ha stor betydelse för förekomst
och svårighetsgrad. Denna infor-
mation bör användas för att för-
bättra effektiviteten vid avelsur-
valet. Skillnaderna har tidigare
ofta misstolkats som effekter av 
t ex moderns inflytande på val-
parna.

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

em 24–25/8 -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)

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)

4–15/3 -02. Forskarkurs i Evidence
based medicine, 3.75 ECTS-credits

Nya
12–15/9 -01. British Equine Veterinary
Association’s årliga kongress anord-
nas i Harrogate, UK. Info: BEVA, 5 Fin-
lay Street, London SW6 6HE, UK. Tel:
0044-(0)20 76106080, fax: 0044-(0)20
76106823, e-post: bevauk@msn.com

17–20/10 -01. Veterinary Days 2001
anordnas i Opatija, Kroatien. Info: Secre-
tariat for Veterinary Days 2001, Croatian
Veterinary Chamber, Planinska 2a, 1000
Zagreb, Kroatien. Tel/fax: 00385-(0)1-
2441 009, e-post: hvk@zg.tel.hr

Svenska

Nissanjeep -94 säljes
11.300 mil, lådsats, drag m m.
Larm, elhissar, krom, välskött.
Tel: 046-77 19 12.

Nya
24–29/9 -01. Kurs i artificiell insemi-
nation av hund och katt arrangeras av
Inst f obstetrik o gynekologi, SLU. Info:
Catharina Linde-Forsberg, tel: 018-67 21
63. (Se annons i denna tidning)

18/10 -01. Kurs i Neurologi på häst
arrangeras i Bålsta av SVS Hästsektion
och Veter AB. Info: Merike Ronéus, tel:
018-67 40 00. (Se annons i denna tidning)

22–26/10 -01. Kurs i Försöksdjursve-
tenskap enligt FELASA kategori B
arrangeras i Uppsala av Uppsala Univer-
sitet. Info: Kurssekretariatet,Jenny Lars-
son, tel: 018-471 76 84, e-post: Jenny.
Larsson@uadm.uu.se

1–3/11 -01. Nordic AO-basic Course
arrangeras i Uppsala av AO-Vet. Info:
Ole Frykman, e-post: frykman@swipnet.
se (se annons i denna tidning)

Tidigare publicerade
21–23/8 -01. Djurhälso- & utfodrings-
konferens arrangeras i Linköping av
Svensk Mjölk (SVT 6/01) 

Göteborg. Arr: Nordiska Hälsovårdshög-
skolan (SVT 7/01)

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

KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION
AV HUND OCH KATT

Tid: 24–29 september 2001
Målgrupp: Veterinärer med särskilt intresse för hund- och/eller

kattreproduktion som önskar bedriva artificiell inse-
mination på hund och/eller katt. Veterinärer som
redan har AI-kompetens för hund och som vill utöka
med katt kan välja att deltaga endast på den del av
kursen som berör katt.

Förkunskaper: De sökande bör ha gått kursen i fertilitetsutredning
på hund och katt vid institutionen för obstetrik och
gynekologi vid SLU, eller motsvarande kurser på
annat håll. 

Antal deltagare: max 12 deltagare (minst 8).
Kursavgift: 9000 kr (hund och katt). Enbart hund: 8000 kr.

Enbart katt 2000 kr (gäller endast veterinärer som
redan har AI-kompetens på hund).

Vidare upplysningar om kursen kan erhållas från Catharina Linde-
Forsberg, tel: 018/67 21 63.

Skriftlig anmälan: Skall vara institutionen tillhanda senast 27 augusti.
Av ansökan skall framgå om den avser hund och katt, enbart hund eller
enbart katt (se ovan). Intyg över genomgångna kurser och eventuella
övriga meriter som önskas framhållas bifogas anmälan.

Veterinärmedicinska fakulteten
Institutionen för obstetrik och gynekologi
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Tidigare publicerade
6/7 -01. 1st Dentistry, Oral and Maxil-
lo-Facial Surgery Forum Velbert,
Tyskland (SVT 7/01)

6–8/7 01. 10th Annual Scientific Mee-
ting of the European College of
Veterinary Surgeons Velbert, Tysk-
land (SVT 7/01)

7–8/7 -01. 1st Surgical Forum of the
European College of Veterinary Sur-
geons Velbert, Tyskland (SVT 7/01)

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)

7–17/8 -01. Kurs i Dermatology 3 Wien,
Österrike (SVT 7/01)

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

10–11/8 -01. Kursus för hestepraktise-
rende dyrlæger i Them, Danmark
(SVT 7/01)

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

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

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

8–12/9 -01. Kurs i Neurology Bern,
Schweiz (SVT 7/01)

8–12/9 -01. Kurs i Neuropathology
Bern, Schweiz (SVT 7/01)

10–14/9 -01. Kurs i Feline Medicine &
Surgery 1  Zürich, Schweiz (SVT 7/01)

Partner sökes till välutrustad
smådjursmottagning i Stock-
holmsområdet. 070-399 03 21.

Delägare

Kirurgi-intresserad veterinär
Vi har flyttat till nya fräscha stora lokaler och behöver en leg veterinär
med intresse för kirurgi. Möjligheter för fortbildning finns.
Tillträde: Snarast. Hel- eller deltid.

För mer info kontakta: Marie Mattson-Kollberg, Lena Bergström-Eriks-
son eller Anne Lundquist, tel: 0176-22 44 55.

Ansökningar skickas till: Norrtälje Djurklinik, Stockholmsvägen 25,
761 43 Norrtälje. Tel: 0176-22 44 55, fax: 0176-22 37 37, e-post: 
norrtalje.djurklinik@telia.com
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10–21/9 -01. Kurs i Ophtalmology 2
Toulouse, Frankrike (SVT 7/01)

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)
Arrangör: University of Liverpool i Eng-
land (SVT 4/01)

17–23/9 -01. Kurs i Cardiology 1 Lux-
emburg (SVT 7/01)

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

2–4/10 -01. 2nd OIE International
Conference on Antimicrobial Resi-
stance Paris, Frankrike (SVT 6/01)

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

11–13/10 -01. Association Vétérinaire
Équine Francaise håller sin nästa
kongress i Pau, Frankrike (SVT 6/01)

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

25–28/10 -01. Kurs i Djurakupunktur i
fyra delar Helsingfors, Finland. (De
övriga tre kurstillfällena är 17–20/1 -02,
7–10/3 -02 och 9–12/5 -02) (SVT 6/01)

12–13/11 -01. Kurs i Internal Medicine
1 Utrecht, Nederländerna (SVT 7/01)

12–17/11 -01. Kurs i Reproduction in
Companion, Exotic and Laboratory
Animals 1 Nantes, Frankrike (SVT 7/01)

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)

5–7/7 -02. 11th Annual Scientific Mee-
ting of the European College of
Veterinary Surgeons Wien, Österrike
(SVT 7/01)

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

11–14/9 -02. British Equine Veterina-
ry Association /HF/(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)

4/7 -03. 2nd Dentistry, Oral and Max-
illo-Facial Surgery Forum Velbert,
Tyskland (SVT 7/01)

5–6/7 -03. 2nd Surgical Forum of the
European College of Veterinary Sur-
geons Velbert, Tyskland (SVT 7/01)

verksamhet så att arbetsmiljön
blir tillfredsställande och ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs.
Det ska finnas en arbetsmiljöpo-
licy och rutiner för hur det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ska
gå till och det ska årligen följas
upp. Det som inte fungerat ska
förbättras. Såväl policy och ruti-
ner som uppföljning ska doku-
menteras skriftligt om det finns
minst tio arbetstagare i verksam-
heten. 

Föreskrifterna träder i kraft
den 1 juli. (Källa: Lag & avtal nr
4/01)

Ersättning vid
arbetsolycka

Den som råkar ut för en arbets-
olycka får full ersättning för in-
komstförlust utan att visa att
arbetsgivaren vållat olyckan.

Detta är innebörden av en änd-
ring i TFA-avtalen som Svenskt
Näringsliv (F d SAF), LO och
PTK nu är överens om. Ändring-
en gäller från den 1 maj för ska-

Nya regler för
arbetsmiljön

Det nya arbetsmiljöverkets förs-
ta kungörelse heter Systematiskt
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

Kungörelsen, som ersätter reg-
lerna om internkontroll av arbets-
miljön, föreskriver bland annat
att alla arbetsgivare ska under-
söka, genomföra och följa upp sin

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole søger en adjunkt i svinesygdomme
fra den 1. september 2001 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaverne omfatter forskning og udvikling inden for Klinisk Veterinær-
medicin, Svinesygdomme samt undervisning inden for Svinesygdomme
og Intern Medicin, hos store husdyr.

Ansættelsesproceduren vil følge Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 820.
Stillingen besættes på overenskomstvilkår inkl. adjunkttillæg.

For at søge stillingen er det nødvendigt, at ansøgeren rekvirerer det kom-
plette stillingsopslag for stillingen, hvori indhold, kvalifikationskrav og krav
til ansøgningerne er beskrevet. Stillingsopslaget kan rekvireres enten på
KVL’s WEB-side: http://www.kvl.dk/news/ eller ved henvendelse til Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Personalekontor, Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg C, Danmark, tlf. 3528 2022. De bedes ved henven-
delse henvise til j.nr. 621/00986-107. Ansøgningsfristen for stillingen er den
15. august kl. 12.00, og det skal af ansøgningen fremgå, at ansøgeren
har indhentet det komplette stillingsopslag.

KVL varetager forskning og uddannelse på land-, skov- og havebrugsområderne, på veteri-
nærområdet og på ernærings- og levnedsmiddelområdet. KVL har ca. 3.500 studerende, her-
af 400 ph.d., 1.600 ansatte og en omsætning på 775 mio. kr. Som led i KVLs ligestillingspolitik
opfordrer vi både kvinder og mænd uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold -
til at søge stillinger ved højskolen.

DEN KGL. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE

Adjunkt
i Svinesygdomme
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dor som inträffar då och därefter.
Den som drabbas av en arbets-
sjukdom ska dock även i fortsätt-
ningen kunna visa att arbetsgi-
varen varit vållande för att få ut
full ersättning från TFA, trygg-
hetsförsäkring vid arbetsskada.

I och med att den särskilda
arbetsskadesjukpenningen upp-
hörde den 1 juli 1993 fick den
som skadades i arbetet samma
sjukersättning som den som blev
förkyld. SAF (Svenska Arbetsgi-
vareföreningen) ansåg att TFA
inte skulle kompensera för de
nya reglerna och sade upp den
delen av avtalet som handlade
om inkomstförlust. Enligt avtalet
som träffades på våren 1994
skulle bara de som fått en
arbetsskada där arbetsgivaren
bedömdes ha varit vållande få
full ersättning.

Det var i samband med att
årets premie för avtalsförsäk-
ringarna fastställdes till 1,5 pro-
cent av lönesumman, en minsk-
ning med 0,25 procent, som
arbetsgivarna gick med på att
avskaffa vållandeprövningen när
det gäller olyckor. (På grund av
god avkastning på premiereser-
ven kunde premien för TFA
bestämmas till 0,01 procent.)

– Det underlättar också för
företagen att slippa vållande-
prövningen för arbetsolyckor,
säger Hans Gidhagen på Svenskt
Näringsliv.

Arbetsolycksfallen är i klar
majoritet i vållandenämnden.
Sedan nämnden inrättades 1995
har den bedömt cirka 6 000
arbetsolycksfall men till och med
mars i år bara 91 arbetssjukdo-
mar. Arbetsgivaren har varit vål-
lande i 50–55 procent av fallen.
(Källa: Lag & avtal nr 4/01)

Färre MK-restriktioner
För får och getter finns ett fåtal
restriktioner på grund av mul-
och klövsjukan kvar, men nötkre-
atur och svin kan transporteras
utan särskilt tillstånd, skrev SJV
i ett pressmeddelande den 17
maj.  

Får och getter får transporte-
ras till slakt, till en eller flera
gårdar inom länet och till högst
sex andra gårdar utanför länet.
För transport till sambete krävs
tillstånd från länsstyrelsen för
mottagliga djur, dock ej nötkrea-
tur och svin. Transporten ska
rengöras och desinfekteras före
ny transport. I transporten ska
finnas intyg på att detta gjorts
och det gäller vid transport av
alla djur, som är mottagliga för
mul- och klövsjukan. 

Personer som varit i länder
eller områden med mul- och klöv-
sjuka bör undvika direktkontakt
med klövdjur i Sverige i minst
fem dygn. Kläder och skor som
burits i smittade länder bör tvät-
tas. 

V-fakulteten ska utredas

Kan antalet institutioner inom
V-fakulteteten minska? Det är en
av de frågor som nu ska utredas.
De senaste åren har Veterinär-
fakulteten redovisat ett negativt
ekonomiskt resultat och därför
ska en utredning under ledning
av Lars Rask, professor i medi-
cinsk biokemi, Uppsala universi-
tet, göras. 

Utredarna ska, enligt direkti-
ven (SLU uf. 11.45-1879/01), som
fastslogs vid rektors beslutsmöte
den 9 maj, analysera fakultetens
kvalitet, forsknings- och under-
visningsplaner, arbetsformer,
organisation, institutionsstruk-

Nya medlemmar

Den 9 maj 2001
Towe Brückmann, Kalix; SYVF
Louise Brönden, Köpenhamn,
Danmark; DaVF
Helene Sørensen, Helsinge, Dan-
mark; DaVF

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande stationer:

Arvidsjaur (ref.nr. 06-3153/01) 
ett vikariat fr.o.m. 6 augusti 2001 t.o.m. 30 april 2002

Arvika (ref.nr. 06-2659/01) 
en heltidsanställning

Enköping/Sala (ref.nr. 06-3163/01) 
en heltidsanställning

Enköping/Sala (ref.nr. 06-2636/01) 
50% tillsvidare

Enköping/Sala (ref.nr. 06-2637/01) 
80% vikariat fr.o.m. 20 augusti 2001 t.o.m. 19 april 2002

Falköping (ref.nr. 06-2575/01) 
ett vikariat fr.o.m. 1 september 2001 t.o.m. 1 januari 2003

Hammerdal (ref.nr. 06-2577/01) 
ett vikariat fr.o.m. 1 september 2001 t.o.m. 31 augusti 2002

Linköping (ref.nr. 06-3154/01) 
en heltidsanställning

Sjöbo (ref.nr. 06-3155/01) 
en heltidsanställning

Säffle (ref.nr. 06-3156/01) 
en heltidsanställning

Vårgårda (ref.nr. 06-3157/01) 
en heltidsanställning

Fullständig annons finns på internet: www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 13 juli 2001.
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551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00



490 2001, Volym 53, Nr 8–9

tur och ekonomi, för att därefter
belysa vilken bas som bör finnas
för forskning och utbildning.
Även samverkan med andra uni-
versitet, myndigheter och djur-
sjukhus ska prövas. Ett system
för klinisk utbildning motsvaran-
de läkarnas AT-system ska också
prövas av utredarna. Om den kli-
niska verksamheten kan sam-
ordnas och finansieras vid sidan
om forskningen och utbildning-
en, samt möjligheter till samver-
kan med andra husdjursinstitu-
tioner vid SLU ska också analy-
seras. 

Bakgrunden till V-fakultetens
urholkade ekonomi är, enligt
direktivet, att fakulteten haft
svårigheter att anpassa verk-
samheten till en förändrad
omvärld. Hästar och sällskaps-
djur har ökat i betydelse på 
produktionsdjurens bekostnad.
Kostnaderna för den kliniska
lärarintensiva delen av veteri-
närutbildningen har ökat och
inte kunnat lyftas bort från
fakulteten såsom skett med
läkarutbildningen. I direktivet
konstateras att även den långsik-
tiga förmågan att bedriva kvalifi-
cerad verksamhet urholkats. 

Utredningen ska, enligt direk-
tivet, redovisas senast den 1
november 2001. 

Handbok för djurtrans-
portörer ute

miljönämnd (TYA) en nyproduce-
rad handbok för djurtransporter
inom EU, vid en presskonferens i
Skara. Handboken riktar sig i
första hand till de som praktiskt
utför djurtransporter, dvs trans-
portföretag och förare, men också
i viss mån till lokala tillsynsmyn-
digheter.

Syftet har varit att göra de
oftast svårtillgängliga regel-
verken för transport av levande
djur och renar mer lättillgängli-
ga och begripliga. TYA vill på
detta sätt få dem som transporte-
rar djur inom EU att bättre för-
stå gällande regler, och därmed
förbättra hanteringen av djur i
samband med transport.

Handboken har tagits fram av
en arbetsgrupp under ledning av
Håkan Hammarström, TYA.
Veterinärförbundet har genom
ett remissyttrande lämnat syn-
punkter på handboken i dess 
produktionsstadium, och anser
generellt sett att projektet är ett
lovvärt initiativ. Boken kostar
150:- netto, exkl moms och frakt,

och kan rekvireras från TYA, fax
08-734 52 02, attn Anna Lundell.

Bengt Röken
hedersdoktor

Den 11 juni presenterade Trans-
portfackens Yrkes- och Arbets-

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole søger en professor i veterinær parasi-
tologi fra den 1. marts 2002 eller snarest derefter.

Professoren er leder af Laboratorium for Parasitologi ved Institut for Veterinær
Mikrobiologi og har som sådan hovedansvaret for den faglige profilering af
veterinær parasitologi ved KVL. Hertil hører deltagelse i forskning og under-
visning vedr. parasitoser hos husdyr, herunder vært-parasitforhold, patogenese,
epidemiologi og andre parasitologiske problemstilinger i relation til husdyr-
sundhed og -produktion.

Ansættelsesproceduren vil følge Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 820
af 31. august 2000. Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Stillingen besæt-
tes på overenskomstvilkår. KVL er indstillet på at forhandle et personligt tillæg
til stillingen, så den samlede løn udgør ca. 478.067 kr. årligt eksklusiv pen-
sionsbidrag.

For at søge stillingen er det nødvendigt, at ansøgeren rekvirerer det komplette
stillingsopslag for stillingen, hvori indhold, kvalifikationskrav og krav til ansøg-
ningerne er beskrevet. Stillingsopslaget kan rekvireres enten på KVL’s WEB-
side: http://www.kvl.dk/news/ eller ved henvendelse til Den Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskoles Personalekontor, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg
C, Danmark, tlf.nr. 3528 2022. De bedes ved henvendelse henvise til j.nr.
628-3. Ansøgningsfristen for stillingen er den 31. august 2001 kl. 12.00,
og det skal af ansøgningen fremgå, at ansøgeren har indhentet det kom-
plette stillingsopslag.

KVL varetager forskning og uddannelse på land-, skov- og havebrugsområderne, på veteri-
nærområdet og på ernærings- og levnedsmiddelområdet. KVL har ca. 3.500 studerende, her-
af 400 ph.d., 1.600 ansatte og en omsætning på 775 mio. kr. Som led i KVLs ligestillings-
politik opfordrer vi både kvinder og mænd uanset alder, køn, race, religion eller etnisk til-
hørsforhold - til at søge stillinger ved højskolen.

DEN KGL. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE

Professor i Veterinær Parasitologi

Den veterinärmedicinska fakul-
teten vid SLU antog nyligen ett
förslag om veterinärmedicine
hedersdoktor för 2001. Fakulte-

Bengt Röken, veterinär vid Kolmårdens
djurpark, utsågs nyligen till veterinärme-
dicine hedersdoktor vid SLU. Han promo-
veras på universitet i oktober
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ten beslutade utnämna veterinär
Bengt Ole Röken vid Kolmårdens
djurpark till ny hedersdoktor för
i år.

Bengt Röken blev en kort tid
efter sin veterinärexamen 1972
anställd vid Kolmårdens Djur-
park, där han sedan varit verk-
sam under hela sin yrkeskarriär.
Han är den ende veterinär som i
Sverige på heltid ägnat sig åt
djurparksdjur.

I motiveringen till utnämning-
en framgår att Röken har utfört
ett pionjärarbete som gett honom
rangen av nestor inom zoodjurs-
medicinen i Sverige, och ett stort
internationellt anseende. Hans
engagemang och skicklighet har
resulterat i ett ovärderligt kun-
skapsstoff, förmedlat till otaliga
svenska studenter, biologer och
kolleger som genom åren auskul-
terat eller sommararbetat vid
djurparken. Som ende ordinarie
veterinär vid djurparken har han
själv fått finna lösningar vid alla
upptänkliga sjukdomsproblem
hos mängder av exotiska djur,
konstateras i motiveringen.

Bengt Ole Röken mottar bevi-
sen för sitt hedersdoktorat vid
SLU:s promotionshögtid i okto-
ber, men SVT passar redan nu på
att gratulera.

Nytt sekretesskydd för
veterinärgrupper

Den 30 maj utkom en ändring i
sekretessförordningen (1980:657),
som innebär att nya grupper av
veterinärer skyddas av sekre-
tesslagstiftningen.

Sekretessförordningen gäller
för all personaladministrativ
verksamhet vid ett antal myndig-
heter. De uppgifter som sekretes-
sen skyddar är enskilds bostads-
adress, hemtelefonnummer och
personnummer, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon
honom närstående lider men.

Tidigare gällde förordningen
beträffande veterinär verksam-
het bara Statens jordbruksverk,
såvitt avser personal i verksam-
het som rör uppfödning, förva-
ring, tillhandahållande och an-
vändning av djur för vetenskapli-

ga ändamål. Förändringen inne-
bär att även Smittskyddsinstitu-
tet får sekretesskrav för personal
i verksamhet som rör uppföd-
ning, förvaring, tillhandahållan-
de och användning av djur för
vetenskapliga ändamål. Dessu-
tom får Livsmedelsverket sekre-
tesskydd för personal i besikt-
ningsveterinärorganisationen
och annan inspektionsverksam-
het, personal i verksamhet som
rör kosttillskott och personal i
verksamhet som rör tillstånds-
givning avseende ekologisk pro-
ducerade livsmedel.

Bartonellabakterie 
bakom dödsfall
Det var inte Chlamydia pneumo-
niae, twar, utan Bartonella som
låg bakom den så kallade orien-
terardöden under 1980-talet. Det
har ett forskarlag under ledning
av Göran Friman i Uppsala upp-
täckt. 

Sexton vältränade orienterare
dog mellan 1979 och 1992.
Många av orienterarna hade en
hjärtmuskelinflammation och
förklaringen till de märkliga
dödsfallen har länge varit att de

Free communications på årets
veterinärmöte!

Vid årets veterinärmöte kommer det att finnas möjlighet för smådjurs-
veterinärer att göra en kortfattad muntlig presentation av aktuell
pågående klinisk studie eller annat mindre forskningsprojekt på djur-
sjukhus eller djurklinik. Presentationen skall vara c:a 15 minuter lång.
Tag chansen att ”presentera dig” inför veterinärmötets åhörare!

De som blir utvalda att göra en presentation får kursavgiften på
Veterinärmötet betald.

En skriftlig presentation av det Du tänker tala om skall vara
Smådjurssektionens sekreterare Helene Hansson tillhanda senast 1
augusti 2001. Adress: Inst. KM Smådjur, Box 7037, SLU, 75007 Upp-
sala.

Smådjurssektionens styrelse
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drabbats av infektionen twar.
Efter undersökningar av fem av
de dödas vävnader har nu Barto-
nella hittats i hjärtat och i ett fall
i lungorna. 

Det finns inget vaccin mot Bar-
tonella och Bartonella-infektio-
ner läker oftast utan särskild
behandling, skriver forskarna i
ett pressmeddelande, men det
går varken att se om en person
har en pågående infektion eller
att utesluta en genom ett blod-
prov. Med dagens laboratorie-
utrustning kan man bara se om
någon haft en tidigare infektion. 
Att orienterarna ofta smittats
med Bartonella talar resultaten
för. Men hur är ännu okänt. Bar-
tonella-bakterien finns hos djur.
Den smittar människor genom
fästingangrepp, loppor och mygg-
bett och forskarna skriver att
”den intima kontakten med natu-
ren och dess djurliv är speciell för
orienterare jämfört med andra
idrottsmän, men några säker-
ställda smittvägar för infektio-
nen hos orienterare är inte klar-
lagda.” 

Den Europeiska veterinärfedera-
tionen FVE publicerade i början
av 2001 en gemensam skrift om
livsmedelskontroll från jord till
bord. Skriften går under namnet
”Food safety – the stable to table
approach” och sammanfattar
medlemsorganisationernas syn
på framtidens veterinära livsme-
delskontroll. Vid FVE:s general-
församling i Budapest i maj i år
gavs det officiella offentliggöran-
det åt detta dokument.

I dokumentet framgår att livs-
medelshygien inte bara är en
fråga om köttkontroll på slakteri-

er eller styckningsanläggningar,
utan en samverkan mellan alla
deltagare i matkedjan. Veterinä-
ren spelar här en viktig roll i
många steg, såväl som besätt-
ningsveterinär på gårdsnivå som
i besiktningsarbete, övervakning
och rådgivning i senare stadier.
FVE-dokumentet går in i detalj
på vilka delar som måste bli bätt-
re och var den veterinära kompe-
tensen ytterligare kan utnyttjas.

Broschyren ”Food safety – the
stable to table approach” finns i
sin helhet på Internetadressen:
http://www.fve.org/papers/pdf/
stabletotable.pdf. Broschyren kan
också i begränsat antal beställas
kostnadsfritt från Sveriges Vete-
rinärförbunds kansli.

PERSONNOTISER
Födelsedagar i augusti
Bengt Stenson, Umeå 80 år den 2/8
Anders Bäckgren, Askersund 70 år den
4/8
Hans Sandell, Solna 70 år den 5/8
Malena Nordin, Lidingö 50 år den 7/8
Christer Linde, Malmö 60 år den 11/8
Gun Barstorp, Löddeköpinge 50 år den
11/8
Stig Burman, Luleå 60 år den 14/8
Heikki Kivioja, Strängnäs 80 år den 17/8
Maud Palm, Enebyberg 60 år den 19/8
Bertil Stubbendorff, Olofström 80 år den
20/8
Thomas Åslin, Askim 60 år den 20/8
Helene Wahlström, Knivsta 50 år den
22/8
Tord Wilhelmsson, Göteborg 60 år den
25/8
Nils-Erik Björklund, Täby 80 år den 26/8

Avlidna
F veterinärinspektör Ingvar Andersson
har avlidit den 29 maj 2000. Han föddes
1935 i Simrishamn, Kristianstads län,
avlade studentexamen i Lund 1955 och
veterinärexamen 1961. Han var assi-
stentveterinär vid Jönköpings läns hus-
hållningssällskap 1963, tf distriktsveteri-
när i Jönköping 1968 och distriktsveteri-
när i Borås 1973. 1981 var han veterinär
vid Lantbruksstyrelsens allmänna veteri-
närenhet och 1991 veterinärinspektör vid
Statens jordbruksverk. Han pensionera-
des 1993.

Distriktsveterinär Georg Ahlbäck har
avlidit den 3 juni 2001. Han föddes 1939 i
Mölndal, Göteborgs och Bohus län, avla-
de studentexamen i Kungälv 1959 och
veterinärexamen 1969. Han var distrikts-
veterinär i Lycksele 1972, i Vilhelmina
1974 med stationeringsort Lycksele, i
Herrljunga 1978 och i Vårgårda från
1995.

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.

Semesterstängt på förbundskansliet
I år har förbundskansliet stängt vecka 28.
Vecka 27 och 29 har vi begränsat öppethållande.

AEA-ärenden hänvisas under vecka 26 och 27 
till Rune Koskinen, tel: 08-545 558 22 och
under vecka 28 till Marianne Lundquist, 
tel: 08-545 558 27.

Vid brådskande och angelägna 
ärenden kan kontakt tas med
förbundsordförande Dag Hultefors,
tel: 070-566 08 36.

Från blankettförlaget
Glöm inte att se igenom Ditt blankettförråd inför somma-
ren. Beställ hem blanketter så att Du klarar Dig under de
veckor vi har begränsat öppethållande och stängt.

FVE samlat i ett jord-
till-bord-dokument


