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Att vara duktig och framgångsrik
är de flesta människors mål, men
priset kan bli högt om man inte tar
kroppens varningssignaler på all-
var. Catarina Svensson är nyut-
nämnd veterinärprofessor som gjort
kometkarriär, men som blivit
utbränd på kuppen. Hon berättar
öppenhjärtigt om sina erfarenheter i
ett reportage på sidan 546.
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Solbränd och vidbränd
Kära medlemmar! Jag har fattat ett av mitt
livs svåraste beslut. Jag har bestämt mig för
att avgå från ordförandeposten i november.
Anledningen är att jag under de senaste måna-
derna upplevt en alltför stor obalans mellan
arbetsinsats och "feed back". 

Jag har jobbat hårt för att försöka leva upp
till de krav som kan ställas på en förbunds-
ordförande och kanslichef. Ett viktigt fokus 
har varit att stärka veterinär-
medicinens ställning i samhäl-
let. Det har också känts viktigt
att i enlighet med fullmäktige-
beslutet verka för en oberoende
tillsyn och konkurrensneutral 
fördelning av de statliga medlen till
djursjukvård. För att driva dessa frågor har
jag försökt skapa goda kontakter mellan
förbundet och departement, myndigheter, poli-
tiker, viktiga organisationer osv. För mig är det
självklart, att i frågor där vi själva inte äger
rätten att besluta måste vi försöka skapa
förståelse och stöd för våra ståndpunkter hos
andra som kan hjälpa oss att påverka besluts-
fattarna, och givetvis även hos beslutsfattarna
själva. Först då kan vi få den utveckling vi
eftersträvar.

Jag har känt, och känner fortfarande, ett
brinnande engagemang för detta arbete. Ett
engagemang och arbete som har tenderat att

fylla en kanske alltför stor del av min tillvaro.
Jag vill samtidigt betona att jag känner ett
starkt stöd från förbundsstyrelsen, liksom från
majoriteten av er medlemmar. Tack för det!
Men jag hade kanske behövt få höra det litet
oftare och tidigare. 

Samtidigt har det från privatpraktikerhåll
kommit en strid ström av, som jag uppfattar
det, orättvis kritik av förbundsstyrelsens arbe-

te. Kritiken har inte riktat sig
direkt mot mig, men eftersom
jag arbetat engagerat med de
aktuella frågorna, och även
uppnått vissa resultat, har jag
tagit illa vid mig och känner

mig närmast kränkt. Effekten blev att jag före
sommaren nog snarast var i ett stadium av
"vidbrändhet", vilket ledde mig fram till det
svåra beslutet att avgå.

Men innan jag slutar är
det många angelägna
frågor att driva vidare. Jag
brinner fortfarande, men
måste försöka lära mig
mer om brandskydd!

Dag Hultefors
Förbundsordförande

Sveriges Veterinärförbund
Box 12 709, 112 94 Stockholm

Besöksadress: Kungsholms Hamnplan 7. e-post: office@svf.se  hemsida: www.svf.se  
Telefontid: 9.00–11.30, 12.30–16.30

Kansli
Telefon: 08-545 558 20
Telefax: 08-545 558 39
Kanslichef:
DAG HULTEFORS, leg. vet.
Dir.tel. 08-545 558 21
(Bost.tel. 035-17 35 88)
(Mobiltel. 070-566 08 36)
e-post: dag.hultefors@svf.se

Förhandlingschef:
ANDERS LEFRELL, jur kand.
Dir.tel. 08-545 558 25
(Bost.tel. 08-765 91 19)
(Mobiltel. 070-418 07 99)
e-post: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
CHRISTINA AROSENIUS, leg. vet.
Dir.tel. 08-545 558 24
(Bost.tel. 08-651 09 65)
(Mobiltel. 070-717 73 19)
e-post: christina.arosenius@svf.se

Informationschef:
JOHAN BECK-FRIIS, leg. vet.
Dir.tel. 08-545 558 33
(Bost.tel. 018-54 11 71)
(Mobiltel. 070-717 73 25)
e-post: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman:
AMELIE LOTHIGIUS, jur. kand.
Dir.tel. 08-545 558 26
(Bost.tel. 08-26 25 39)
(Mobiltel. 070-788 70 47)
e-post: amelie.lothigius@svf.se

Kamrer:
RUNE KOSKINEN
Dir.tel. 08-545 558 22
e-post: rune.koskinen@svf.se

Sekreterare:
BIRGITTA LARSSON
Dir.tel. 08-545 558 23
e-post: birgitta.larsson@svf.se

MARIANNE LUNDQUIST, SVS, AEA
Dir.tel. 08-545 558 27
e-post: marianne.lundquist@svf.se

AGNETA SVENSSON, SVF
Dir.tel. 08-545 558 28
e-post: agneta.svensson@svf.se

Svensk Veterinärtidning
Redaktion
Telefon: 08-545 558 30
Telefax: 08-545 558 29
Ansvarig utgivare och chefredaktör:
JOHAN BECK-FRIIS
Dir.tel. 08-545 558 33
(Bost.tel. 018-54 11 71)
(Mobiltel. 070-717 73 25)
e-post: johan.beck-friis@svf.se

Journalist: 
KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON
Dir.tel. 08-545 558 32
e-post: karin.astrom.bengtsson@svf.se

Redaktionssekreterare, annonser:
BIRGITTA AHLKVIST
Dir.tel. 08-545 558 31
e-post: birgitta.ahlkvist@svf.se

Utgivningsdagar 2002
1 23 jan 10 14 aug
2 13 feb 11 4 sep
3 6 mar 12 25 sep
4 27 mar 13 16 okt
5 22 apr 14 6 nov
6 15 maj 15 27 nov
7 5 jun 16 18 dec
8–9 26 jun

Fackpressupplaga 2001 
= 2.900 ex.

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

Bankgiro: 530-52 22 Allmänna kassan 

Svensk Veterinärtidning
Prenumerationspris 2002
Sverige: 765 kronor + moms.
Norden: 1020 kronor + moms.
Europa utanför Norden: 1090 kronor +
moms.
Utanför Europa: 1235 kronor

Manusdagar: 4 veckor före utgivnings-
dag. Korta svar på debattinlägg senast 2
veckor före utgivningsdag.

Annonsmaterialdagar: 3 veckor före
utgivningsdag.

517-519  02-08-30  13.11  Sida 518



gan noga diskuteras så att den förändring som
eventuellt sker är ordentligt genomtänkt. 

En annan aktuell fråga som verkligen behö-
ver diskuteras är den ökande problematiken
med så kallad "utbrändhet" inom vår
yrkeskår. Svaren på den enkät som skickats ut
till alla djursjukhusanställda veterinärer visar
att detta är en fråga som måste ägnas både
mycket tid och stor omsorg de kommande
åren. Hur kan vi som förbund stötta de
medlemmar som redan är sjukskrivna på
grund av för stor arbetsbelastning och dålig
arbetsmiljö, och vad kan vi göra för att inte

fler ska hamna i samma situa-
tion? Alarmerande är att det
idag inte finns en fungerande
delförening för de djursjukhus-
anställda, inte på grund av
bristande intresse bland med-
lemmarna utan på grund av

brist på tid och ork för mer än det vardagliga
yrkesarbetet.

Ytterligare en högaktuell fråga, som är kopp-
lad till den föregående, är hur den svenska
veterinärutbildningen ska se ut i framtiden.
Hur ska den vara organiserad och hur många
ska vi utbilda? Hur ser arbetsmarknaden ut
för den framtida veterinären? Ni som kanske
inte fått er välbehövliga sommarsemester på
grund av svårigheter att hitta en vikarie kän-
ner säkert att svaret på frågan om hur många
veterinärer vi ska utbilda i framtiden är lätt,
nämligen fler. Men för både yrkeskårens skull
och för våra kommande kollegers skull är det
viktigt att frågan utreds.

De här nämnda frågeställningarna är bara
några av det flertal som kommer att diskute-
ras på fullmäktigemötet i höst och som förtjä-
nar åsikter från alla medlemmar, via delföre-
ningarna. 

Karin Lundborg (tidigare Pettersson)
ledamot i förbundsstyrelsen

5192002, Volym 54, Nr 11

Så här i augusti, när man vet att vår sköna
svenska sommar närmar sig sitt slut, så kan
det passa bra att blicka framåt mot hösten och
det som väntar då. I oktober har det gått två
år sedan det senaste fullmäktigemötet och det
är dags för ett nytt. Årets fullmäktige kommer
säkerligen att innehålla minst lika mycket
debatt och diskussion som det förra, vilket är
precis som det skall vara. Fullmäktigemötena
vartannat år ska skapa tillfälle till givande
diskussioner och saklig debatt kring viktiga
frågor, och sätta upp riktlinjer för det fortsatta
arbetet inom förbundet. Men fullmäktigemöte-
na är också till för att infor-
mera medlemmarna om det ar-
bete som pågått sedan det för-
ra mötet, likaväl som det ska
ge medlemmarna möjlighet att
fälla både ris och ros över detta
arbete. 

I år, precis som tidigare år, är flera mycket
stora och "tunga" frågeställningar aktuella.
För både styrelsen och de delegater som varje
delförening skickar är det därför viktigt att så
många medlemmar som möjligt sätter sig in i
dessa frågeställningar och för fram sina
åsikter till sin delförening, så att de beslut
som fattas verkligen är i linje med vad veteri-
närförbundets medlemmar tycker. 

En av de viktigaste aktuella frågorna är hur
vi som förbund ska se ut i framtiden. Hur ska
SVF och SVS vara organiserade så att så
många som möjligt av Sveriges veterinärer där
kan hitta ett gemensamt forum för yrkesmäs-
siga diskussioner, för vidareutbildning och för
att ge ett starkt stöd åt arbetet att föra fram
veterinära åsikter utåt? Ett sådant gemen-
samt forum är viktigt för vår yrkeskår, vilket
innebär att vi kan stå inför nödvändigheten av
en omorganisation. En omorganisation av den
nu uppbyggda strukturen kräver emellertid
mycket arbete och det är därför viktigt att frå-

Fullmäktigemötet behöver
medlemmarnas åsikter
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Bakgrund
Bakterier inom gruppen Barto-
nella har uppmärksammats på
senare år, bland annat genom att
orsaka allvarliga infektioner hos
människor, men också för att
bakterierna eller deras DNA
numera påvisas hos allt fler
djurslag. Hos människor med
fungerande immunförsvar orsa-
kar olika Bartonella-species
sjukdomar som kattklössjuka (B
henselae), skyttegravsfeber (B
quintana) och Carrion's sjuk-
dom/Oroya feber/verruga Perua-
na (B bacilliformis)(2). Hos per-
soner med nedsatt immunförsvar
kan en obehandlad bartonellain-
fektion leda till hög feber, gene-
ralisering av infektionen, sepsis
och ibland dödsfall (23).

1999 hölls den första interna-
tionella konferensen, "Bartonella
as emerging pathogens", i Tü-
bingen, Tyskland där forskare
från hela världen möttes, utbytte
erfarenheter och initierade nya
samarbetsprojekt (12). I augusti
2001 hölls den andra världskon-
gressen om Bartonella i Big Sky,
Montana, USA, vilket redovisats
tidigare i SVT (35). Under
2000–2001 har närmare 200
vetenskapliga artiklar om Barto-
nella registrerats i databasen
PubMed (National Library of
Medicine, webbadress: www.nc-
bi.nlm.nih.gov/PubMed).

Kattklössjuka hos 
människa
Kattklössjuka, eller "cat scratch
disease" (CSD), hos människa
beskrevs redan för 50 år sedan
(11) och kunde visas vara orsa-
kad av en bakteriell infektion i
början av 1980-talet (47). Det
aktuella smittämnet, Bartonella
henselae (tidigare Rochalimaea
henselae) påvisades dock först

1992 hos en patient med HIV
(38). I USA har man beräknat att
mer än 24 000 personer årligen
insjuknar i CSD (48). Sjukdomen
anses även i Storbritannien vara
relativt vanlig, speciellt hos barn
(31). Majoriteten av CSD-patien-
terna är barn eller unga vuxna
(10). Förekomsten av kattklös-
sjuka hos människa i Sverige är
inte kartlagd (32), men serologis-

Bartonella henselae, en zoonotisk
bakterie påvisad hos svenska
katter
LENA ENGLUND, leg veterinär, VMD, CHARLOTTA FASTH, leg veterinär, BOEL
BRÄNDSTRÖM, BMA, GUNILLA BLOMQVIST, leg veterinär, VMD och EVA OLSSON 
ENGVALL, leg veterinär, VMD, docent.*

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som kan spridas mellan djur och människor. En del
smittämnen orsakar sjukdom hos människa men infektionen kan förlöpa helt symtomfritt hos
djur. Exempel på ett sådant smittämne är bakterien Bartonella henselae som orsakar
kattklössjuka (cat scratch disease) hos människa. Bakterien har nu för första gången
isolerats från två svenska katter i en studie som redovisas i artikeln. Eftersom bakterien inte
orsakar sjukdom hos katt är den troligen mindre känd bland svenska veterinärer. Artikeln
inleds därför med en litteraturgenomgång om Bartonella henselae hos djur och människor.

Figur 1. Bartonella henselae kan överföras till människa i samband med klösskador,
därav namnet på sjukdomen hos människa, kattklössjuka (cat scratch disease).
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ka reagenter mot Bartonella spp
har påvisats (20). 

Patienter med kattklössjuka
har, jämfört med andra kattäga-
re, oftare en katt yngre än ett år,
har oftare blivit bitna eller klös-
ta av sin kattunge och deras 
kattungar har oftare loppor (50).
Veterinärer och personer med
anknytning till djursjukvård
förefaller oftare vara seropositi-
va avseende B henselae än friska
blodgivare eller friska medicin-
studerande (7, 28, 33). Smittan
överförs troligen genom att
infekterad loppavföring förs in i
klössåret via kattens klor (13)
men även överföring via bett av
infekterade loppor diskuteras
(10). Symtomen ses oftast efter
att patienten blivit biten eller
klöst av katt och ger initialt en
lokal hudreaktion (rodnad och/-
eller blåsbildning) på platsen för
skadan. Några veckor senare får
patienten i typiska fall mild
feber och svullna regionala lymf-
knutor. Vanligtvis ses svullna-
derna i axillarlymfnutorna, men
även cervikal-, preaurikal- och
submandibularlymfknutor kan
reagera (31). Symtomen avkling-
ar oftast utan behandling (48).
Ibland ger dock infektionen lång-
variga febertillstånd utan lymf-
knutesvullnad hos såväl barn
som vuxna (46, 48). Mer ovanliga
manifestationer, som trots allt
ses hos närmare en fjärdedel av
alla patienter, är endokardit,
osteomyelit, hepatit, splenit,
olika typer av ögoninflammatio-
ner samt centralnervösa symtom
(48). 

För en mer utförlig översikt
över kattklössjukans epidemiolo-
gi, etiologi och behandling hänvi-
sas till de relativt nyskrivna
artiklar av Jeffrey J Windsor och
Bruno Chomel som ingår i refe-
renslistan (10, 48).

Bartonella henselae hos
katt
Katten visades kunna vara sym-
tomlös smittbärare av Bartonella
henselae och misstänktes tidigt
utgöra reservoar för infektionen
hos människa (25, 39, 50). Studi-
er av katter från ett flertal av
våra europeiska grannländer har
visat att Bartonella henselae,

eller antikroppar mot bakterien,
kan påvisas i blodet i varierande
omfattning (Tabell 1). I den enda
svenska serologiska studien
påvisades antikroppar mot B
henselae hos tre (1%) av 292
provtagna huskatter (19). I vissa
studier har man även analyserat
proverna för antikroppar mot
felint leukemivirus (FeLV) och
felint immunbristvirus (FIV)
men något samband som kan
tyda på att dessa virusinfektio-

ner gör katten mer känslig för
bartonellainfektion har inte
påvisats (4, 14, 18). Antikroppar
mot B henselae har också påvi-
sats hos både frilevande och häg-
nade vilda kattdjur (49). 

Bartonella-arterna misstänks
ha en gemensam, ovanlig egen-
skap i det att de infekterar reser-
voarvärdens erytrocyter och
finns kvar där under bakteriemi-
fasen (26, 41, 45). När B henselae
vid kattklössjuka överförs till

Tabell 1. Publicerade studier avseende förekomsten av Bartonella henselae hos katter i
Europa.
Land Antal provtagna Antal (andel) Antal (andel)  Referens

katter med antikroppar med B henselae
mot B henselae bakteriemi

Frankrike 436 (sällskap) 138 (32%) 57 (13%) 16
Frankrike 94 (vildkatter) - 35 (37%) 18
Nederländerna 113 (katthem) 57 (50%) 25 (22%) 5

50 (sällskap) 28 (56%) -
25 (SPF) 0 0

Schweiz 728 (sällskap) 60 (8,3%) - 14
Storbritannien 351 (sällskap) - 40 (11,4%) 30
Storbritannien 69 (sällskap) 28 (40,6%) - 4 

79 (vildkatter) 33 (41,8%) -
Tyskland 713 (sällskap) 84 (12%) - 17
Tyskland 97 (sällskap) 1 (1%) - 3

96 (vildkatter) 18 (18,7%) -
Tyskland 100 (sällskap) - 13 (13%) 42
Sverige 292 (sällskap) 3 (1%) - 19
Sverige 91 (sällskap) - 2 (2%) 36 (denna 

studie)

Figur 2. Smittvägar
från katt till katt är
inte fullständigt klar-
lagda, men det står
klart att kattloppor
spelar en viktig roll
både via bett och via
introduktion av smit-
tad loppavföring i
sår. Foto: Titti
Ahlkvist Nilsson.
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människa ses dock inga tecken
på infektion av patientens eryt-
rocyter (45). 

Vid experimentell infektion
utvecklar kattungar inom två till
tre veckor en kraftig bakteriemi
som ofta avklingar inom några
månader (10). Hos vissa katter
kan bakteriemin kvarstå mer än
ett år (10). Hos vissa kan bakte-
riemin anta ett cykliskt förlopp
med återkommande faser av
bakteriemi och man tror att
sådana katter kan vara bärare i
flera år (1, 10). Genomgången
infektion förefaller ge upphov till
skyddande immunitet mot expe-
rimentell reinfektion med sam-
ma bartonellastam (15, 40).

Symtom
Naturligt smittade katter uppvi-
sar vanligtvis inga kliniska sym-
tom, men det finns en rapport om
misstänkt koppling till uveit
(29). I en experimentell studie
fick de flesta infekterade katter
feber, nedsatt aptit, lymfknute-
reaktioner och inflammation på
injektionsplatsen, varför förfat-
tarna menar att olika bartonel-
lastammar har olika virulens
(37). Dock har infektionen förlöpt
utan kliniska symtom i många
experimentella studier (1, 27,
40).

En del experimentella studier
har antytt ett samband mellan
infektion med B henselae och
lindrig feber och/eller vissa histo-
patologiska tecken på inflamma-
tion (7, 10, 27), vilket eventuellt
kan störa utvärderingen av ex-
empelvis läkemedelsprövningar
med försökskatter vars infek-
tionsstatus avseende Bartonella
spp inte är känd. Antibiotikabe-
handling av smittade katter
lyckas sällan fullständigt, utan
bakteriemin återkommer ofta
efter en tid (10, 15, 40). 

Smittvägar
Smittvägarna från katt till katt
är inte fullständigt klarlagda,
men det står helt klart att katt-
loppor spelar en viktig roll både
via bett och via introduktion av
smittad loppavföring i sår. Cho-
mel och medarbetare (9) har
påvisat B henselae i kattloppor
som plockats i en infekterad

kattbesättning samt visat att
dessa smittade loppor kan över-
föra bakterierna till lopp- och
bartonellafria SPF-kattungar
(specific pathogen free). I ett
parallellt försök visade samma
grupp att SPF-kattungar inte
blev smittade av att i 21 veckor
leka, slåss och vistas tillsam-
mans med bakteriemiska katt-
ungar i en loppfri miljö (9). 

Resultaten har senare kunnat
konfirmeras i en studie där kat-
ter infekterats med B henselae
genom att injiceras intradermalt
med avföring från smittade katt-
loppor (13). Epidemiologiska stu-
dier har även antytt möjligheten
att Bartonella henselae skulle
kunna överföras av fästingar (4)
och bartonella-DNA har påvisats
i fästingar av arten Ixodes rici-
nus i Nederländerna (44).

Bartonella henselae på
laboratoriet
B henselae är en långsamväxan-
de gramnegativ stav som växer
vid 32–37°C i en miljö med fem

procent CO2. Bakterien är fakul-
tativt intracellulär och hos katt,
som är reservoarvärd, sker den
intracellulära tillväxten i erytro-
cyter (26, 41, 45). Detta gör att
man före odling av blod måste
lysera de röda blodkropparna,
vilket kan ske genom att frysa
blodet i –70°C. Odling sker sedan
på hematin- och hästblodagar
som inkuberas i fem procent CO2
i fem till sex veckor. Typiska
kolonier kan ses först efter en till
två veckor och är till en början
mycket små (0,1 – 0,5 mm i dia-
meter). De är gråvita, med ore-
gelbunden form. Efter hand blir
en del kolonier större, vilket gör
att växten kan påminna om
blandflora (Figur 3). Vid pri-
märodling sitter kolonierna fast i
agarn, en egenskap som försvin-
ner efter några omodlingar. Bak-
terien är orörlig, och har en ten-
dens att klumpa ihop sig (auto-
agglutinera) vilket ses vid mikro-
skopering (Figur 4). Identifiering
på genusnivå sker främst med
hjälp av koloniutseende, växtsätt

Figur 3. Växt av Bartonella henselae i renkultur på hästblodagar. Vid subkultivering ses
små, gråvita kolonier av varierande storlek efter några dagars inkubering i CO2-haltig
miljö. Foto: Bengt Ekberg.
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och mikroskopisk bild. Bartonel-
la spp är katalas-, oxidas- och
ureas-negativa och generellt bio-
kemiskt inaktiva, vilket i stort
sett omöjliggör artidentifiering
med traditionella metoder. Istäl-
let använder man sig av mole-
kylärgenetiska metoder som på-
visar för olika arter specifika
DNA-sekvenser med hjälp av
PCR-tester, hybridiseringar och
restriktionsklyvningar (22, 34).
För epidemiologiska studier av B
henselae finns även metoder för
DNA-fingerprinting, med vars
hjälp man kan påvisa olika  sub-
typer av B henselae (5, 43).

Studie av Bartonella hen-
selae hos svenska katter
Material och metoder
Under perioden maj till septem-
ber 2000 provtogs totalt 91 kli-
niskt friska svenska katter i
Skåne och Stockholm. Provtag-
ningen genomfördes i enlighet
med en försöksplan som god-
känts av etiska nämnden i Upp-
sala (C 285/99) och efter tillstånd
från Jordbruksverket (Dnr 35-
6164/99).

Förutsättningen för att katter-
na skulle inkluderas i studien
var att de tilläts vara utomhus.
Katternas ålder, kön och ras
registrerades. Djurägarna om-
bads besvara frågor om huruvida

katten fångade gnagare och om
katten haft loppor eller fästing-
ar. Från samtliga katter togs ca
2 ml helblod i EDTA-rör, efter
klippning av pälsen och sprit-
tvätt av huden på provtagnings-
stället. Proverna och de ifyllda
remisserna skickades per post
till SVA.

Odling av kattblod gjordes
enligt tidigare beskriven metod
(16). Efter frysning i –70°C, cent-
rifugerades blodet och pelletten
löstes i en liten mängd special-
medium (24). Därefter odlades
från suspensionen på två hema-
tinplattor och en hästblodagar-
platta. En hematinplatta inkube-
rades i 32°C och de två övriga i
37°C, samtliga i fem procent
CO2. Plattorna lästes av varje
vecka och misstänkta kolonier
renströks på nya plattor. Innan
prov från de svenska katterna
odlades, testades blod från några
franska katter, varav en var

positiv för Bartonella, för att
kontrollera att metoden fungera-
de. 

Växt av bartonellaliknande
kolonier undersöktes mikrosko-
piskt, och DNA extraherades
från kolonimaterial för att analy-
seras med PCR (Polymerase
Chain Reaction). Med specifika
primers, som bara amplifierar
medicinskt relevanta Bartonella
spp, utfördes PCR enligt proto-
koll av Jensen och medarbetare
(22). Dessa primers amplifierar
en region mellan 16S och 23S
rRNA-generna där de olika bar-
tonella-arterna har varierande
nukleotidsekvens, vilket gör att
storleken på PCR-produkten va-
rierar beroende på vilken art
man analyserar (22).

Resultat
Basfakta om katterna som ingår
i studien framgår av Tabell 2. De
flesta katterna i studien var som
väntat ca ett år gamla och hade
besökt veterinärkliniken för
kastration/sterilisering. Något
över hälften av katterna var
honor. I Stockholmsregionen
provtogs 25 katter och i Lundare-
gionen provtogs 66 katter. Majo-
riteten av katterna var europeis-
ka korthårskatter ("bondkatter")
som jagade. Signifikant fler kat-
ter från Skåne hade haft loppor
(p<0,01 vid 95% konfidensinter-
vall). Hos två av katterna från
Skåne, en ettårig hankatt och en
treårig honkatt, påvisades före-
komst av Bartonella spp genom
odling. Båda dessa katter hade
haft loppor. Vid typning av de
isolerade stammarna visades
båda isolaten tillhöra Bartonella
henselae. Ingen av de provtagna
katterna i Stockholm var odlings-
positiv för Bartonella spp (36).

Figur 4. Vid mikroskopi av ett gramfärgat utstryk av Bartonella henselae ses små gram-
negativa stavar som har en tendens att klumpa ihop sig. Förstoring ca 1 000 gånger.

Tabell 2. Epidemiologiska data om de provtagna katterna (n=91).
Egenskap Provtagna katter Provtagna katter

i Stockholm i Skåne 
n=25 n=66

Ca 12 månader gammal 13 (52%) 47 (71%)
Hona/hane 14/11 (56%/44%) 38/28 (58%/42%)
Europeisk korthår 23 (92%) 64 (97%)
Haft loppor 1 (4%) 23 (35%)
Haft fästingar 19 (76%) 28 (42%)
Jagar 20 (80%) 42 (64%)
Fler katter i hemmet 18 (72%) 39 (59%)
Andra husdjur 4 (16%) 23 (35%)
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Diskussion
Detta är första gången Bartonel-
la henselae isolerats från svens-
ka katter. Prevalensen förefaller
vara låg jämfört med resultat
från andra europeiska länder,
där 11–13 procent av huskatter-
na visats vara bakterimiska och
upp till 56 procent serologiskt
positiva (Tabell 1). Andra studier
har visat en positiv korrelation
mellan förekomst av loppor och
bartonella-bakteriemi (9), något
som inte motsägs av våra resul-
tat eftersom båda de smittade
katterna hade haft loppor. Skill-
naderna mellan katter med B
henselae i Skåne (2/66) och
Stockholm (0/25) respektive
skillnaden mellan andelen smit-
tade katter bland dem som haft
loppor (2/24) och dem som inte
haft loppor (0/65) är dock inte
statistiskt signifikanta i vårt
begränsade material.

Bartonella henselae är inte en
bakterie som påvisas i rutinbak-
teriologisk undersökning och
infekterade katter uppvisar yt-
terst sällan några sjukdomssym-
tom. Det innebär att infektionen
kan påvisas endast när man spe-
cifikt letar efter den, något som
sällan är motiverat i klinisk
veterinärmedicinsk verksamhet.
Naturlig infektion med Bartonel-
la henselae har troligen liten
eller ingen betydelse för den indi-
viduella kattens välbefinnande

(10). Föreliggande studie antyder
dessutom att förekomsten av
Bartonella är sparsam hos svens-
ka katter så det finns idag ingen
anledning att rutinmässigt in-
kludera odling eller serologi
avseende denna bakterie i utred-
ningar av kliniskt sjuka katter. 

Vid feber av okänt ursprung
där andra, vanligare differential-
diagnoser kunnat uteslutas kan
dock odling avseende Bartonella
övervägas eftersom vissa stam-
mar tros kunna orsaka kliniska
symtom (37). Om katter används
som blodgivare kan det också
vara lämpligt att förvissa sig om
att blodet, innan det ges till all-
varligt sjuka katter, är fritt från
bartonellabakterier. Utredning-
ar av eventuella kliniska fall av
kattklössjuka hos människa kan
också inkludera provtagning av
familjens katter. Frågeställning-
ar avseende odling kan refereras
till SVAs avdelning för bakterio-
logi. Det är dock viktigt att frå-
geställningen specificeras på
remissen, eftersom rutinmässig
blododling normalt inte påvisar
Bartonella spp. En odling från
blod visar om katten har bakteri-
emi med B henselae och påvisar i
förekommande fall även andra
bartonellaarter. Ett negativt od-
lingsresultat utesluter dock inte
att katten är infekterad men
provtagen under en icke-bakteri-
emisk fas i ett cykliskt förlopp.

En positiv odling visar emellertid
att katten kan utgöra en smitt-
risk. Eventuellt kan även andra
metoder, som immunflourescens
för direkt påvisande av bartonel-
labakterier i blodutstryk (41)
samt serologi komma att er-
bjudas vid SVA om behov upp-
står. 

Långt ifrån alla katter med
antikroppar mot B henselae har
bakteriemi (8). Serologi kan där-
för inte användas för att identifi-
era bakteriemiska katter. Från-
varo av påvisbara cirkulerande
antikroppar sägs oftast vara
kopplat till frånvaro av bakterie-
mi (8) men i vissa studier var
katter med bakteriemi negativa
serologiskt (51). Serologiska
undersökningar avseende Barto-
nella henselae hos katt har alltså
i dagsläget ett begränsat värde,
speciellt för att avgöra smittsta-
tus hos en individuell katt.

Eftersom kattloppor har en
betydande roll i smittspridning-
en, såväl från katt till människa
som från katt till katt (9, 13), är
den absolut viktigaste åtgärden
mot bartonellasmitta att bekäm-
pa och förhindra loppangrepp
hos katter.

Tack
Vi tackar berörda djurägare
samt personal och kolleger vid
Dalbyveterinären, Lundabygdens
djursjukhus och Djursjukhuset
Albano. Utan deras hjälp hade
provinsamlingen inte kunnat
genomföras. Analyser och provin-
samling finansierades av Jord-
bruksverket.

Summary
Bartonella henselae, a zoo-
notic bacteria isolated from
Swedish cats
91 healthy domestic cats, all
with access to the outdoors, were
sampled in two geographical
regions in 2000. Whole blood was
collected in EDTA-tubes, frozen
in –70°C to achieve lysis, and
subsequently cultured on haema-
tin (chocolate) and horse blood
agar. Bartonella-like colonies
were identified using PCR. Bar-
tonella henselae was isolated
from two cats in southern Swe-

Figur 5. Majoriteten av katterna som ingick i den svenska studien var europeiska kort-
hårskatter ("bondkatter") som jagade. Hos två av studiens katter påvisades Bartonella
spp. Foto: B Ahlkvist.
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den (n=66) where cat fleas are
endemic. Both these cats had
been infested by fleas. None of
the cats sampled further north
(n=25), where cat fleas are rare,
was culture positive for Bartonel-
la spp. This is the first isolation
of Bartonella henselae from cats
in Sweden.
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Inledning
Trots att den veterinära aku-
punkturen är nära 3 000 år gam-
mal (18) finner man enbart ett
fåtal vetenskapliga artiklar om
akupunktur på häst. De flesta
publikationer inom detta område
beskriver enskilda fallstudier,
som ofta avvisas som placebo
eller självläkning. Detta är
mycket svårt att förstå sett mot
bakgrund av de framstående
arbeten som är gjorda och de
effekter (2, 33) som noggrant rik-
tad och utförd akupunktur visar
(11, 25, 32). Anledningen är,
först och främst, att universitet
och kliniker, som är de som van-
ligtvis producerar det mesta av
den vetenskapliga litteraturen,
inte använder akupunktur som
en etablerad behandlingsmetod.

Den först kända beskrivningen
av "chronic obstructive pulmona-
ry disease" (COPD) är inte lika
gammal som den veterinära aku-
punkturen. Aristoteles (384–322
f Kr) beskrev följande symtom
hos uppstallade hästar i sin "Ani-
mal Healing": "Symtomen är
också obotliga när hjärtat är
affekterat, då flankerna sakta
kollapsar på ett patologiskt vis...
och de drar upp sina höfter" (12).
Det undgick inte honom att detta
var en domesticeringssjukdom
som var nära förknippad med
uppstallning. COPD är okänt hos
vilda hästar och hos hästar som
hålls på bete året runt (3, 10, 31).

Dessa fakta kräver stor upp-
märksamhet när det kommer till
profylax och terapi, då patienter
bör hållas i den ideella "året-
runt-bete"-miljön så mycket som
omständigheterna tillåter. Pati-
enterna bör ha maximal möjlig-
het att fritt röra sig in och ut ur
sitt stall.

Sjukdomsförlopp vid COPD
Termen COPD är tagen från
humanmedicinen. Den främsta
patologiska obstruktiva meka-

nismen sker i de finaste grenar-
na av bronkialträdet, de små in-
gångskanalerna till alveoli, bron-
chioli. Dessa har inte längre ett
nätverk av brosksepta i väggar-
na, varför den huvudsakliga
effekten av sjukdomen, bronkial
spasm, inte stöter på något mot-
stånd här. Lumen förträngs
ytterligare av upplagring av mer
eller mindre visköst sekret.
Obstruktionen fullbordas av ett,
ofta påtagligt, ödem i slemhin-
nan (4, 7). Vid allvarlig COPD
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Laserakupunktur på hästar med
COPD
UWE PETERMANN, Dr med vet, Praktischer Tierarzt Akupunktur (tilläggsbeteckning från
Deutsche Tierärztekammer).*

Översättning: Annica Nygren Thoresen, leg veterinär, Alternative medicine, Leikvollgata 31,
3213 Sandefjord, Norge.

Föreliggande artikel visar att akupunktur, som en vegetativt reglerande terapi, har god effekt
vid allergiskt orsakade sjukdomar. Ett hundratal hästar med lång historia av grav kronisk
lungsjukdom, vilka alla hade behandlats konventionellt under en period av flera år,
genomgick laserakupunktur. Resultaten visade en hög grad av tillfrisknande, och bör enligt
författaren sätta igång debatten om huruvida denna form av terapi skall ses med mindre
skepsis och mera intresse i framtiden. 

Figur 1. Akupunkturen utgår ifrån att det längs kroppen går ett antal aktiva linjer, vilka
i sin tur innehåller ett större antal akupunkturpunkter. Figuren visar de vanligaste
punkterna funna vid och behandlade hos hästarna i materialet.
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leder denna obstruktion till en
valvulär effekt, där mer luft förs
in i alveoli under inspiration, än
vad som kan pressas ut under
exspiration. Detta kallas "air
trapping" (20). Det ger ett ökat
uttänjande av alveoli och leder
till funktionellt emfysem.

Alla här beskrivna patologiska
principer är vegetativt och
humoralt kontrollerade, vilket
gör att riktad stimulering av 
nervpunkter, så kallade trigger-
eller akupunkturpunkter, kan
ha en reglerande funktion (14,
21, 22, 34).

Kontrollerad akupunktur
Akupunkturen utgår ifrån att
det längs kroppen går ett antal
aktiva linjer eller meridianer,
vilka i sin tur innehåller ett stör-
re antal akupunkturpunkter (se
"Bakgrund till akupunkturens
teorier" på annan plats i tidning-
en och Figur 1).

Den så kallade "Kontrollerade
akupunkturen" innebär inte
enbart behandling av symtoma-
tiska punkter, såsom LU7, BL13,
BL17 etc (Figur 1). Ett försök
skall också göras för att få bort
den störning, som inom aku-
punkturen är grundorsaken till
den allergiska reaktionen. Aller-
genet är enbart en triggermeka-
nism, inte orsaken till allergisk
sjukdom. Man kan enligt aku-
punkturens teorier finna den rik-
tiga orsaken till allergisk reak-
tion genom systematisk dia-
gnostik och behandling av stör-
ningar, till exempel ärr (ärrväv-
nad efter sårskador på hud och
underhud, översättarens anm)
utmed lungans och njurens meri-
dianer, eller periodontit.

Den tyske läkaren, tandläka-
ren och akupunktören Jochen
Gleditsch upptäckte att det
fanns ett intimt samband mellan
tänderna och kroppens organ. En
rotspetsböld kan alltså ge sjuk-
domssymtom från hjärtat, om
den befinner sig i en visdoms-
tand, medan infektion i en pre-
molar kan ge symtom från lung-
orna eller tjocktarmen (36), se
fallbeskrivning 2 (översättarens
anmärkning).

Diagnos genom RAC
Med utgångspunkt i den klassis-
ka kinesiska akupunkturen, har
den kontrollerade akupunkturen
utvecklats vidare under de se-
naste 15 åren av "Deutsche Aka-
demie für Akupunktur und
Auriculomedizin", DAA/AM. 

Akupunkturdiagnosen ställs
med hjälp av RAC (reflex auricu-
lo cardial). Detta är en vegetativ
stressreaktion som uppstår i
organismen när man bestrålar
en aktiv akupunkturpunkt med
en lågeffektslaser (alla akupunk-
turpunkter på kroppen är inte
"aktiva", bara de som har en
energetisk störning (1, 24)).
Denna stressreaktion ger också
en förändring i patientens puls-

kvalitet, orsakad av en konstrik-
tion av arterio-venösa shuntar
perifert. Med hjälp av föränd-
ringen i pulskvaliteten kan man
finna aktiva akupunkturpunk-
ter. För att bedöma om ett ärr
utgör en störning på en meridi-
an, bestrålar man det med Nogi-
ers laserfrekvens A (292 Hz) och
letar efter en RAC-reaktion på
pulsen. Vid tandproblem letar
man med hjälp av Bahrs laser-
frekvens 7 (299,7 Hz). Endast de
punkter som ger en RAC-reak-
tion på pulsen är "aktiva". 

Laserterapi
Medan skolmedicinen menar att
orsaken till COPD är övre luft-
vägsinfektioner, framför allt

528 2002, Volym 54, Nr 11

Figur 2. Ett litet ärr
som blev funnet som
ett störningsfält nära
LU11, hos en COPD-
patient.

Figur 3. Ett större ärr
som blev funnet som
ett störningsfält nära
LU11, hos en annan
COPD-patient.
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influensa och herpes, luftförore-
ningar, allergier, lungmaskinfek-
tioner och kanske också genetis-
ka faktorer (7, 9, 13, 19, 30),
anser kontrollerad akupunktur
att den centrala orsaken är en
ackumulation av dessa yttre
störningar tillsammans med
interna störningar. Framför allt
periodontit är ansvarigt för stör-
ningar i den vegetativa funktio-
nen, eller sagt från akupunktur-
håll, meridianfunktionen (17).
Ärr (ärrvävnad i hud-underhud,
översättarens anmärkning) på
en meridian, som inte har läkt
fullständigt, kan också vara en
orsak (Figur 2 och 3). Morfolo-
giskt är det fråga om en kronisk
granulomatös inflammation
omgiven av en demarkationsväv-
nad (16). Eftersom laserterapi
har en utmärkt demarkationsef-
fekt och stimulerar sårläkning
(23), är det förståeligt att den
också kan stimulera en demar-
kation som avstannat, och där-
med eliminera störningen (27,
28). 

Organismens förmåga att adap-
tera sig kan reduceras genom
ackumulation av yttre och inre
stressfaktorer, så att den inte
längre kan reagera ändamålsen-
ligt på stimuli (dvs allergener).
Den medicinska termen för den-
na förändrade reaktion är "adap-
tationssyndrom" (29). Detta har
varit känt i nästan 50 år och kon-
firmeras om och om igen vid
behandling av sådana störningar,
genom en spontan positiv reaktion
hos patienterna. Den omedelbara
reaktionen vid laserbehandling av
sådana ärr eller periostit och peri-
odontit demonstreras av två fall-
studier.

Material
Följande arbete beskriver effek-
tiviteten av kontrollerad laser-
akupunktur på 105 hästar med
extrem COPD. Enbart patienter
med uttalad dyspné i vila och ett
utvidgat lungfält på minst fyra
fingrar, enligt perkussion, valdes
ut. Alla hästar hade blivit be-
handlade enligt gängse metoder
med mukolytica, bronkdilateran-
de medel, kortison, inhalationer,
och i viss utsträckning med
hyperinfusionsbehandling (5, 6,

8) i långa perioder (två månader
till flera år) utan framgång.

Studien involverade sex hings-
tar, 40 ston och 59 valacker. Häs-
tarna var mellan fyra och 30 år
(medelåldern var 12,6 år). För 42
av hästarna hade stallmiljön
redan varit optimal under längre
tid (sågspån på golvet, silage, hö
blötlagt i saltvatten, öppna stall,
tillgång till bete året runt).

Klinisk undersökning
Efter upptagande av anamnesen
gällande varaktighet, sjukdoms-
förlopp och sjukdomsgrad, upp-
stallning och utfodringsförhål-
landen, foderkvalitet och tidigare
behandlingar, gjordes en utvär-
tes undersökning (andningsfre-
kvens, andningsdjup och typ av
andning, vidgade näsborrar, nos-
flöde). Hela kroppen undersöktes
också efter ärr av betydande
storlek. Slutligen gjordes en nog-
grann auskultation och perkus-
sion av lungområdet. Stor upp-
märksamhet riktades mot per-
kussionsområdet och till alla
områden med patologisk reso-
nans. På grund av patientens
kraftiga dyspné genomfördes
ingen stimulering eller hämning
av andningen under den initiala
undersökningen. Vid undersök-
ning efter behandlingens avslu-
tande hämmades andningen i ca
45 sekunder, följd av en auskul-
tation (detta utfördes inte på de
fyra patienter som inte visade
någon förbättring efter behand-
ling). Endoskopi av luftvägarna
utfördes på några av patienterna
(n=35) som ett supplement till de
tydliga kliniska fynden. Viskosi-
tet, mängd och utbredning av
sekretionen, slemhinneödem i
närheten av bifurkationen och
rodnad av slemhinnan notera-
des.

Därefter gjordes en akupunk-
turdiagnos enligt DAA/AM (1,
26) baserad på RAC eller VAS-
reflexen, för att finna optimala
akupunkturpunkter för behand-
lingen. Denna metod gör det möj-
ligt att få en sammanhängande
och reproducerbar diagnos, så att
de punkter som ska behandlas
samt andra lokala störningar
längs en meridian, kan bestäm-
mas. När man riktar, i detta fall,

en laserstråle på en aktiv aku-
punkturpunkt, dvs en negativt
påverkad akupunkturpunkt, rea-
gerar patienten med en vegetativ
reflex. Vad som bland annat sker
är att denna reflex ändrar puls-
kvaliteten, vilket kan kännas på
pulsen. Detta har inget med
kinesisk pulsdiagnostik att göra
och kallas "Reflex Auricular Car-
dinal" (RAC) eller "Vaso Auto-
nom Signal" (VAS).

Metodik och behandling
Vid varje individuell behandling
stimulerades alla punkter, dia-
gnostiserade genom kontrollerad
akupunktur, i 30 sekunder med
en akupunkturlaser. Följande
punkter var de vanligaste fynden
(Figur 1): BL13 (stimulerings-
punkt/Shupunkt för lungans
meridian, BL14 (Shupunkt för
hjärta/pericardium/sexualitet),
BL17 (Shupunkt för diafragma),
LU7 och KI6, kardinalpunkter,
som öppnar upp Ren mo eller
Conceptional Vessel (CV, extra-
meridian som löper längs den
ventrala mittlinjen från en
punkt strax distalt om anus till
strax distalt om underläppen,
översättarens anm), BL40,
(allergipunkt och histaminpunkt
i öronakupunktur) BL23, (Shu-
punkt för njurens meridian),
CV17, (inflytande på respiratio-
nen, alarmpunkt) och ST40,
(slemlösande punkt, beta-ago-
nistpunkt) LI13 (ACTH-punkt)
liksom TH5 och KI3, viktiga för
alla inflammatoriska processer i
organismen. I tillägg till ovan
behandlades alla individuella ärr
och periodontitispunkter som
blev funna genom akupunkturdi-
agnosen med laser, ibland upp
till fem minuter per punkt.

Behandlingen av alla aku-
punkturpunkter utfördes med en
60mW och en 90mW impulsaku-
punkturlaser (Reimers + Jans-
sen Company) i 20–30 sekunder
per punkt (Figur 4). Dessa är
diodimpulslaser med en våg-
längd på 904 nm och en pulsdu-
ration av 200 nanosekunder. 

Framför allt användes frekven-
serna A, B och C, enligt NOGI-
ER:s frekvensband (292, 584, 1
168 Hz) liksom frekvens 5 (fre-
kvensen för kardinalpunkterna)
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enligt BAHR:s frekvensband (9
592 Hz). 

Fyra till tolv behandlingar
gjordes med fyra till sju dagars
mellanrum (en patient fick 29
behandlingar, medeltalet var 6,5
behandlingar). Trots ett omedel-
bart svar på behandling med sig-
nifikant förbättrad andning,
hade 15 hästar mycket stora
andningsproblem vid nästa be-
handlingstillfälle. Dessa patien-
ter klipptes över akupunktur-
punkterna och blev behandlade
av sina ägare under en period på
två till tre veckor med en bärbar
laser (Reimers och Janssen Com-
pany och Schwa-Medico Compa-
ny, båda av typen 50 mW konti-
nuerlig laser med en våglängd på
820 nm) 30 sekunder per punkt.
38 patienter som före behand-
lingsstarten inte hade fått för-
bättrade miljöförhållanden, eller
vars ägare inte lyckats bibehålla
en god miljö, hölls kvar i sina
ursprungliga stallar. För 25 pati-
enter optimerades förhållandena
under behandlingsperioden. 

Resultat
Hos många av patienterna
(n=79), observerades en klart
positiv reaktion redan under den
första behandlingen. Ökat and-
ningsdjup, hos några mycket tyd-
ligt, var en vanlig reaktion när
punkten BL17 (stimulerings-
punkt för diafragma) behandla-
des. Detta följdes ofta av ett ökat
hostande. Vad som också notera-

des var att ett stort antal patien-
ter tog djupa andetag vid flera
tillfällen under akupunkturbe-
handlingen – något som tidigare
inte varit möjligt på grund av
obstruktionen. Mot slutet av
behandlingen, eller tio minuter
efteråt, kunde ljudet av sekre-
tionsansamling höras utan hjälp
av stetoskop hos hälften av pati-
enterna, liknande det som sker
efter hyperinfusionsterapi med
frekvent nedsväljande av slem.
Efter andra eller tredje behand-
lingen hos vissa av patienterna,
försvann det brummande, ross-
lande missljudet som tidigare
hade hörts vid auskultation helt
och hållet. 

Efter avslutad behandlingspe-
riod erhölls följande resultat: 73
hästar uppfattades vara kliniskt
friska, dvs de hade ingen hosta
vare sig i vila eller arbete och
inga patologiska andningsljud
kunde auskulteras efter and-
ningshämning. Emfysemet, som
tidigare diagnostiserats genom
perkussion, hade gått tillbaka
enligt vad som kan bestämmas
med hjälp av perkussion av lung-
fältet. Hästarna kunde åter gå i
fullt arbete och visade inte läng-
re några symtom på hosta. 

26 av de 35 patienter som tidi-
gare undersökts med endoskopi
visade vid förnyad undersökning
inga patologiska endoskopifynd.
Nästa 17 patienter hade inte
längre några andningssvårighe-
ter och kunde sättas i normalt

arbete, men de hostade vid
enstaka tillfällen i stallet och i
början av arbetet. Hos elva av
patienterna var tillståndet för-
bättrat och hästarna kunde sät-
tas i lättare arbete, men hostan
fanns kvar i början av arbetet
och också ibland under arbetet.
Deras tillstånd kunde inte
beskrivas som tillfredsställande.
Fyra hästar visade ingen varak-
tig förbättring, även om positiva
reaktioner observerades under
behandling även hos dessa pati-
enter. 

Av de 14 hästar som behandla-
des dagligen av sina ägare i
ytterligare två till tre veckor,
visade nio inga kliniska symtom
på sjukdom, två visade "tillfreds-
ställande" resultat och två häs-
tar kunde sättas i begränsat
arbete. Endast en häst hade fort-
farande allvarliga andningspro-
blem efter behandlingen, och
blev avlivad. En patient som ver-
kade helt återställd vid slutet av
behandlingsperioden, utvecklade
en mycket allvarlig COPD igen
redan efter tre veckor och ägaren
ville inte fortsätta med behand-
lingarna. 

65 hästar undersöktes igen
under en observationsperiod på
mellan sex månader och fyra år
(i snitt 1,8 år). Alla hästarna till-
hörde grupperna med bra och
mycket bra behandlingsresultat.
Ingen försämring av tillståndet
kunde ses hos 56 av dessa pati-
enter under hela perioden. Tre
patienter började utveckla sym-
tom igen efter sex månader, två
efter ett år, två efter tre år och en
patient efter fyra år. En patient
togs in senare i studien efter att
ha varit symtomlös i tio år efter
akupunkturbehandling för myc-
ket grav COPD. Efter ytterligare
tre behandlingar har den patien-
ten varit helt frisk i ett år. 

Det var ingen skillnad i
behandlingsresultatet hos de
hästar som fick optimal miljö och
de som stod kvar i sin vanliga
miljö (översättarens anmärkning
efter samtal med författaren).

Fallbeskrivningar
Dessa fallbeskrivningar är vikti-
ga för att beskriva kontrollerad
akupunktur och se sambanden
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Figur 4. Behandlingen av alla akupunkturpunkter utfördes med en 60mW och en 90mW
impuls-akupunkturlaser (Reimers + Janssen Company) i 20–30 sekunder per punkt.
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mellan störningsfält, såsom ärr
eller otydlig sinusit, och allergisk
reaktion.

Fallbeskrivning 1
Ett 19 år gammalt arabsto (pati-
ent 53), som hade haft symtom
på COPD i nio år och vars till-
stånd var så förvärrat att avliv-
ning hade övervägts ett flertal
gånger, kom till undersökning i
ett dramatiskt tillstånd. And-
ningsfrekvensen var 56 per
minut i vila med en allvarlig
abdominal exspiration. Näsbor-
rarna var kraftigt vidgade, upp-
till handflatestora vid inspira-
tion och ögonen vidöppna i panik
(Figur 5).

Ett högljutt brummande och
visslande kunde höras över ett
stort område. Perkussion visade
ett utvidgat lungfält på nära två
handsbredder och en patologisk
resonans. Följande akupunktur-
punkter blev funna och behand-
lade: LU7, BL14, BL17, BL23,
LI13, CV17, ST40, KI3 och TH5.
En ytterligare störning i form av
ett ärr vid punkten LU9, medialt
strax distalt om karpus, upp-
täcktes vid akupunkturdiagno-
sen. LU9 är så kallad stimule-
rings- och källpunkt för lungans
meridian och därför av extra stor
betydelse.

Under behandling av detta ärr
med laser, hördes djupa andetag
ett flertal gånger följt av en klart
lättare utandning. Även inand-
ningen ökade. Andningsfrekven-
sen halverades till 28 andetag

per minut mot slutet av behand-
lingen, de vidgade näsborrarna
försvann och paniken lämnade
ögonen (Figur 6).

En endoskopi kunde utföras
följande dag utan risk för patien-
ten. Följande symtomatiska fynd
avslöjades: hela trakea var täckt
av ett nät av högvisköst, trådigt
sekret. Bronkerna kollapsade
nästan helt vid hosta. Bifurkatio-
nen var distinkt svullen och visa-
de en intensiv, inflammatorisk
rodnad. 

Hästen var symtomfri efter sju
behandlingar med tre till fyra
dagars intervall och kunde
galoppera över fälten utan pro-
blem (Figur 7).

Tre veckor efter att patienten
hade skrivits ut, uppträdde åter-
igen allvarliga symtom och häs-
ten måste komma tillbaka, trots

en resa på nära 50 mil. Ytterliga-
re sex behandlingar senare
kunde hästen skrivas ut igen,
symtomfri. Under observations-
perioden som följde, nästan ett
år, var hästen symtomfri enligt
ägaren och har inte varit så frisk
sedan sjukdomen började tio år
tidigare.

Fallbeskrivning 2
En tioårig Trakhener valack kom
för akupunkturbehandling efter
flera år av konventionell terapi
(patient 54). Hästen hade inte
kunnat arbeta de senaste sex
månaderna, trots behandling. En
hyperinfusionsbehandling hade
gjorts tre veckor tidigare (fyra
dagar, 40 liter fysiologisk NaCl-
lösning intravenöst). Fram till
första akupunkturbehandlingen
hade hästen inhalerat Pulmicort
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Figur 5. COPD-patient (nr 53) innan behandling, med handfla-
testora näsborrar vid inspiration och panisk blick.

Figur 6. Samma patient 25 minuter senare, efter behandling. Här
ses en avslappnad häst med nästan normala näsborrar vid maxi-
mal inandning.

Figur 7. Samma patient (nr 53) 26 dagar senare, galopperande över ett fält.
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dagligen. Dessutom hade den
fått en oral dos av Ventipulmin
Gel (2 x 20 ml dagligen, ekviva-
lent till 2 x 5 mg clenbuterol hyd-
roklorid) och Sputolysin (2 x 35 g
dagligen, motsvarande 350 mg
dembrexin hydroklorid). 

Fynden vid undersökning var
följande: kraftig dyspné i vila,
andningsfrekvens: 36 per minut,
intensiv kostal andning med
abdominal kompression, auskul-
tation: kraftigt brummande och
rosslande missljud över de stora
bronkerna och trakea i vila, per-
kussion: en handsbredd utvidgat
lungfält med patologisk reso-
nans, endoskopi: stora mängder
högvisköst sekret i trakea och
huvudbronker, svullen slemhin-
na i bifurkationen. Normal
kroppstemperatur, inga kliniska
symtom på sinusit.

Akupunkturbehandling utför-
des med två till tre dagars inter-
vall på följande punkter: LU7,
KI3, ST40, BL14, BL17, BL23,
CV17, LI13 och TH5. Akupunk-
turdiagnosen avslöjade en stör-
ning på magmeridianen i områ-
det av ST1, på vänster sida.
Punkten ST1 ligger vid roten till
den första molaren i överkäken
eller vid sinus maxillaris över
denna tand. Den första molaren i
överkäken har, intressant nog,
en direkt förbindelse med punk-
ten LU1, som är första punkten
på lungans meridian. Sinus max-
illaris och den lokaliserade punk-
ten vid roten till den första mola-
ren i överkäken, behandlades
med en laserområdesprobe (8 x
10 mW impulsdiod, på ett områ-
de av ca 50 cm2) i två minuter
(Figur 8). En tydlig fördjupning
av andningen konstaterades
inom tio minuter efter bestrål-
ningen. Andningsfrekvensen
minskade till 28 andetag per
minut, det brummande misslju-
det hade blivit tystare men det
rosslande ljudet hade ökat. Pati-
entens tillstånd förbättrades,
men bara något, de följande
dagarna efter behandling. And-
ningsfrekvensen i vila var dock
konstant, 20–24 andetag per
minut, varför ägaren var ganska
nöjd med behandlingen. Efter-
som patienten återföll efter varje
behandling och inga tydliga

reaktioner kunde observeras,
verkade det logiskt att avbryta
terapin. Ägaren insisterade
emellertid på flera behandlingar,
och hästen behandlades ännu en
gång. Behandlingstiden med
laserduschen av området ökades
från två till tio minuter eftersom
den kliniskt otydliga sinusiten i
området för den första molaren i
vänster överkäke, hade en nyck-
elroll i behandlingen av patien-
ten. Då överstigandet av dosen
1–3 joule per cm2 inte orsakar
någon terapeutisk skada (15),
fanns det inga problem att rätt-
färdiga detta tilltag, framför allt
då energin på tolv joule under tio
minuter spreds över ett område
på ca 25 cm2. 

Inga tydliga förändringar i
andningen kunde ses under aku-
punkturbehandlingen och de tre
första minuterna av områdesbe-
handlingen som följde. And-
ningsdjupet ökade dramatiskt
från den fjärde till den femte
minuten och nådde ett tillstånd
som ses efter injektion med 
andningsstimulerande medicin.
Andningen blev normal igen fem

minuter efter avslutad behand-
ling. Följande morgon gav hästen
intryck av att vara symtomfri för
första gången. Andningsfrekven-
sen var runt åtta per minut och
andningstypen kostoabdominal.
Inga brummande eller rosslande
missljud kunde höras efter and-
ningshämning. Mellan varje be-
handling blev andningen sämre,
till en början 20 per minut i vila,
därefter 16 och slutligen åtta till
tolv per minut efter ytterligare
tolv behandlingar. 

En stor ökning av andningsdju-
pet observerades under sinusbe-
handlingen de första tio på
varandra följande behandlingar-
na, även om reaktionen blev sva-
gare från gång till gång. Till och
med i det här fallet, där ett
extraordinärt antal behandling-
ar var nödvändigt, var insatsen
ändå rättfärdigad, då hästen
varken hade kliniska eller endo-
skopiska tecken på sjukdom efter
avslutad behandlingsperiod.
Under en observationsperiod på
ett år har hästen arbetat, varit i
god kondition och har återvänt
till professionell tävlingsverk-
samhet (dressyr).

Sammanfattning
105 hästar med extrem COPD
blev uteslutande behandlade
med laserakupunktur. Inga and-
ra medicinska eller alternativa
behandlingsmetoder administre-
rades. Alla patienterna hade tidi-
gare blivit behandlade under
längre perioder (tre månader –
tio år) med konventionell terapi
såsom kortison, clenbuterol,
slemlösande medel, hyperinfu-
sion, inhalation osv, utan fram-
gång. Den laser som användes
var en infraröd pulserande laser
med 60–90 mW styrka i pulstop-
pen och en impulslängd av 200
nanosekunder. Som pulsfrekvens
användes området mellan 100
och 10 000 Hz (1, 24). Hästarna
behandlades i 30 sekunder på
varje punkt, fyra till tolv gånger
(ett fall 29 gånger, i medeltal 6,5
behandlingar). Intervallen mel-
lan behandlingarna var fyra till
sju dagar. Hos de flesta av pati-
enterna (n=79) kunde en tydlig
reaktion ses redan under den
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Figur 8. COPD-patient (nr 54) med en
tydlig sinusit, orsakad av en rotspetsin-
fektion i den första molaren i överkäken.
Behandling sker med laserdusch (8x10
mWatt impulslaserdioder).
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första behandlingssessionen.
Hästarna kunde andas djupare
och eliminera sekret på ett lik-
nande sätt som vid infusionste-
rapi. 15 patienter, som inte hade
förbättrats efter tre eller fyra
behandlingar, behandlades med
laser på markerade punkter av
sina ägare varje dag i två till tre
veckor, med en 30 mW kontinu-
erlig laser, 30 sekunder per
punkt. 

Efter avslutad behandling ver-
kade 73 hästar vara botade, dvs
de hostade inte längre, hade inga
andningssvårigheter, respira-
tionsvägarna var rena och visade
inga tecken på inflammation.
Hästarna var i utmärkt fysisk
kondition. 17 hästar var mycket
bättre och hade inte längre
några problem med sitt allmän-
tillstånd, men hade ibland en
lätt hosta under ridning. Elva
hästar var bättre än förut och
kunde ridas, men deras allmän-
tillstånd var inte helt återställt
och de hostade fortfarande.
Endast fyra hästar var inte för-
bättrade efter behandling.

Summary
Laser acupuncture on
horses with COPD
105 horses with extreme COPD
were treated exclusively using
laser acupuncture. No other
medical or alternative therapy
was administered. All patients
had been treated previously over
long periods of time (3 months –
10 years) with conventional the-
rapies such as cortisone, clenbu-
terol, dembrexin hydrochloride
and acetylcystein, hyperinfusion,
inhalation, without success. The
acupuncture lasers used were
infrared pulsed lasers with 60
and 90 mWatt peak pulse power,
with an impulse width of 200
nsec. As pulse frequencies, the
range between 100 and 10 000
Hz was used (1, 24). The horses
were treated 4-12 times on each
point for 30 seconds (1 case 29
times, on average 6.5 times). The
interval between treatments was
4-7 days. 

In most of the patients (n=79) a
clear reaction could be seen alre-
ady during the first session. The

horses were able to breath dee-
per and remove secretion in a
manner similar to that seen after
infusion therapy. 15 patients
that had not improved after 3 or
4 treatments, were treated with
laser on marked points by their
owners every day for 2 - 3 weeks,
with a 30 mW continuous laser,
30 seconds on each point. 

After conclusion of the treat-
ment, 73 horses appeared to
have been cured. There was no
more coughing, no more difficul-
ty in breathing, the respiratory
tract was clean and showed no
signs of inflammation. The hor-
ses seemed to be in excellent
physical condition. 17 horses
were much better and had no
more problems with their stami-
na, but sometimes had a slight
cough while being ridden. 11 hor-
ses were better than before and
could be ridden, but their stami-
na was not completely restored
and they were still coughing.
Only 4 horses showed no signs of
improvement following the treat-
ment.
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En av flera teorier om hur aku-
punktur fungerar, är den bioe-
lektriska teorin. Den försöker
kombinera det östliga och västli-
ga tankesättet, genom att förkla-
ra akupunkturens verkan som
svaga elektriska strömmar som
genomfar organismen. Den bio-
elektriska strömmen kan mätas
med EEG, EKG och EMG, och
det visar sig att patologiska
delar av kroppen leder denna
ström sämre. Vid stimulering av
akupunkturpunkter ändras led-
ningsförmågan, vilket inte sker
om man stimulerar en icke-aku-
punkturpunkt. Användning av
akupunkturpunkter normalise-
rar de bioelektriska strömmarna
genom kroppens patologiska
delar. Denna teori har mycket
gemensamt med det gamla sättet
att tänka som akupunkturen
baserar sig på.

I boken "The Body Electric"
visar författaren Robert Becker
(1) att det i kroppen finns elekt-
riska strömmar som styr många
av kroppens processer. Detta
tyder på att asiaternas begrepp
om Chi, Yin och Yang beskriver
mätbara och för oss i väst förstå-
eliga fenomen, och inte bara är
filosofiska talesätt. I väst har vi
ofta svårt att tro på fenomen som
inte är mätbara. Det är först i
modern tid som vår teknologi har
blivit i stånd att upptäcka dessa
svaga bioelektriska strömmar.

Robert Becker är kirurg, och
blev intresserad av bioelektrici-
tet då han upptäckte att det vid
svansamputation av salamander
uppstod ett speciellt elektriskt
mönster innan den amputerade
stjärten regenererade. Grodor
som inte har förmågan att rege-
nerera amputerade kroppsdelar,
visade ett helt annat elektriskt

mönster. Han hoppades att detta
skulle leda honom till lösningen
på varför vissa benbrott inte
växte samman igen. Han kom då
fram till att frakturläkning hos
alla typer av organismer är
avhängig av ett elektriskt möns-
ter, mycket likt det han såg vid
salamanderns regeneration.

Becker fann också att det i alla
organismer finns en kontinuerlig
elektrisk ström som är helt olik
vanliga nervimpulser (nervim-
pulserna förklaras som en slags
orolighet i tröskelvärden och
kemiska överföringar mellan
synapser, och inte som kontinu-
erliga strömningar). Han kunde i
huvudsak påvisa de kontinuerli-
ga strömmarna i förbindelse med
de Schwannska cellerna, som
omger nervfibrerna (axonerna
och dendriterna). Även de små
nervfibrerna, som inte har någon
myelinskida, är omgivna av
Schwannska celler. Dessa celler
skapar ett elektriskt område som
anpassar sig till förändringar
såsom skador, smärtor eller änd-
rade medvetandetillstånd. Det

ser ut som om även psykiska
känslor kan verka kurerande
genom att modifiera dessa
strömmar. Björn Nordenström
från Karolinska Institutet har
påvisat liknande elektriska
strömmar, som följer blodådror-
na (8).

Meridianerna
Akupunkturen systematiserar
alla livsyttringar till tolv fysiolo-
giska huvudfunktioner, som styr
och reglerar livet. Dessa huvud-
funktioner manifesterar sig på
en rad olika sätt, bland annat
som organ, psykiska aspekter,
muskelgrupper, processer och
akupunkturmeridianer.

Det har forskats en del om vad
dessa meridianer egentligen är,
om de bara är tänkta linjer som
jordens längd- och breddgrader,
eller om de har ett reellt fysiolo-
giskt/anatomiskt grundlag. Frå-
gorna gäller om meridianerna är
teoretiska linjer som grupperar
punkter med likartad funktion,
om det går en elektrisk ström
eller energi längs dessa linjer och
om de representerar reella ana-
tomiska strukturer.

Inte bara teoretiska linjer
Det finns försök och observatio-
ner som visar att meridianerna
inte bara är teoretiska linjer. 

1) Man har injicerat kolbläck
(carbon ink) i akupunkturpunk-
terna LI01, LI02 och LU11 för
att observera distributionen i de
lokala lymfkärlen. Resultatet
visade att utlinjeringen av lymf-
dränaget, när LU11 injicerades,
var identisk med lungmeridia-
nens (LU) förlopp. Lymfkärlens
utlinjering efter injektion i LI01
och LI02 var identisk med grov-
tarmsmeridianen (LI) (4).

2) Akupunkturpunkter hos
människor och djur har generellt
lågt motstånd (ohm) eller hög
spänning (volt). Man har funnit
stabila punkter och linjer med
lågt motstånd längs lemmar och
bål, som är nära nog identiska
med lokaliseringen av klassiska
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Bakgrund till akupunkturens teorier
ANNICA NYGREN THORESEN, leg veterinär.*

Som en kommentar till den artikel om laserakupunktur på
hästar som SVT publicerar i detta nummer, ger översättaren
här en bakgrund til akupunkturens teorier. Nya begrepp för
skolmedicinaren är bland annat meridianer och akupunktur-
punkter.

Figur 1. Det som med österländsk filosofi
beskrivs som Yin och Yang kan förklaras
med för oss i väst förståeliga och mätba-
ra termer.
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akupunkturpunkter och meridia-
ner (2, 6, 11).

3) Det har observerats och
dokumenterats att håren ibland
reser sig längs hela meridianen
efter behandling av en distal
akupunkturpunkt. Även stark
rodnad och en subjektiv känsla
av att något rör sig längs meridi-
anen, har observerats efter aku-
punktur (14, 15).

Vågledare
Det finns inte grund för att påstå
att meridianerna leder ström
eller impulser såsom nerverna.
Meridianerna kan mera ses som
vågledare. Man kan också be-
trakta dem som kanaler där sta-
tiska spänningar underhålls.

Meridianerna följer som regel
nerv- eller blodbanorna, och
anses vara knutna till bindväven
som omger nerverna, möjligen
till gliacellerna eller de
Schwannska cellerna (1, 12, 13).
Försök har också visat att en del
meridianer följer bindväven som
omger blodkärlen (8, 12, 13). Det
är möjligt att det finns ett
system av vågliknande eller
spänningsstyrd kommunikation,
som använder bindväven runt
både kärl och nerver som trans-
portvägar.

Namn efter organ
Meridianerna bär namn efter de
organ som påverkas av de nerver
som befinner sig i den (de) der-
matom(er) som meridianen pas-
serar (Figur 2). Elva av dem bär
namn efter befintliga organ:
hjärta (HT), hjärtsäck (PC),
tunntarm (SI), magsäck (ST),
mjälte (SP), lunga (LU), grov-
tarm (LI), njure (KI), urinblåsa
(BL), lever (LV) och gallblåsa
(GB). Den tolfte meridianen kal-
las Trippelvärmaren (Trippel
Heater, TH). Den tillhör eldele-
mentet och utnyttjas t ex vid
febersjukdomar, malaria, öron-
problem, bröstsmärtor och oro.
Den har också betydelse för
ämnesomsättningen. Förkort-
ningarna inom parentes används
i den engelska litteraturen och
på Internet.

Meridianerna innehåller olika

antal punkter, främst beroende
på hur långa de är. Vi har till
exempel urinblåsans meridian
(BL), som går från mediala ögon-
vinkeln, längs nacke, hals, rygg,
utsidan av benet och ned till late-
rala nagelbandet på lilltån. Hos
häst går den till laterala kron-
randen strax framför hovbrosket.
BL-meridianen innehåller 67
punkter, medan hjärtats och
hjärtsäckens meridianer endast
har nio punkter vardera.

Lungans och njurens
meridianer
I Uwe Petermanns artikel "La-
serakupunktur på hästar med
COPD" på annan plats i denna
tidning talar författaren, föru-
tom om BL-meridianen, framför
allt om lungans (LU) och njurens
(KI) meridianer.

Lungans meridian innehåller
elva punkter och kommer från
djupet ut i det första interkostal-
rummet medialt om humerus,
ovanför m pectoralis descendens,
strax medialt om v cephalica
(LU01)(häst). Den löper därefter
först dorsalt innan den vänder
tillbaka ventralt till den kraniala
delen av armhålan. Den går
längs bicepssenan, kraniomedia-
la kanten på radius, passerar
mediala karpus kaudalt till den
mediokaudala delen av metakar-

pus och ned till kronranden strax
kranialt om hovbrosket (LU11).

Njurens meridian innehåller
27 punkter och börjar i ballgro-
pen på bakbenen (KI01). Den
löper därefter proximalt längs
den mediala delen av metatarsus
till tarsus, där den gör en cirkel
runt den mediala malleolus.
Meridianen fortsätter proximalt
längs den mediokaudala delen av
knäleden och mediala femur
innan den vänder kranialt och
går strax lateralt om ventrallin-
jen längs buken. Meridianen slu-
tar i punkten KI27 mellan ster-
num och första revbenet. Figur 2
visar en översikt av de olika
meridianernas förlopp.

Punkterna
Var och en av de tolv huvudmeri-
dianerna innehåller en rad väl
definierade akupunkturpunkter
(Figur 3). Det finns också åtta
extrameridianer, varav bara två
har egna punkter. På dessa tolv
huvudmeridianer och två extra-
meridianer finner vi 361 punk-
ter. Dessutom finns det punkter
som inte ligger på någon meridi-
an.

Punkterna på en och samma
meridian har många gemensam-
ma drag, även om de också har
individuella och lokala verkning-
ar. Totalt finns det runt 2 000
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Figur 2. Hästens tolv huvudmeridianer: hjärta (HT), hjärtsäck (PC), tunntarm (SI),
magsäck (ST), mjälte (SP), lunga (LU), grovtarm (LI), njure (KI), urinblåsa (BL), lever
(LV), gallblåsa (GB) och trippelvärmaren (TH).
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punkter. Punkterna har till skill-
nad från meridianerna klara
anatomiska särdrag, varför det
inte finns några tvivel om deras
existens.

Under akupunkturpunkterna
kan det påvisas tydliga hål i
fascian där en rad nervtrådar
sticker upp tillsammans med ett
större antal blodkärl (5, 7). Mye-
linskidorna som omsluter ner-
verna, och strukturen av den
omgivande bindväven, antyder
att nerverna är polymodala, dvs
att de reagerar på en rad olika
stimuli såsom press, värme, ytlig
och djup smärta. Detta kan för-
klara att det finns så många
olika metoder för att påverka
akupunkturpunkterna.

En teori går ut på att punkter-
na är kvarblivna organisations-
zoner från fosterutvecklingen (9).
Detta innebär att stimulering av
sådana punkter kan reaktivera
processorganiserande struktu-
rer, något vi ofta ser i praxis när
enskilda punkter totalt kan
vända patologisk oordning till
hälsa och balans i kroppen.

Punkternas funktion
En punkt påverkar först och
främst det område där den är
placerad, i större eller mindre
omkrets. Detta gäller alla punk-
ter. En del av punkterna har 
dessutom en påverkan längs
meridianen, uppåt såväl som
nedåt (både mot och med "energi-
strömmen"). Detta gäller de mer
potenta punkterna, i första hand
masterpunkterna och kommand-
opunkterna som påverkar ett
helt kroppsområde (meridian +
omkringliggande strukturer).

Några punkter har mer specifi-
ka funktioner, som till exempel
BL02, som verkar som ett seda-
tivum.

Det finns en grupp punkter
som direkt påverkar det organ de
är knutna till, och som meridia-
nen de ligger på är uppkallad
efter. Dessa är i första hand:

a) Shu-punkterna (samtliga
ligger på BL-meridianen).

b) Mu-punkterna (punkter som
blir ömma framför allt när själva
organet är påverkat).

c) Ting-punkterna (tillhör
också kommandopunkterna, hos
häst placerade i kronranden, till
exempel LU11).

Kommandopunkter
En grupp punkter (66 stycken,
som alla är placerade nedanför
armbåge och knä) kallas kom-
mandopunkter. De har en påver-
kan på organismen som går utö-
ver den meridian de är placerade
på och de påverkar kroppens pro-
cesser. Kommandopunkternas
inverkan är både lokal, längs
meridianen, på andra meridia-
ner, på processerna och på orga-
nen (3, 10). Dessa kommando-
punkter kan i högsta grad
betraktas som organiserade
zoner, som vid stimulering åte-
rupprättar fosterlivets organise-

rade principer, i förhållande till
den rådande patologiska proces-
sen.
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Figur 3. Diverse kommandopunkter på
hästens bakben.
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Newcastleutbrott i
Danmark
Fredagen den 26 juli bekräftades
misstankarna om att Danmark
drabbats av Newcastlesjuka.
Newcastlevirus har isolerats
från sjuka djur och patogenitets-
index (Intracerebral pathogenici-
ty index, ICPI) var 1,75. ICPI-
värden över 0,7 indikerar en
virulent virusstam. Smittan är
konstaterad i 118 besättningar,
vilka alla är belägna på Jylland.
De flesta drabbade besättningar-
na är relativt små hobbyflockar
men även en del större besätt-
ningar är drabbade. Utbrottet
ansågs vid manusstoppet för tid-
ningen (7 augusti) vara under
kontroll. 

Två av de smittade besättning-
arna hade sålt fjäderfä till för-
medlare som i sin tur sålt vidare
till privatpersoner med hobbyfjä-
derfä, så kallade bakgårdsflock-
ar. Journalföringen av försälj-
ningarna var undermålig från en

av förmedlarna, vilket innebar
att myndigheterna även fått
vända sig till media för att finna
köparna. 

Newcastlesjukan är mycket
smittsam och virus kan lätt spri-
das via smittade fåglar, ägg, for-
don, transportburar, redskap och
dylikt. Även luftspridning av
virus kan ske över kortare
avstånd. Många arter av såväl
vild- som tamfågel kan drabbas
av sjukdomen och sprida smitta.
Även livsmedel som ägg och fjä-
derfäkött kan bära med sig virus.
Det är därför förbjudet att utfod-
ra fjäderfä med okokt matavfall.

För att minimera risken för att
Newcastlesjukan sprids till Sve-
rige bör alla fågel- och fjäderfää-
gare uppmanas att undvika kon-
takt med danska fåglar, utrust-
ning och dylikt som har samband
med dansk fjäderfäproduktion,
tills dess att utbrottet är bekäm-
pat. Fågel- och fjäderfäägare bör
också vara uppmärksamma på

sjukdomssymtom som liknar
Newcastlesjuka. Det är även
olämpligt att ta med sig sin säll-
skapsfågel på semester till Dan-
mark.

I Sverige har tre utbrott av
Newcastlesjuka diagnostiserats
sedan mitten av 1990-talet. I två
av fallen har avelshöns i Skåne
drabbats (1995 och 2001), medan
det tredje utbrottet (1997) inträf-
fade i en mindre besättning i
Skåne med slaktkycklingar och
värphöns. I samtliga dessa fall
var bekämpningen framgångsrik
och viruset spreds inte vidare.

Säldöden på västkusten
I Skagerrak och Kattegatt upp-
skattas 8 000–11 000 knubbsä-
lar, eller omkring 50 procent av
det totala antalet, dö under som-
marhalvåret. Fortfarande är det
Onsala-kolonin som drabbas hår-
dast av epizootin. Epizootin för-
väntas spridas norrut till koloni-
erna i Bohuslän under augusti
månad. Under säldöden 1988 dog
ca 56 procent av sälarna i områ-
det. Ungefär samma andel för-
väntas dö i år. Det tycks alltså
inte som 1988 års säldöd lett till
någon betydande immunitet hos
knubbsälarna. Undersökningar
pågår för att se om andra djur, t

Månadens Epiztel 
I Danmark har ett utbrott av Newcastlesjuka konstaterats. SVA och Jordbruksverket uppma-
nar alla fågel- och fjäderfäägare att undvika kontakt med danska fåglar och fågelrelaterad
utrustning. Säldöden fortsätter längs Sveriges västkust. Totalt väntas 50 procent av
knubbsälarna dö. Slutligen har Jordbruksverket sänt ett brev till cirkusar i vilket man
upplyser om att det inte är lämpligt att låta cirkusdjur komma i direktkontakt med
allmänheten. Cirkusdjuren kan bära på smittsamma sjukdomar. Epizteln är ett samarbete
mellan SVA och Jordbruksverket och är i detta nummer sammanställt av Lars Boström, SVA,
018-67 40 00.

Figur 1. Ett utbrott av Newcastlesjuka drabbade Danmark i slutet av juli. Utbrottet
ansågs vid manusstoppet för tidningen (7 augusti) vara under kontroll. Foto: Bengt
Ekberg.

Telefonnumret till SVA:s epi-
zootologkour är 018-67 40 01.
Detta nummer kan enbart
användas då SVA:s växel är
stängd, dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren ger råd
och hjälp till veterinärer vid miss-
tanke om epizootissjukdom.
Provsvar eller allmänna råd kan
inte ges på detta nummer.
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ex gråsäl eller mink, kan ha
burit på viruset fram till utbrot-
tet i våras. SVA undersökte
under vecka 32 prover från de
döda knubbsälarna från kolonin
Måkläppen, i sydvästra Skåne,
som misstänks ha dött av det
med valpsjukevirus närbesläkta-
de viruset PDV (Phocine Distem-
per Virus).

Omkring 2 500 knubbsälar har
rapporterats döda i Skagerrak
och Kattegatt sedan epizootin
startade i slutet av april. Av
dessa har 1 005 sälar provtagits i
Sverige. Även i nederländska
delen av södra Nordsjön har man
konstaterat sjukdomen och
påträffat ungefär 150 döda
knubbsälar.

Sannolikheten är liten att PDV
ska drabba hundar. Om hunden
är vaccinerad mot valpsjuka
enligt gällande vaccinationsin-
struktioner har den ett gott
skydd mot PDV. Om hunden är
under ett år gammal och bara
har hunnit få sin tolvveckorsvac-
cination, bör den snarast vacci-
neras om, om den riskerar att
komma i kontakt med en död säl.
Detsamma gäller för vuxna hun-
dar, som vaccinerats som valpar
och vid ett års ålder, men där
senaste vaccinationen är mer än
två–tre år gammal. Smittsprid-
ningen sker via direktkontakt
mellan hund och säl. Det är allt-
så inte farligt för en hund att
bada i områden där döda sälar
har påträffats.

Brev till cirkusar
angående smittsamma
sjukdomar
Jordbruksverket har skickat ett
brev till cirkusar där man upply-
ser om att det inte är lämpligt att
låta cirkusdjur komma i direkt-
kontakt med allmänheten. Detta
blev aktuellt efter att elefanter i
svenska djurparker vid flera till-
fällen befunnits bära på Myco-
bacterium tuberculosis som kan
ge human tuberkulos. Det går
inte att utesluta att cirkusdjur
bär på smittsamma sjukdomar,
till exempel salmonella, tuberku-
los eller brucellos. Därför rekom-
menderas cirkusbesökare att
inte vara i direktkontakt med
djuren, men om så ändå sker är
det viktigt att vara noga med
handhygienen. De införselregler
som ställs för cirkusdjur är speci-
ellt anpassade för cirkusarnas
förutsättningar. Smittrisken är
störst från importerade djur av
exotiska djurslag och djur som
har många kontakter med såda-
na djur, men smitta kan före-
komma även bland svenskfödda
djur.

HURE F OCH KARIN FORSBERGS STIFTELSE har till ändamål att
främja vetenskaplig undervisning eller forskning om sjuk-

domar hos hundar. Medel delas ej ut till forskning, som innebär
användning av försöksdjur.

Stiftelsens styrelse sammanträder i januari 2003 för fördelning
av bidrag.

Ansökningar om bidrag skall vara stiftelsen tillhanda senast
den 1 december 2002. Ansökningsformulär med anvisningar
erhålles från och ansökningar ställes till

BIDRAG TILL
VETENSKAPLIG UNDERVISNING

ELLER FORSKNING OM SJUKDOMAR
HOS HUNDAR

 T

Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse
c/o Ordföranden Anita Åkerhielm

Torstenssonsgatan 6, 114 56 STOCKHOLM
Telefon: 08-660 74 24

Figur 2. Säldöden fortsätter längs Sveri-
ges västkust. Onsalakolonin, söder om
Göteborg, har hittills drabbats hårdast.
Foto: Bengt Ekberg.
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SLU-styrelsen beslutade i
december 1997 att från 1999 fri-
sätta medel för vad man kallade
strategiska nysatsningar inom
universitetets ansvarsområden. I
juli 2001 startade en sådan
nysatsning vid den veterinärme-
dicinska fakulteten, i vilken man
valde att prioritera området
infektionsbiologi. Anledningen
till satsningen är dels att infek-
tionssjukdomar har stor betydel-
se för djurhälsan men också att
de moderna forskningstekniker-
na möjliggör en djupare förståel-
se av samspel mellan mikroorga-
nism och värd.

Infektionskedjan knyts
ihop
Infektionsbiologi kan mycket
brett definieras som samspelet
mellan mikroorganismerna och
deras värddjur. Två av de

ursprungligen drivande perso-
nerna, professorerna Bror More-
in och Göran Åström, betonade
särskilt betydelsen av att knyta
ihop forskningen i hela infek-
tionskedjan, från molekylärnivå
till besättningsnivå. Såsom före-
trädare för det prekliniska
ämnet virologi och det kliniska
ämnet obstetrik och juversjukdo-
mar, föregick de själva med gott
exempel. Vid planeringen skisse-
rade även docent Ulf Magnusson
grunderna för en så kallad fors-
karskola i ämnet infektionsbiolo-
gi.

När planeringsarbetet var
klart och satsningen fastslagen
av SLU-styrelsen, lämnade initi-
ativtagarna över sitt verk till en
styrgrupp och två koordinatorer.
Den 1 juli förra året tillträdde
veterinär Anna Lundén och
molekylärbiolog Mikael Berg var

sin halvtidstjänst som koordina-
torer, och docent (numera profes-
sor) Caroline Fossum fattade
klubban som ordförande i projek-
tets styrgrupp. Infektionsbiolo-
gin var därmed etablerad som
eget ämne på v-fakulteten. 

Fem doktorandprojekt
SVT träffar Anna Lundén och
Caroline Fossum i ett svalt insti-
tutionsbibliotek.

– Egentligen finns en lång och
väletablerad tradition av infek-
tionsbiologisk forskning vid
fakulteten, säger Anna Lundén.
En primär målsättning för styr-
gruppen och koordinatorerna var
och är att samordna forskningen
inom området samt framför allt
att stimulera samarbete mellan
prekliniska och kliniska ämnes-
områden. 

I denna målsättnings anda
utlystes fem doktorandtjänster i
SVT nr 6/02, varav två redan är
tillsatta. Alla institutioner på
fakulteten fick lämna förslag på
lämpliga projekt, men även redo-
visa tänkta handledare och
finansiering. De fem projekt som
slutligen valdes ut har alla minst
två handledare, en med laborativ
inriktning och en med klinisk.
Den mesta finansieringen föru-
tom doktorandens lön kommer
från externa källor som till
exempel forskningsrådet For-
mas.

Tanken med de nya doktorand-
projekten är att forskarstuderan-
den ska utföra praktiskt arbete
både i laboratoriet och på en kli-
nisk institution. Man ska lära sig
att utpröva och tillämpa nya
metoder inom forskningen, och
stimuleras att dela med sig av
sina kunskaper till forskarkolle-
ger. Genom regelbundna gemen-
samma seminarier och utbild-
ningsdagar ska de fem doktoran-
derna dra nytta av varandras
arbete, t ex när det gäller erfa-
renheter av analysmetoder och
försöksupplägg. Även andra dok-
torander som redan arbetar i
projekt inom området är välkom-
na att delta i dessa aktiviteter.
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Infektionsbiologi – vad är det?
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har beslutat ge den
veterinärmedicinska fakulteten pengar för en så kallad stra-
tegisk satsning på infektionsbiologi. Verksamheten börjar nu
ta fart, men vad är egentligen infektionsbiologi och varför är
denna satsning viktig? SVT har undersökt det nya
ämnesområdet och talat med eldsjälarna bakom.

Caroline Fossum är ordförande i styrgruppen och Anna Lundén en av koordinatorerna
för SLUs nya satsning på infektionsbiologi.
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Doktoranderna förväntas också
tillbringa en del av sin utbild-
ningstid på forskningsinstitutio-
ner utomlands.

– Istället för att se doktorandti-
den som ett dåligt betalt arbete
kan man se den som en väl be-
tald utbildning, säger Caroline
Fossum. Man får en enastående
fördjupning inom sitt eget äm-
nesområde, samtidigt som man
får en värdefull breddkunskap
inom områden som statistik, le-
darskap, pedagogik, etik osv. 

Spridning av kunskaperna
Ett annat mål för satsningen är
att ordna seminarier och möten
för alla lärare och forskare på
veterinärfakulteten med intresse
för infektionsbiologi. Dessutom
måste kunskaperna spridas till
grundutbildningen och de prakti-
serande veterinärerna. 

Den nya studieordningen på
veterinärutbildningen förutsät-
ter att studenten fullgör en så
kallad elektiv termin, med för-
djupning inom något område.
Här hoppas både Anna Lundén
och Caroline Fossum att infek-
tionsbiologin snart ska dra till
sig intresserade studenter. Att få
"känna på" ett ämnesområde i
ett examensarbete är många

gånger början till ett djupare
forskningsintresse.

Det gäller dock att ämnet lever
kvar även efter det att SLUs
strategiska medel är slut. Den
nuvarande satsningen består av
lön till två halvtidskoordinatorer
och fem doktorander under fyra
år. När de fyra åren har gått
hoppas man att universitetet har
inrättat mellantjänster, som kan
ta hand om doktorerna när de är
klara. Infektionsbiologin är då
förhoppningsvis så väl etablerad
att flera doktorander har påbör-
jat sina utbildningar, och att den
utgör en naturlig del av grundut-
bildningen.

– Detta är ett område där
utvecklingen går oerhört snabbt,
konstaterar Caroline Fossum.
SLU och den veterinärmedicins-
ka fakulteten måste hänga med
och se till att ny kunskap och
teknologi tillämpas på veterinär-
medicinska problem. Det kräver
att arbetet inom preklinisk och
klinisk forskning knyts ihop,
understryker hon. Dessutom
avser man att inom ramen för
infektionsbiologisatsning ansöka
om medel för uppgradering och
nyanskaffning av utrustning.

Framtiden
Som ett resultat av dagens sats-

ning ser Caroline Fossum och
Anna Lundén en framtid där
praktikerna använder nya ruti-
ner, nya diagnostika och nya vac-
ciner vid bekämpande av infek-
tionssjukdomar. Forskningen
kan ge såväl bättre redskap mot
etablerade sjukdomar som bättre
beredskap mot nya. 

Morgondagens veterinärer får
också en bättre förståelse för
interaktionen mellan mikroorga-
nism och värddjur, tror de.
Kanske kommer SLU att etable-
ra ett "Kompetenscentrum infek-
tionsbiologi" på samma sätt som
man idag har ett "Kompetens-
centrum smådjur". I vilket fall
arrangerar universitetet i sam-
arbete med SVA redan i höst en
kurs i infektionsbiologi. Lite
längre fram kan även fortbild-
ningskurser för praktiserande
veterinärer bli aktuella. Inom
SVS djurslagsspecialisering
kommer dessa kurser så små-
ningom säkert att få en central
plats.

Framtiden kommer att bjuda
på överraskningar och oförutsed-
da vändningar för infektionsbio-
logerna, för sådan är ämnets
natur. Att det kommer att spela
en allt större roll inom veterinär-
medicinen är dock ställt utan tvi-
vel, och SLUs fortsatta stöd för
detta område känns därför ange-
läget.

Johan Beck-Friis
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Ett glatt gäng infektionsbiologer genomför grisoperation under projektet "inflammato-
riskt svar vid experimentella tarmsjukdomar hos gris". Foto: Katarina Cvek.

VMFs AUKTION
VMFs årliga auktion hålls den
28 september från kl 09.00 i
VMFs kårhus. Visningen börjar
kl 08.00.
Vill du sälja något, kontakta
Jenny Ohlsson, tel: 018-12 65
21 eller Karin Ekman 0292-506
37, 0733-91 02 32.
Lista på saker som ska säljas
plus övrig information om tider
och tillvägagångssätt finns på
VMFs hemsida www-ua.stud.
slu.se/vmf/vmf.htm
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Vi träffas på Kråks Wärdshus i
Skara, ett stenkast från SLUs
campus där Catarina Svensson
arbetar sedan tolv år. Den brun-
brända kvinnan som sitter på
värdshusets soldränkta uteser-
vering och som tar i hand med
fast handslag och skärpt blick
ser allt annat än sjuk ut. Men det
är hon. För tre år sedan fick
Catarina diagnosen utbrändhet
och sedan dess håller hon lång-
samt på att ta sig tillbaka till en

tillvaro där hon klarar att jobba
heltid utan att timantalet rusar
iväg och tar över hennes liv. Hon
beskriver vägen tillbaka som
lång och brokig. Att hennes sjuk-
dom inte syns utanpå tycker hon
är ett problem.

– Folk har, med all rätt, svårt
att fatta varför jag inte klarar av
att jobba hundra procent ännu.
Jag är ju en ganska glad typ och
ser väl hyfsat pigg ut för det
mesta. Det tog ett bra tag innan

jag själv kunde förstå hur det
stod till med mig och hur
utbrändhet fungerade. Att man
kan se pigg ut på utsidan men
känna sig som en sketen disktra-
sa på insidan, säger hon på
omisskännlig småländska, väl
grundad genom uppväxten i
Älmhult.

Tog tid att inse allvaret
– Om jag inte blivit drabbad
hade jag säkert tittat lite snett
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Professor Svensson så ung och så duktig
Kroppen signalerade tydligt och oavbrutet att den inte mådde bra. Men Catarina Svensson
fann ingen väg ut ur ekorrhjulet. Hon fortsatte att jobba i ett allt för högt tempo tills benen
bokstavligen inte bar henne. Resultat: sjukskrivning med diagnosen utbrändhet.

Sedan ett par år kämpar hon för att komma tillbaka. Bit för bit gör hon upp med gamla
ovanor och invanda mönster. 
Samtidigt tar hon ett rejält kliv i karriären. I våras blev hon utnämnd till professor i husdjurens
produktionssjukdomar.

Catarina Svensson hade tänkt sig ett liv som hästveterinär men kom istället att göra akademisk karriär och blev i år professor. Att hon
fått diagnosen utbrändhet syns inte utanpå. Genom att berätta om sina erfarenheter hoppas hon nu kunna hjälpa kolleger. Foto: Karin
Åström Bengtsson.
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på en sådan som mig och tyckt
att det var en riktig maskare,
säger hon med ett ironiskt leen-
de.

Så här i efterhand tycker hon
att det tog alldeles för lång tid för
henne själv att inse hur illa det
stod till med henne.

Catarina sökte hjälp inom
sjukvården första gången 1997
med symtomen sömnrubbningar
och illamående och en insikt om
att hon nog höll på att jobba ihjäl
sig. Psykologens råd var att hon
skulle ägna sig åt motion och
avspänning på fritiden. Motione-
rat har hon alltid gjort, bland
annat med löpträning och jympa,
och avspänningsprogram använ-
de hon redan så råden förändra-
de egentligen ingenting.

Hon insåg att hon måste försö-
ka dra ner på arbetstakten.

– Jag gick igenom mina arbets-
uppgifter, såg över vad jag gjorde
och lyckades dra ner lite på tem-
pot. Och så körde jag på ett år
till, säger hon. 

Huvudvärken, illamåendet och
sömnrubbningarna var snabbt
tillbaka och nu hade även yrsel
tillkommit som en mer eller
mindre ständig följeslagare i
livet. 

– Nu förstår jag inte hur jag
stod ut. Men till slut vande jag
mig vid att ha de här symtomen
ständigt närvarande. Det blev
normaltillståndet, säger hon all-
varligt. 

Benen lydde inte
Men efter två år kollapsade hon.
Det var under en promenad på
ett par kilometer – ingenting för
Catarina som lätt sprang en mil
ett par gånger i veckan – som
benen helt enkelt slutade att
lyda.

– Jag befann mig längst ute på
femkilometersspåret och var
tvungen att sätta mig ner. Ingen
visste var jag var, jag hade ingen
mobiltelefon med mig och benen
ville inte lyda. Efter ett tag
kunde jag börja röra benen och
tog mig sakta, sakta hem, berät-
tar hon.

I kombination med något som
hon beskriver som ”hugg i hjär-
tat” blev händelsen ett slags
skräckfyllt uppvaknande som

gjorde att hon sökte hjälp igen.
Det var inget fel alls på hennes
hjärta men däremot var alla hen-
nes psykiska krafter körda i bot-
ten. Den här gången blev det
sjukskrivning i sju veckor och
sedan började hon en successiv
återgång till heltid vilket sam-
manlagt tog tre månader. 

Sjukskriven med
arbetsträning
Det höll inte länge. Efter fyra
månader med heltidsarbete blev
det en ny sjukskrivning, nu på
fyra månader och därefter börja-
de hon arbeta kvartstid med
ytterligare cirka tio procent i
form av arbetsträning. (Läs mer
om arbetsträning i faktarutan på
nästa sida.) Med avbrott för
några ordentliga bakslag har
hon sedan dess ökat arbetstiden
successivt och är nu uppe i 75
procent. Målet är att så små-
ningom, kanske om ett år, klara
av att jobba heltid igen. 

– Om jag hade insett tidigare
hur allvarligt det var och brom-
sat kraftigare så hade det aldrig
behövt gå så här långt. Då hade
vägen tillbaka varit mycket
snabbare. Det hade troligtvis
räckt med ett par veckors sjuk-
skrivning eller vila, säger hon.

I arbetet med att komma tillba-
ka ingår som en stor del att ana-
lysera varför det gick som det
gick. Och naturligtvis är orsaker-
na många och samverkande.

– Hård arbetsbelastning kan
man tåla om det är nog med det,
säger hon. Men i mitt fall fanns
det dessutom en stor osäkerhet
om framtiden. Jag var tvungen
att dra in mina lönepengar via
forskningsanslag och för att få
anslag måste man visa att man
lyckas med sin forskning, annars
blir det inga pengar, säger hon.

Gränslöst arbete
I forskaryrkets natur – liksom i
vårdande yrken som veterinä-
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Livet utanför jobbet
är numera högpriori-
terat av professor
Svensson. Som hängi-
ven cineast har hon
ett av sina vattenhål i
filmklubben Skara
Biokontrast. 
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rens – finns faktorer som gör det
svårt för människor med höga
ambitioner att begränsa sig,
menar hon. Arbetet har nämli-
gen inga gränser, säger hon, du
kan alltid göra lite till. 

– Vi veterinärer är ju numera
till stor del en samling individer
som kommit in på utbildningen
genom hårt plugg som gett oss
5,0 i gymnasiebetyg. Att släppa
loss sådana ambitiösa människor
i ett yrke utan gränser är som att
placera knarkare i en miljö med
obegränsade mängder heroin,
säger hon. 

– Jag hoppas att det blir något
bättre med det nya antagnings-
systemet där större delen av stu-
denterna  tas in genom intervju-
er, säger hon.

Just de skyhöga ambitionerna
och kraven på sig själv att hela
tiden lyckas har hon tvingats
ompröva rejält.

– Jag har trillat ner från min
egen piedestal. Jag har misslyck-
ats totalt … och det är väldigt
skönt, säger hon och tar en stor
tugga av värdshusets grillade
nötbit.

Catarina ger intryck av att
vara en människa som verkligen
vet vad hon vill, oerhört rak och
samtidigt varm med vass humor
och nära till skrattet. Om man
skulle beskriva henne blir ord
som överkänslig och svag full-
ständigt otänkbara. Ändå är det
sådant som människor som drab-
bas av utbrändhet ofta får höra,
menar hon. 

Prestationssamhälle 
Påståenden som att det är den
enskilda individen som är pro-
blemet och att personer som går
in i väggen är alldeles för känsli-
ga är enligt hennes egen erfaren-
heter väldigt vanliga. 

– Jag tror faktiskt att det ofta
är precis tvärtom. Många som
drabbas är väldigt starka men
deras ambitioner och envishet
gör dem okänsliga för den egna
kroppens signaler. Jag tror att
många skulle gett upp långt tidi-
gare, säger hon.

Hon talar av egen erfarenhet
eftersom flera på hennes
arbetsplats, SLU i Skara, är eller
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I arbetet med att komma tillbaka gäller det att bryta gamla ovanor. Några av de största
utmaningarna är att hitta en arbetsnivå som är normal och att klara att jobba utan
stressymtom. 

Arbetsträning – ett sätt att återvända  
Arbetsträning kan vara en väg tillbaka till arbetslivet för den som
är sjukskriven. Utan att nämna exakta siffror säger Tomas Nodin,
försäkringskonsult på Försäkringskassan, att arbetsträning har
blivit allt vanligare och i takt med att allt fler fått diagnosen
utbränd, har även rehabilitering av utbrända ökat. Oftast börjar
den sjukskrivne med att arbetsträna på 25 procent av arbetstiden. 

– Det kan vara på det gamla arbetet, men det kan också vara så
att den sjukskrivna kanske ska ha ett annat arbete som passar
henne bättre. Vi betalar rehabiliteringsersättning under tiden hon
går in och tränar.  

Den som arbetstränar ska ha en handledare på arbetsplatsen.
Ibland kan även ytterligare psykologisk hjälp vara bra. Försäk-
ringskassan har inte möjlighet att köpa medicinsk behandling.

– Det är vårdens ansvar att ge psykoterapeutiskt stöd där det
behövs och det kan ibland hjälpa någon som fått diagnosen utbränd.
Ofta är det just personer med höga krav på sig själva, som blir
utbrända och detta leder i många fall fram till väldigt traumatiska
sjukskrivningar. Man orkar till slut inte med sig själv, sitt arbete
eller sin familj. För att komma till insikt om sig själv och vad som
ledde till utbrändheten kan psykoterapeutiskt stöd vara bra. 

Arbetsträning ska pågå under en relativt begränsad period, högst
ett par månader. Det är vanligt att man börjar med 25 procents
arbetstid och i takt med att den sjukskrivne känner sig bättre går
upp i tid. Målet är att komma upp i samma arbetstid som man hade
före insjuknandet. Den som arbetstränar kan mycket väl återvända
till sin gamla arbetsplats, men det är viktigt att alla är medvetna
om att arbetsträning inte innebär att utföra sina ordinarie uppgif-
ter, utan snarare om att successivt träna upp sin arbetsförmåga.

– Man tar i sin egen takt det man klarar av. Arbetsgivaren får
inte ställa krav på att den som arbetstränar ska prestera ett full-
gott arbete. Då ska man ha lön, slår Tomas Nodin fast.

Rehabiliteringspenning motsvarar vad man har i sjukpenning,
det vill säga 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Katarina Hörlin Barnekow
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har varit sjuka med utbränd-
hetssyndrom. 

– Jag ser hela fenomenet med
utbrändhet som ett symtom på
att något är rejält fel i samhället
och på det sätt vi lever våra liv.
Det är inte normalt att jobba så
mycket som vi gör. Vi är alldeles
för inriktade på prestation. Fak-
tiskt är det så att vi anses vara
vad vi presterar och inte vad vi
är, säger hon.

– Det här ambitiösa sättet att
vara grundläggs tidigt. Redan
som små barn skjutsas vi runt på
olika aktiviteter och lär oss att vi
måste vara duktiga och prestera.
Jag tror att en av de viktigaste
sakerna som vi moderna männi-
skor behöver göra för att föränd-
ra vårt livsmönster är att börja
bekräfta barnen för vad de är och
inte för vad de gör, säger hon.

– Barnen måste få ägna sig åt
att bara vara och kanske rentav
ha det lite tråkigt ibland, säger
hon.

Sjuka organisationer
Enligt Catarinas mening är det
snarare arbetsplatsernas organi-
sationer som är sjuka och inte de
enskilda individerna. Organisa-
tion och ledarskap blev ju utsed-
da till de största enskilda stress-
faktorerna i undersökningen

Arbetsmiljö och hälsa som pre-
senterades i veterinärtidningen i
våras (SVT nr 7, 2002). 

Catarina menar att en av de
viktigaste uppgifterna en arbets-
ledare har är att bromsa medar-
betare som balanserar på sina
marginaler och se till att skapa
luft i systemet så att det finns tid
till återhämtning. 

– Som chef måste du kunna ta
folk av banan emellanåt. När du
är mitt inne i ekorrhjulet inser
du inte själv hur speedad du är,
säger hon. 

– I arbetet måste det finnas tid
för återhämtning. Det får aldrig
bli en lyxvara. Men som det är
nu ska allt bara bli bättre och
bättre och det upprättas tjusiga
kvalitetsprogram och organisa-
tionerna slimmas. Men något så
grundläggande som hur viktigt
det är att ge varandra feedback i
form av uppskattande ord eller
samtal om praktiska saker glöms
bort, säger hon.

Om utvecklingen fortsätter
tror hon att konsekvenserna kan
komma att gå långt utanför de
enskilda individer som idag
drabbas och blir långtidssjuk-
skrivna. Ett exempel menar hon
är en försämrad kvalitet på
forskningen.

– Att vara forskare är att ha ett
kreativt yrke. För att kreativite-

ten ska blomma krävs tid för fria
tankar. Om organisationen och
systemet är för tight på grund av
att arbetsgivaren tror sig spara
pengar så biter denna arbetsgi-
vare sig själv i svansen. Forskar-
världens produkter är de tankar
som forskarna tänker. Som fors-
kare måste du ges möjlighet att
reflektera och tänka och till det
krävs bland annat så kallad
dötid, säger hon bestämt.

Efter första kollapsen försökte
Catarina att skapa sig själv mer
utrymme och organisera om sin
egen tillvaro men det höll inte.
Det blev mest skrap på ytan.

Bryta gamla ovanor 
När hon nu tar sig tillbaka igen
gäller det att göra upp med
gamla vanor. Hon måste lära sig
att sätta ribban för vad hon ska
klara av på en rimlig nivå. Lära
sig att göra en realistisk bedöm-
ning av hur mycket hon ska
hinna med på sin arbetstid. Och
öva sig i att gå hem trots att
arbetsuppgifterna inte är klara.

– Jag blir förvånad när jag ser
hur långt ifrån en någorlunda
rimlig prestationsribba jag
befann mig. Nu närmar jag mig
en nivå som ligger på ungefär
hälften av vad jag gjorde förut,
säger hon.
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Catarina beskriver vägen tillbaka som
både lång och brokig... 

...ofta är det ett steg fram och många kliv
tillbaka...

...men Åreklinikens utbrändhetsprogram
blev en livsavgörande vändpunkt.
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En annan del i arbetet med att
komma tillbaka är att försöka bli
mindre beroende av andras syn
på hennes arbetsinsats. Hon trä-
nar sig på att bli mer nöjd med
sig själv. 

Äggklocka
Rent konkret kunde arbetsträ-
ningen i början gå till så att hon
satte en äggklocka som ringde
efter sextio minuter. Då avbröt
hon arbetet och gjorde lite gym-
nastik eller gick en sväng. Idag
klarar hon sig utan äggklockan
och har fått in vanan att regel-
bundet ta korta pauser. 

Många som försökt rehabilite-
ra sig från utbrändhet har gjort
erfarenheten att de själva fått
dra de tunga lassen och kämpa
för att få hjälp, så också Catari-
na.

Hon letade själv upp Åreklini-
ken som har ett utbrändhetspro-
gram på tio månader och fick,

efter en hel del kämpande, möj-
lighet att delta i det. Det blev
något av en vändning för henne
och något som hon varmt rekom-
menderar andra. 

Hon tycker trots allt att hon är
privilegierad eftersom hon är
ung och har ett högstatusyrke.

– En 55-årig städerska med
samma symtom som jag hade
förmodligen inte fått åka till Åre-
kliniken, säger hon.

Hon är en i grunden positiv
människa och därför ser hon
också optimistiskt på det som
hänt.

– Det kanske är bättre att bli
utbränd som 37-åring än mot
slutet av yrkeslivet. Nu vet jag
var mina gränser går och jag har
på ett ganska tidigt stadium
insett vad som är viktigt i livet.
säger hon.

”Man behöver socialt
stöd”
Som drabbad känner hon sig ofta

ensam. I början var de flesta väl-
digt förstående, men allt efter-
som tiden gick minskade förstå-
elsen för att hon ännu inte var
helt bra. 

– Man vill ju tillbaka genast.
Och hur i all sin dar det kan ta så
lång tid och vara så komplicerat
övergår också mitt förstånd. Hur
ska då omgivningen kunna för-
stå, säger hon. 

– Många förefaller ha svårt att
veta hur de ska förhålla sig till
en medarbetare som är sjukskri-
ven för utbrändhet. Jag tror att
det jag upplevt liknar det som
människor som är sörjande
råkar ut för. Under min tid som
heltidssjukskriven upplevde jag
att folk drog sig för att ta kontakt
av rädsla för att störa eller
skada.  Jag har ju fått höra att
arbetskamrater inte vågat ringa
hem till mig för att de trott att
det skulle bli jobbigt för mig att
få ett samtal från min arbets-
plats, säger hon.
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Socialt stöd är viktigt för den som drabbas av utbrändhet, anser Catarina. Under sin tid som heltidssjukskriven kände hon sig ofta väl-
digt ensam. Folk var rädda för att ta kontakt ungefär på samma sätt som många drar sig för att ringa upp en person som har sorg.
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– Men det fungerar inte så.
Man behöver sociala kontakter
och man behöver chefens och
arbetskamraternas stöd. Det är
en stor lycka för mig att det pra-
tas så mycket om det här feno-
menet i samhället nu. Det gör att
jag känner mig mindre ensam
och att det finns flera att dela
sina erfarenheter med, säger
hon.

Det är bland annat därför hon
vill berätta i veterinärtidningen,
för att förhoppningsvis på det
viset vara ett stöd för drabbade
kolleger.

Professuren betyder krav
och trygghet 
I februari blev Catarina, i hård
konkurrens, den som valdes att
tillträda posten som professor i
husdjurens produktionssjukdo-
mar. Att en person som är del-
tidssjukskriven och kämpar för
att komma tillbaka samtidigt tar
ett språng i karriären hör nog till
ovanligheterna. Catarina vill ge
SLU en eloge för att de anställde
henne trots att hon är långtids-
sjukskriven. 

Även om kraven på henne
kanske ökar med den nya titeln
så innebär professuren att hon
slipper pressen att jaga pengar
till sin lön. Anställningen för-

pliktigar men ger samtidigt
trygghet. Professuren är nyinrät-
tad och Catarina sökte mest för
att bli kompetensförklarad. 

– Jag blev väldigt glad och lika
förvånad, säger hon. Jag trodde
aldrig att jag skulle få jobbet. De
flesta sökande var minst tio år
äldre.

Hennes egen bild av en profes-
sor är professorerna Kalkyl och
Balthazar, det vill säga ”små,
medelålders män med spretigt
hår och rätt att vara tråkiga och
förvirrade” som hon uttrycker
det. Enda yttre likheterna med
henne själv skulle möjligen vara
litenheten och det spretiga håret.
I hela landet fanns för två år
sedan totalt 3 254 professorer
varav 414 var kvinnor och 2 840
män. Statistiken är den färskas-
te som högskoleverket kan få
fram.

Encellig parasit
Det var hästintresset och en
dröm om att bli hästveterinär
som förde Catarina till Stutis
men efter veterinärexamen 1988
lockade istället kor och svin
henne att pröva på att jobba som
distriktsveterinär. Efter att ha
jobbat som vikarierande dist-
riktsveterinär ett par år var hon
trött på de bristande möjlighe-

terna till ett socialt liv som det
innebar att vara vikarie. 

En liten encellig parasit förde
henne in på forskarbanan 1990
när hon sökte en forskningsas-
sistenttjänst i koccidieprojektet
vid SLU i Skara. Och så blev hon
kvar, både i den lilla anrika väst-
götastaden och i forskarvärlden.
Koccidierna blev hennes huvud-
linje i forskningen till 1996.
Därefter bytte hon till mer all-
mänt inriktad forskning om sjuk-
lighet hos kalvar och ungdjur. 

Sedan 1997 pågår Kvigprojek-
tet där Catarina är projektledare
och som syftar till att ge en hel-
hetsbild av rekryteringsdjuren i
svenska mjölkkobesättningar
avseende inhysning, utfodring,
skötsel och hälsa. I projektet,
som pågår fram till 2005–06,
följs en årskull kvigor födda 1998
från vaggan till graven. 

– Vi tittar bland annat på
deras hälsa och tillväxt i olika
inhysningssystem och på upp-
växtens betydelse för dem som
mjölkkor. Nu har de flesta för-
sökskalvarna hunnit få sin första
kalv och en del är inne på sin
andra laktation, förklarar Cata-
rina.
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Under utbildningen väcktes en stark kär-
lek till husdjuren. Tidigare hade det mest
varit häst i Catarinas liv. 

Sedan 1997 pågår Kvigprojektet där Catarina är projektledare. I höst startar hon ett pro-
jekt som går ut på att studera vad som från hälsosynpunkt är en lämplig gruppstorlek
för kalvar i storbox med kalvamma. 
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Projektet innefattar en rad
delstudier och vill du veta mer
kan du gå in på kvigprojektets
hemsida www.hmh.slu.se/pro-
jekt/kvig.htm.

Hon tycker att forskning på
kalvar och ungdjur är eftersatt
och ett projekt som hon startar i
höst går ut på att studera vad
som från hälsosynpunkt är en
lämplig gruppstorlek för kalvar i
storbox med kalvamma. 

– Tjugofem till trettio kalvar är

tekniskt möjligt i en grupp men
knappast lämpligt från smitt-
skyddssynpunkt, säger hon. 

Är själv arbetsledare
Professuren innebär att hon
själv fungerar som arbetsledare
för omkring nio personer. Anta-
let varierar beroende på hur de
olika projekten fortskrider. Som
arbetsledare har hon sin mål-
sättning klar.

– Jag ser det som min viktigas-
te uppgift att försöka bidra till
att bygga upp ett trevligt klimat
på min avdelning. Det är viktigt
att ge feedback till medarbetarna
på det de gör och att skapa luft i
systemet så att kreativt tänkan-
de uppmuntras. Bland annat för-
söker vi göra upp en strategi för
hur vi ska söka anslag så att vi
kan hjälpa varandra att skapa
bättre framförhållning, säger
hon.

Strax efter att hon tillträtt sin
nya tjänst i våras började hon
med att låta var och en på avdel-
ningen skriva ner sina arbetsup-
pgifter och hur de prioriterade
dem. Sedan gick hon tillsam-
mans med var och en igenom
beskrivningen för att se i vilken
grad arbetsuppgifterna rymdes
inom arbetstiden. 

– Det var ett sätt för mig att
lära känna vad var och en arbe-
tar med och samtidigt ge både
mig och dem en bild av hur
balansen mellan arbetsuppgifter
och arbetstid ser ut. De flesta lig-
ger på den övre gränsen för vad
de klarar. Jag kommer att försö-
ka bromsa om det behövs och det
är klart att det är en balansgång
när och på vilket sätt jag ska
säga till. Men det är något som
jag i egenskap av chef måste
klara av, säger hon.

Hängiven cineast
Nog om jobbet. Catarina pratar
numera gärna om sin fritid. På
frågan ”Vad gör du på fritiden”
kan hon med glädje räkna upp
flera olika saker. Fritiden är jät-
teviktig i hennes nya liv. Hon är
till exempel engagerad som värd
på ett av Friskis och Svettis gym-
papass vilket innebär att hon tar
emot och bockar av folk när de
kommer och ger information om
Friskis verksamhet medan de
jympande stretchar. 

När Catarina är värd informe-
rar hon också motionärerna om
biofilmer. Hon är nämligen en
hängiven cineast och största fri-
tidsintresset är engagemanget i
den lokala filmklubben, Skara
Biokontrast.

Klubben disponerar Skaras
enda biograf Grand sex söndagar
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Film är en stor del av Catarina Svenssons liv. I höst är hon med om att arrangera Ska-
ras första filmfestival. Catarina kan sköta en filmvisning helt på egen hand eftersom hon
utbildat sig till biografmaskinist.
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per termin och visar filmer som
inte är särskilt smala men till-
räckligt smala för att inte gå upp
på landsortsbions normala pro-
gram. Exempel på filmer är
Amelie från Montmartre och Ita-
lienska för nybörjare. I år sitter
hon med i ”den roligaste sektio-
nen” nämligen programrådet
som bestämmer vilka filmer som
ska visas i klubbens regi.

– Vi får se vad vi får men vi har
i alla fall önskat Iris, Elling,
Monsunbröllop och From hell,
säger hon.

Utbildad biografmaskinist
I höst blir hon också medskyldig
till att arrangera en filmfestival,
Skaras första. Festivalen kom-
mer att pågå i en vecka och allt
från barnfilm till ”Biokontrastfil-
mer” kommer att visas. Det blir
också teaterföreställningar mel-
lan filmerna framförda av elever
från Skara skolscen, en rikskänd
förberedande skådespelarutbild-
ning. Catarina är så till den grad
filmintresserad att hon utbildat
sig till biografmaskinist.

Vad är tjusningen med bio? 
– Det finns massor med tjus-

ningar. Till exempel är biobesö-
ket ett bra sätt att koppla av på.
Jag blir ofta helt absorberad av
en film och det ger mig en stund
att tänka på något helt annat än

det som normalt finns i huvudet,
säger hon.

Någon speciell favoritfilm eller
genre har hon inte.

– Det varierar med vilken sin-
nesstämning jag befinner mig i.
Om jag är inne i ett lågenergitill-
stånd är en kärlekskomedi inte
fel även om den rent filmiskt kan
anses vara medioker, säger hon.

Hon missar inte på några vill-
kors vis Göteborgs filmfestival.
Sedan hon flyttade till Skara har
hon varit på plats i Göteborg
varje år.

”Gudrunfilmer”
Men hur kommer det sig att hon
blev så hängivet filmintresserad?
Var det något som väcktes i
barndomens Älmhult? Detta

avfärdas med ett gapskratt och
ett ”Neeeeeej”.  I Älmhult kunde
man ju knappt gå på bio kan jag
väl begripa. Nej, intresset väck-
tes under tiden på Stutis tack
vare hennes kurskamrater och
då främst Gudrun Wilkens som
numera jobbar på Jordbruks-
verket. Gudrun har till och med
fått ge namn åt en hel filmgenre.

”Gudrunfilmer” är speciella fil-
mer som är mer eller mindre
smala och som Catarina i början
av stutistiden oftast tyckte var
märkliga och svåra att förstå sig
på men som hon genom mycket
filmtittande lärt sig att uppskat-
ta. 

– Fast jag är allätare. Jag går
både på det som snudd på
betraktas som skit och det som
anses vara bra film. Bra film är
för mig film som berör, som får
mig att gråta eller skratta. Fil-
mer som skakar om är till exem-
pel Priest, som behandlar homo-
sexualitet och incest, och Kriga-
rens själ som handlar om hustru-
misshandel. 

– Av sådana som lockar mig till
skratt tycker jag bäst om dem
som lyckas förmedla både allvar
och humor som den norska fil-
men Elling, säger hon. 

Karin Åström Bengtsson
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Catarina pratar numera gärna om sin fri-
tid, där Skaras enda biograf Grand har
en viktig roll.

Skrattet ligger alltid nära. Humorn är
snabb och vass. 

Fakta – Professor Svensson 
Namn: Catarina Svensson
Ålder: 37 år
Titel: Professor i husdjurens produktionssjukdomar vid SLU i
Skara.
Fritid: Umgänge med vänner. Hängivet engagerad i filmklubben
Skara Biokontrast. Är utbildad biografmaskinist. Jympar och
motionsidrottar.
Favoritfilm: – Många olika, bland annat beroende på i vilken sin-
nesstämning jag befinner mig. Den norska filmen Elling är en av de
senaste årens favoriter. Kombinationen allvar och humor som finns
i den och i många av de brittiska komedierna faller jag ofta för. Men
Kieslowskis trikolorenfilmer är fantastiska och Amadeus är en av
de filmer som jag håller allra högst.
Motto: Carpe diem.
Lästips: Så ung och så duktig, av Katarina Pietrzak. Och Tisdagar
med Morrie, av Mitch Albom, en mycket bra bok om meningen med
livet som jag gärna läser om och om igen.
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En dag i maj förra året fick jag
och min hustru Verena oväntat
besök från Thailand. På besök i
Uppsala, med hela sin familj,
hustru, tvenne söner, en son-
hustru och ett barnbarn, var
Nisit Tungtrakanpuong.

Nisit var en av deltagarna i
FAO/SIDA-kursen i patologi
1976. Han tjänstgör nu som läns-
veterinär i Pitsanulok. Nisit gick
rakt på med sitt ärende. Han
önskade få reda på hur det för-
höll sig med min hälsa. Han
kunde nu se, alldeles själv, att
jag var i hyfsad kondition. Anled-
ningen till att han ville få reda
på mitt hälsotillstånd var att
bland mina förra thailändska
elever och andra thailändska
goda vänner, hade man gjort en
insamling. De bidrag man fått in
skulle räcka till en resa och tre
veckors uppehälle i Thailand för
mig. Man ville, med anledning av
min pensionering, tacka mig för
många års lärarinsatser, samar-
bete och vänskap.

Detta var ett fantastiskt erbju-

dande, som naturligtvis inte gick
att tacka nej till. Flera frågor
runt de tänkta arrangemangen
återstod emellertid att få klar-
lagda. Vi kom t ex överens om att
min hustru fick följa med, på min
bekostnad. Resan var redan pla-
nerad till kommande vinter då
värmen under dagtid sällan
överstiger +35ºC. Tiden var
bestämd till sista veckan i janua-
ri och de två första veckorna i
februari. Kunde jag förresten
tänka mig att hålla några före-
läsningar om hjort och hjortsjuk-
domar? Traditionellt har man
hållit enstaka hjortar uppbund-
na som köttdjur, framför allt
"Hogdeer" (Axis porcinus). Thai-
ländska uppfödare hade börjat
attraheras av de svindlande pri-
ser basthorn betingade och man
ville ha veterinär sakkunskap i
dessa frågor. Gick det för sig? Jo
då, det kunde jag ju tänka mig.
Tala om förhandling!

Vad man vill och vad som i
verkligheten sker är emellertid
två skilda saker. Vår planering

utsattes för stora förändringar
av vitt skilda skäl. Ett av skälen
var onekligen av det angenämas-
te slag. Min hustru fick medde-
lande om att hon erhållit Skogs-
och Jordbruksakademins belö-
ning för föredömliga insatser i
skogs- och jordbruksforskning-
ens tjänst. Hon förväntades
emotta denna belöning ur Hans
Majestät Konungens hand den
28 januari. Där föll första veck-
ans program. Avresa till Thai-
land den 29 januari.

Själv stökade jag till det
ordentligt genom att under älg-
jakt falla och vrida sönder mitt
vänstra knä. Ingen bra öppning
för vare sig kungamiddag eller
flygresa. Det trasiga knät inne-
bar både smärta och kryckor.

Vi lyckades dock med hjälp av
goda grannar klara av all stress.
Med deras hjälp klarade vi
galant att, i god tid och utan att
ha glömt allt för mycket, borda
planet till Bangkok.

Program i Thailand
Vi landade i Bangkok tidigt på
morgonen den 30 januari och
möttes av Nisit med hustru
Varavong och son Gaf. Efter fru-
kost var vi redo att gå igenom
programmet. Det var inte riktigt
det vi hade föreställt oss.

När FAO/SIDA-kurserna i
patologi fortfarande pågick ägna-
des ett år åt patologiundervis-
ning i Sverige och påföljande år
åt uppföljningsresor världen
över. I varje land med elever vid-
togs uppföljningsaktiviteter som
seminarier, provtagningskurser
men också kontroll av hur våra
elever hade klarat sig när de
kommit tillbaka till sitt hem-
land. Vi reste till dem och under-
sökte. Man hade tänkt sig att vi
nu skulle göra en likadan men
inofficiell uppföljningsresa ge-
nom olika delar av Thailand.
Några av våra vänner hade tagit
det övergripande ansvaret för
delar av reseprogrammet. Två av
dessa, Nati Nilnopakoon och
Somlak Puongshompoo anlände

A sentimental journey
CLAES REHBINDER, VMD, professor.*

På inbjudan av sina tidigare SIDA-studenter tar författaren
oss med på en spännande resa runt om i Thailand. Såväl
veterinära aspekter som thailändsk kultur och thailändskt
vardagsliv beskrivs på nära håll.

Nisit Tungtrakanpuong med yngsta sonen Gaf mötte vid flygplatsen. Man hade planerat
en inofficiell uppföljningsresa för gästerna från Sverige.
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strax efter frukost. Nisit med
familj däremot åkte hem.

Nati
Nati Nilnopakoon är ingen före
detta patologikursdeltagare.
Han skrev sin doktorsavhand-
ling på institutionen för anatomi
vid Kungl Veterinärhögskolan
(KVH) 1977 med Lennart Nikan-
der som handledare. Nati är
mycket idrottsintresserad och
blev, under den tid han tillbring-
ade i Sverige, svensk mästare i
rugby med Enköpings Rugbyför-
ening. Somlak Puongshompoo
däremot är en före detta kursdel-
tagare och har gjort sin masters-
avhandling vid institutionen för
patologi, KVH, med mig själv
som handledare.

Vi gick igenom programmet
och konstaterade att det var
mycket omfattande och att en del
planerade aktiviteter med fördel
kunde strykas. Mindre lyckat
var att mitt knä nu började göra
ont och ibland kolossalt ont. Det
var illavarslande.

Vi hämtades nästa morgon av
Nati som körde oss till Kaset-
sart-universitetets veterinärfa-
kultet. Där hälsades vi välkomna
av dekanus Somchai Pongjunya-
kul, kursdeltagare 1978, och
Saree Donkaewbua, patologiut-
bildad i Danmark och chef för
patologen. Trots att Somlak
införskaffat tigerplåster och
andra mediciner var nu smärtor-
na från knäet nästan olidliga.
Men det borde gå då det mest var

bilresa som skulle dominera den
dagens aktiviteter. Snabbt och
säkert körde Somchai oss  till
Ayuthya, där vi besökte ett
hemslöjdscentrum och ett av
världens största akvarier. 

Att vandra omkring med kryc-
kor blev emellertid allt plågsam-
mare så jag tog smärtstillande
och när smärtan bara delvis
avtog, mer smärtstillande. Efter
en stund befann jag mig i ett till-
stånd som liknade berusning. En
kolossal trötthet tillstötte, vilket
innebar att det enda vettiga att

göra var att be våra värdar att
bryta utflykten och i stället köra
oss tillbaka till Bangkok. Det
kändes inte alls bra men var nog
det bästa vi kunde göra.

Den tredje dagen började med
en föreläsning om hjort och sjuk-
domar hos farmad hjort. Föreläs-
ningen hölls på Chulalongkorn-
universitetets veterinärmedi-
cinska fakultet. Knäet var rätt
bra i början av föreläsningen
men inte mot slutet. Föreläs-
ningen torde kunna bedömas
som rätt bra bilder men inte så
bra snack. Efter lunchen visste
jag inte vad jag skulle kunna
göra fortsättningsvis. På för-
slag från Somlak for vi till 
Hälsovårdsministeriets "public
health service". Det som stod oss
till buds var traditionell thai-
ländsk massage.

Traditionell thailändsk
massage
Här var man noga. Blodtrycket
testades och en läkare bedömde
skadan. Man fick lämpliga klä-
der och det kom en stark madam,
som sittande på huk, lugnt och
stilla lyfte in mig på den matta
där jag skulle tillbringa de kom-
mande två timmarna. Varsamt
men bestämt började hon bearbe-
ta mitt vänsterben. Jag vill inte
säga att det var skönt för det
gjorde oerhört ont, framför allt i
början, men resultatet var häp-
nadsväckande. Jag gick, visserli-

Somlak Puongshompoo, som alltid pigg
på ändringar i överenskomna program
och full i charm och energi.

Somboon Sutherat är välplanerad och
ordentlig och ibland lite frustrerad över
att verkligheten inte alltid lät sig plane-
ras.

Morgonbild från Bangkok. Det är inte dimma som ligger över staden, det är smogg, dvs
massiva luftföroreningar.
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gen försiktigt, utan kryckor ut
från mottagningen och knäna
var lika stora. Resan verkade
vara räddad. 

Somlak & Chartchai
Somlak har nog alltid varit en
spontan och företagsam dam.
När hon fick klart för sig vad som
verkligen hade hänt med mitt
knä gjorde hon och hennes man
Chartchai om programmet. Inga
fler ruiner var lösen för dagen.
Chartchai är också veterinär
men anställd i armén med
överstes rang.

Det bar av mot nordost och en
köttdjursuppfödning i stor skala.
Man förevisade sin produktion
och sålde dess produkter. Aktivi-
teten kallades agro turism.

Nästa stopp var hos släktingar
till Chartchai vilka hittat en
källa med naturligt och rent
mineral- eller bordsvatten. En
stor produkt som sålde mycket
bra. Efter släktbesöket for vi till
Lop Buri och tittade på flockar
med rhesusapor, varefter vi åkte
lite cykeltaxi för att, trots allt,
beskåda några 300-åriga ruiner.
På hemvägen besökte vi Chart-
chais föräldrahem. Mamman
levde fortfarande och det var helt
fascinerande att höra henne
berätta om utvecklingen de
senaste ca 80 åren i denna by.
Hennes man hade varit traktens
läkare och hon själv dess jorde-
moder. Flera hundra barn hade
hon hjälpt ut till en slitsam till-
varo. Hon bodde i det hus famil-
jen disponerat sen ett 30-tal år
tillbaka tillsammans med en dot-
ter och många hundar och kat-
ter. Det var lättare att leva nu
sen man för sju år sen fått el
indraget. Efter besöket hos 
Chartchais mor var alla glada
men gladast var jag, som inte
längre hade ett ständigt smär-
tande vänsterknä.

Somboon Sutherat 
Efter en mellandag med shop-
ping övertogs värdskapet av
Somboon Sutherat, kursdeltaga-
re 1978. Vi började dagen med
att resa med spårbunden lokal-
trafik ut till de södra förstäder-
na. Man är rädd om varje bit
mark, varför lokaltåget gick på

en lång bro ca tio meter över
marken. 

Resan fortsatte med bil på en
avgiftsbelagd motorväg. Denna
väg var också att betrakta som
en enda lång bro 10–20 meter
upp i luften. Vi såg en bil som
voltat men inte fallit ner från
bron. Man kör hårt i Thailand så
jag frågade om inte bilar då och
då trillade ner på marken i sam-
band med olyckor och ovarsam
körning? Naturligtvis var det så,
blev svaret. Nog med frågor.

På eftermiddagen gjorde vi ett
ordentligt laboratoriebesök i
gammal god stil när vi besökte
Eastern Veterinary Research
and Diagnostic Center beläget i

Chonburi Distrikt. Vi lotsades
runt av chefen själv, dvs Som-
boon Sutherat. Allt var rent och
snyggt men man hade utrymme
för mera verksamheter. Efter
laboratoriebesöket for vi till kus-
ten för inlogering på Chonburi
Coastal Aquaculture Station.
Somboon använde vår resa som
en stimulansåtgärd för sin perso-
nal så vår minibuss var packad
med unga kolleger, laboratorie-
personal, sekreterare m fl. 

Natten bjöd på de hårdaste
sängar vi upplevt, men knäet
höll. Efter en kort och intensiv
sömn intogs frukost på en lokal
fiskmarknad. Nattens alla fångs-
ter förevisades. Det var stora

Personalen vid Eastern Veterinary Research and Diagnostik Centre och en del av veteri-
närpersonalen vid Open Zoo. Vi var sällan ensamma utan i stället för det mesta omgiv-
na av unga, ambitiösa omtänksamma människor. Vem som tog bilden vet vi inte.

Försäljning i samband med frukost vid en fiskehamn. Fascinerande, rörigt och stökigt.
Kaffet var mättat med socker och bullarna flottyrkokta, ty sådan var seden i Sverige –
ansåg man. 
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variationer på fångsterna och en
del upplevdes inte som smakliga
utan som äckliga, även av våra
värdar.

Krokodilfarm och zoo
Efter frukost for vi till Samut-
prakarn Crocodile Farm & Zoo.
Det torde vara världens, för när-
varande, största krokodiluppföd-
ning (fler än 60 000 krokodiler
om året). Det var 25 år sen som
jag första gången besökte denna
plats. Då kom vi från Kasetsarts
veterinärfakultet för att diag-
nostisera en hög dödlighet hos så
kallade "Fishing Cats". Vi kunde
visa på en B-vitaminbrist orsa-
kad bland annat av att man lag-
rade foderfisken öppet och inte
kylt, ibland i flera dygn innan
katterna fick den. Snacka om
transaminaser.

Krokodilfarmen var redan då
stor men någon egentlig djur-
park fanns inte. Nu visades vi
runt, i en stor djurpark, av
anläggningens egen veterinär.

Vi hade naturligtvis att avnju-
ta en "croc show" men därefter
förflyttade vi oss till Muang
Boran eller "the Ancient city".
Anläggningen består av kopior
av ett stort antal kända bygg-
nadsverk från olika epoker och
är väl värt ett längre besök. Ett
kort besök, som det vi avlade,
ökar mest ens totala insikt i hur
lite vi känner till om Ostasiens
historia.

Följande dagar besökte vi
ytterligare en djurpark, upplev-
de exotiska miljöer, åt mycket
god mat och bjöds på Drag Show.
Alla kvinnor på scenen var
utklädda män. Inte riktigt vad vi
väntade oss.

Resan fortsatte med att vi åkte
vidare till Kao Keav Open Zoo.
Här förevisades de veterinära
faciliteterna. Det var generellt
gott om utrymme men ont om
instrument och mediciner. Pati-
enter saknades däremot inte.

Vi hade barbeque sent på kväl-
len vilket kanske var bra med
tanke på att sängarna var lika
hårda som de i Aquaculture
Centre men vi ordentligt trötta.
Under barbequen passade vi på
att dela ut en del minnespresen-
ter när nu alla medfarare var på
plats. Innan sänggåendet en
kvällsresa genom parken varvid
vi såg samma djur som setts på
dagen men i strålkastarljus.
Tidigt nästa morgon åkte vi till-
baka till Bangkok. Vi tackar
Somboon varmt för allt arbete
hon lagt ner i sin del av pro-
grammet, som verkligen i många
avseenden var en superb kopia
av en verklig uppföljningsresa.

Nisit
På en fotbollsplan tillhörig
Kasetsart-universitet, mötte vi
åter Nisit Tungtrakanpuong med
familj. Nisit har rekonstruerat
en lokal spetshundsras i Pitsa-
nulok och den deltog för tredje
året i rad i en nationell hundut-
ställning. Nisit har själv nio
sådana hundar och var nu med
som domare.

Utställningen drog ut på tiden
och vi ägnade vår tid åt att hälsa
på "gamla bekanta" men också åt
utställda hundar och katter. Inte

Crocodile Show. Har man sett en har man sett dem alla.

Nisit Tungtrakan-
poung med hustru
Varavong. Han har
en tjänst som motsva-
rar länsveterinär och
är en duktig patolog
och diagnostiker.
Varavong är professor
i ekonomi vid univer-
sitetet i Pitsanuloke.
Sönerna är båda vete-
rinärer.
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minst intressanta var läkeme-
delsbolagens utställningar. Där
fanns alla varianter av medicin-
beredningar man över huvud
taget kunde önska sig. Framför
allt var det en rik meny som
erbjöds vad avser medel emot
ektoparasiter. På eftermiddagen
påbörjades nästa resa mot okänt
mål. 

Nisit förklarade för oss vad
som skulle ske. Vi skulle inte alls
till Pitsanuloke, som vi trott,
utan till en mindre stad vid
namn Nang Rong alldeles vid
gränsen mot Kambodja. Där
skulle vi fira det kinesiska nyå-
ret tillsammans med Nisits
familj. Resan gick fort med få
kulturella stopp.

När vi vaknat följande morgon
vandrade vi omkring i träd-
gårdsanläggningarna och mata-
de fiskar i dammar. Resten av
dagen följde vi familjens förbere-
delser inför nyårsfirandet.

En av Nisits svägerskor och
hennes mor bor i vad som kunde
betraktas som en gammaldags
diversehandel. Boendearrange-
mangen avviker en hel del från
ett svenskt bostadstänkande. I
ett hörn av lagret stod ett
välskött kök medan det i ett
annat hörn fanns inbyggt ett
modernt toalett- och tvättrum.
Därtill fanns små inglasade
insektssäkra rum med air condi-
tion att sova i, inställda där det
passade i varulagret. Hela huset
var fullt med familjemedlemmar
men det fanns plats för alla.

Nyårsafton
Vi hanterades på samma sätt
som familjemedlemmarna och
kunde följa förberedelserna inför
nyårsfirandet. Bland annat lärde
vi oss hur man ser på gåvor,
vilka man gav, hur man offrade
rökelse, vilka som betraktades
som barn, hur mat offrades till
avlidna m m. 

Nästa dag var den dag vi skul-
le kalla nyårsafton. De bortgång-
na som offrades rökelse till och
som tillbads och bads för var
Nisits mor och far samt en bror.
Mer finns att förtälja men myck-
et av det är alltför personligt för
att passa in i en reseberättelse
som denna. Det kändes emeller-

tid som ett privilegium och
mycket hedersamt att få delta i
familjens privata nyårsfirande.
Måtte Hästens År bli så lycko-
samt som vi då tillönskade Nisit
och Varavong och hela deras
stora, varmhjärtade, generösa
familj.

Pitsanuloke
Vid middagstid startade vi vår
resa till Pitsanuloke. Det var en
lång resa men vi kom fram emot
natten, och efter ett restau-
rangbesök for vi till Nisit och
Varavongs "nya" bostad.

De har ett magnifikt hus som
är en förunderlig blandning av
västerländskt och österländskt,
där det passade eller var prak-
tiskt. Huset omgavs av en myck-
et stor trädgård med dammar
och en riklig variation på frukt-
träd. När Nisit köpte marken för
25 år sedan låg den utanför sta-
den och var inte mycket värd. Nu

är läget centralt och eftertraktat.
Under natten behärskas trädgår-
den av hans nio hundar. Därtill
bor många familjemedlemmar i
huset: en sonhustru och hennes
mor samt ett litet barnbarn m fl.
Äldste sonen, även han veteri-
när, var i England och i slutfasen
av sin doktorsavhandling.

Gästavdelningen med sovrum
och separat badrum var nästan
som en dröm och oerhört välvår-
dad. Vi sov gott där.

Vi började nu inse, att allt har
ett slut – vi hade bara tre dagar
kvar på vår resa. Den var dock
inte slut än och vi började med
ett besök på Nisits "gamla" labo-
ratorium där så oerhört mycket
diagnostiskt arbete ägt rum. Av
det gamla laboratoriet såg vi inte
ett spår. Den gamla byggnaden
var sedan länge borta och ersatt
med ett modernt laboratorium:
Pitsanuloke Veterinary Dia-
gnostic Centre.

5592002, Volym 54, Nr 11

Vilken är din diagnos? – EKG
Fallet är insänt av
Djursjukhuset Albano,
Rinkebyvägen 23, 182 36
Danderyd. Svaret är
skrivet av Anna Tidholm.

Labrador, hane, nio år
Anamnes: Hunden hade varit
tröttare än normalt de senaste
månaderna och lagt sig ned
under promenader. Den senas-
te veckan före besöket hade den
svimmat upprepade gånger. I
övrigt hade den haft god aptit
och normal törst.

Figur 1. EKG, avledningarna II, 1 cm = 1mV, pappershastighet 50 mm/s. Bilden är av
trycktekniska skäl förminskad men motsvarar 15 cm. En liten ruta motsvarar 1 mm.

Status: Hunden var lätt över-
viktig, och hade mycket långsam
hjärtfrekvens, i övrigt inga onor-
mala fynd.

EKG: Se Figur 1.

Svar – se sidan 562
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Det hade en ung och välutbil-
dad director, Dr Ponchai Cham-
nonpud. Hans hustru förestod
det mikrobiologiska diagnostiska
arbetet som uppenbarligen var
på god nivå. Det man inte klara-
de i Pitsanuloke skickades till
Bangkok. Här var jag, utan min
egen vetskap inprogrammerad
för en föreläsning. Inga bilder!
Förberedelserna ordnades dock
genom en overheadapparat, en
filtpenna, och tio minuter att rita
lite bilder. Inget trasigt smärtan-
de knä. Det blev en bra föreläs-
ning följd av en bra diskussion
men inga bilder, frånsett några
märkliga teckningar. Efter före-
läsningen bjöd laboratoriet på
lunch och en kulturell eftermid-
dag.

Nästa dag besökte vi bland
annat ett privat guldtextilmu-
seum och butik i en mindre stad
vid namn Saathon. Min hustru
Verena utsåg en snygg jacka som

lämplig gåva åt en god vän. Alla
i sällskapet närvarande kvinnor
var för små för att kunna vara
lämpliga att prova fram rätt
storlek. Emellertid fanns att till-
gå en busslast amerikanska
turister. En lämpligt stor kvinna
utsågs och tillfrågades om hon
kunde hjälpa oss. Jo då, det gick
bra. Mindre bra var den ameri-
kanska damens uppträdande
gentemot Varavong, som uppfat-
tades som ett biträde som man
inte behövde vara artig emot.
När den amerikanska damen
vände sig till mig med en banal
fråga, berättade jag att den thai-
ländska dam hon fått hjälp av
inte var ett butiksbiträde utan
professor i ekonomi. Påpekandet
togs inte emot med någon större
entusiasm.

På färden hem mot sängen
visade Nisit oss ett nytt fenomen,
som uppträtt i Thailand sedan
ett tiotal år tillbaka. I vissa

stadsdelar var el- och tele-
grafledningarna besatta med
tusentals starar. Enligt Nisit var
det ett mycket högt jakttryck
som var orsak till fåglarnas nya
beteende. Fenomenet förekom i
ett stort antal städer.

Avsked
När vi åter vaknade var det till
vår sista dag i Thailand. Vi star-
tade tidigt mot bergen och en
liten stad Mae Sod på gränsen
till Myanmar (Burma). Det blev
en svindlande resa i höga berg
och längs vindlande vägar. Som
vanligt togs vi emot av en veteri-
närkollega. Marknaden bjöd på
det mesta och det mesta var bil-
ligt. 

Efter lunch följde en hastig
åktur med bil till Bangkoks flyg-
plats. Långt var det och sena var
vi. Vi visste att strax utanför
flygplatsen väntade många av
våra vänner för att ta adjö. Med
hjälp av mobiltelefon höll vi kon-
takt och två timmar för sent för-
enades vi med våra vänner vid
en utsökt måltid. 

Klockan 01.50 startade flygre-
san hem till snön. Varför vi inte
stannade ytterligare en vecka
vid en badort vet vi inte. En
förunderlig och underbar resa
hade det emellertid varit och det
tackar vi alla våra thailändska
vänner för. Vi upplevde värme,
uppskattning och vänskap och
därtill den väldiga omvälvning
och förvandling landet Thailand
genomgått.
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*Professor Claes Rehbinder, Kölinge,
Rasbokil, 740 94 Alunda.
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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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Se FASS-text

HÖG SÄKERHET * TILL LÄGRE KOSTNAD **!HÖG SÄKERHET * TILL LÄGRE KOSTNAD **!
7,8 g Ca2+ i en infusion på 500 ml.7,8 g Ca2+ i en infusion på 500 ml.

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

Tre ruiner i Thailand. Författaren med hustru i förgrunden.
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Sommartid, då är det tid att läsa
"Livsmedelsproduktionen vid
nedfall av radioaktiva ämnen".
Luffaren hade valt att ta sen
semester detta år och stiltjen och
julivärmen på tjänsterummet
gjorde honom lat. Han kämpade
på med den vällovliga skriften
för uppenbarligen kan allt
hända. Det var bara det att en
hög sopran med ett bubblande
vibrato hade ockuperat hans
huvud. "Fish are jumpin' and the
cotton is high..." sjöng hon vidare
medan han kämpade på med lär-
domar från Tjernobyl och det till
synes omättliga behovet av infor-
mation vid en kärnkraftsolycka.

"Vi måste vara beredda på det

oförutsebara" predikade SLU,
SSI, SLV, SJV och FOI i skriften.
Satsen blockerade honom och
han flydde direkt över till Porgy
and Bess, "Your dad so rich, and
your ma is good lookin'...". Gersh-
win, George och Ira, där George
skrev musiken och Ira, brodern,
skrev den ofta underskattade
men självklara texten. Den inter-
na sopranen sjöng vidare. Rösten
påminde om Barbara Hendricks
men var mer rå och oskolad.

Beredd på det oförutse-
bara
Det undermedvetna bearbetade
under tiden "Beredda på det
oförutsebara" och med ett ryck

satte han sig upp och skrev dit
"Bullshit" i den fina fyr-
färgsskriften. 

Rikspolischefen frågar Martin
Beck i en av Sjövall-Wahlös polis-
romaner: "Har ni beaktat det
internationella läget?". Beck sva-
rar kolungt med en blick i sam-
förstånd med Kollberg: "Ja, vi
har beaktat det internationella
läget". Om Luffaren inte mindes
fel så befann sig Beck och Koll-
berg tillsammans med den lokala
polismannen Herrgott Nöjd
någonstans i den skånska obyg-
den. Det fanns ingen chans till
någon vettig internationell kom-
munikation och telefonlinjen ut
var blockerad av Rikspolische-
fen. En fråga och ett svar till
intet förpliktigande, även om det
någon gång kan ligga något i frå-
gan. Men det låter jävligt bra.  

Oförutsebar pärm omöjlig
"Vi skall också kunna hantera
sådana situationer som vi inte
kan förutse". Citatet är hämtat
ur en proposition 1996/97:11 som
ligger till grund för denna skrift.
Vi tvingas att hantera situa-
tioner som vi inte kan förutse,
det gör vi faktiskt varje dag, kon-
staterade Luffaren och vi kom-
mer givetvis att tvingas hantera
en storskalig kärnkraftsolycka
den dag det inträffar.

Självklart skall vi ha en god

5612002, Volym 54, Nr 11

ANDERS SANDBERG, länsveterinär.*

Luffaren har tagit sen semester, och sitter på tjänsterummet
i sommarvärmen. Trots ihärdiga försök att förbereda sig för
det oförutsebara, snurrar både Gershswin och Martin Beck
runt i huvudet på honom.

Teckningar: Claes Beck-Friis

Luffaren i sommarstiltje
Summertime, and the livin' is easy

555-572  02-08-30  15.39  Sida 561



beredskap och grunden i den
beredskapen är förmodligen den-
na skrift, men vi kan inte ha be-
redskap för det oförutsedda. Det
skulle vara roligt att se hur
denna "oförutsebara beredskaps-
pärm" skulle se ut, tänkte Luffa-
ren. Den allmänna delen skulle
säkert bli jättefin med god
sjukvård, bra grejer att mäta
med, bra samarbete mellan myn-
digheter etc, etc, men poängen är
väl att detta behöver vi redan för
de förutsebara scenarierna.  

Den specifika delen av denna
beredskapspärm blir däremot
avsevärt svårare att få ihop, ty
varje gång som beredskapsmän-
niskorna hittar en ny vinkel på

kärnkraftsolyckor är de per defi-
nition förutsedda och borde
hamna i den "förutsebara bered-
skapspärmen".

"Beredda på det oförutsebara".
Det låter jävligt bra.

Om sannolikhet
Luffaren var helskärpt när han
skrev ovanstående och sopranen
hade tystnat men när han läste
vidare så återkom hon med allt
större intensitet. 

Skriften är i övrigt jävligt bra
och ger en utmärkt bild av möj-
ligheterna att begränsa skade-
verkningarna efter ett nedfall av
radioaktiva ämnen. Luffaren
reste sig ur stolen och plockade

fram pärmen med "pärlor" och
letade upp Tage Danielssons
"Om sannolikhet" och läste efter-
tänksamt vad Tage hade skrivit.

"Vi måste lära våra barn att
alltid tala sannolikt, så att dom
förstår att det som hände i Har-
risburg inte kan hända här,
eftersom det ju inte ens kunde
hända där, vilket ju hade varit
mycket mer sannolikt med tanke
på att det var där det hände."

"...so hush littl' baby, don't you
cry", sjöng sopranen vemodigt.
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Svar: Tredje gradens AV-block
med en förmaksfrekvens på ca
140 slag/minut och en kammar-
frekvens på ca 40 slag/minut.

Diskussion
Både förmaksrytmen och kam-
marrytmen är helt jämn och
styrs av två olika fokus som är
helt oberoende av varandra. För-
maken styrs av sinusknutan.
Vissa P-vågor ligger dolda i de

breddökade och förstorade kam-
markomplexen. Kammarkom-
plexens bisarra utseende beror
på att dessa utlöses någonstans
nedanför Hiss'ka bunten och inte
fortleds via det normala retled-
ningssystemet.

Ultraljudsundersökning av
hjärtat, s k ekokardiografi, visar
en dilatation av båda kamrarna
med normal kontraktilitet (Figur
2a och 2b). Dilatationen orsakas

av att kamrarna hinner fyllas
mer än normalt vid varje
hjärtslag beroende på en avse-
värd förlängning av diastole.

Behandling för tredje gradens
AV-block, annat än implantation
av en pacemaker, saknas.

*Länsveterinär Anders Sandberg,
Länsstyrelsen i Värmlands län, 651
86 Karlstad.

Vilken är din diagnos? – Svar EKG-fall av intresse för publicering i
SVT kan skickas till Anna Tidholm
c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avdelning II med hastigheten
50 mm/s och amplituden 1 cm=1mV.
Både kompletta fallbeskrivningar och
frågeställningar riktade till Anna Tid-
holm tas emot

Figur 2a. Ekokardiografibild som visar måttlig dilatation av
vänster kammare. 2D-projektion (kortaxel) visar vänster kamma-
re i genomskärning. Linjen i bildens nederkant motsvarar EKG-
linje i avledning II.

Figur 2b. Ekokardiografi i M-mode (motion mode) av vänster
kammare. Bilden visar samma punkt i kammaren under ett tids-
förlopp, från vänster till höger. Den nedre begränsningen repre-
senterar vänster kammares bakre vägg, det svarta fältet ovanför
visar håligheten i vänster kammare och över det ses septum mel-
lan vänster och höger kammare. Ekokardiogrammet tyder på nor-
mal kontraktilitet i kammaren.
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Tidigare publicerade
7–8/9 -02. 1st Annual Feline Congress,
Stockholm. Arr: ESFM (European Society
of Feline Medicine) (SVT 10/02)

11/9 -02. Utbildningsdag om Säker
mat på alla fat – hur förhindras mat-
förgiftning?, Göteborg. Arr: Livsmedels-
verket. (Samma kurs hålls den 23 okto-
ber i Lund.) (SVT 10/02)

13–14/9 -02. Kurs i Framsteg i
gastroenterologi, Helsingborg. Arr:
Regiondjursjukhuset i Helsingborg i
samarbete med SVS (SVT 8-9/02)

24/9 -02. Seminarium i Hästtandvård,
Strömsholm. Arr: Kruuse Svenska AB
och Orion Pharma Animal Health (SVT
10/02)

25/9 -02. Seminarium i Hästtandvård,
Helsingborg. Arr: Kruuse Svenska AB
och Orion Pharma Animal Health (SVT
10/02)

2/10 -02. Kurs i Hjärtauskultation,
Uppsala. Arr: SLU (SVT 1/02)

2/10 -02. Kurs i Hematologiska och
Immunologiska Sjukdomar, Uppsala.
Arr: SLU (SVT 1/02)

10–11/10 -02. Kurs i Distala hältor hos
häst, Kungälv. Arr: SVS Hästsektion och
Veter AB (SVT 8-9/02)

23/10 -02. Utbildningsdag om Säker
mat på alla fat – hur förhindras mat-
förgiftning?, Lund. Arr: Livsmedels-
verket. (Samma kurs hålls den 11 sep-
tember i Göteborg.) (SVT 10/02)

7–8/11 -02. Veterinärmötet 2002, Ultu-
na, Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärför-
bund och Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap. (SVT 10/02)

Tidigare publicerade
7–11/9 -02. Kurs i Neurology II, Bern,
Schweiz (SVT 4/02)

7–11/9-02. ESAVS Course "Neurology
II", arrangeras i Bern, Schweiz (SVT
1/02)

9–13/9 -02. Kurs i Behavioural Medi-
cine I, Luxembourg (SVT 4/02)

9–13/9 -02. Kurs i Feline Medicine II,
Zürich, Schweiz (SVT 4/02)

9–20/9 -02. Kurs i Ophtalmology I Lon-
don, UK (SVT 4/02)

11–14/9 -02. British Equine Veterinary
Association (BEVA) anordnar sin årliga

kongress i Glasgow, UK (SVT 12/00)

12–14/9 -02. ESDAR (European Socie-
ty for Domestic Animal Reproduc-
tion) 6th Conference, Parma, Italien
(SVT 14/01)

16–19/9 -02. Workshop in Clinical
Veterinary Trials, London, UK (SVT
10/02)

16–21/9 -02. Kurs i Reproduction in
Companion, Exotic and Laboratory
Animals 1, Nantes, Frankrike (SVT
4/02)

19–22/9, 14–17/11 -02, 13–16/2, 3–6/4 -
03. Utbildning i Osteopathy, Sande-
fjord, Norge (SVT 3/02, annons SVT 6/02)

23–27/9 -02. Kurs i Ophtalmic Surge-
ry  Toulouse, Frankrike (SVT 4/02)

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

26–28/9 -02. Kurs i Veterinary Derma-
topathology, Nice, Frankrike (SVT
10/02)

3/10 -02. Kurs i Pharmacovigilance
for the Veterinary Industry, London,
UK (SVT 10/02) 

3–6/10 -02. British Veterinary Associ-
ation arrangerar sin årliga kongress
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Temat för årets Ryadag är mod.

Jan Bylund, stand up-komiker, inleder och uppträder

med temat mod, ”att våga på arbetsplatsen”.

Under eftermiddagen kan du antingen spela golf,

åka på fiskeutflykt eller besöka Dunkers Kulturhus.

Dagen avslutas med prisutdelning och middag.

Välkomna den 24 september!

Kontaktperson, Christine Eklund, tel 042-28 89 55.

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

E-post animalhealth.marknad@pharmacia.com

Vågar du gå på Ryadagen?

Västertorpsvägen 135, Box 96, 129 22 Hägersten. 
Telefon: 08 55 635 625. Telefax: 08 449 46 56. 

E.mail: vet@mybac-vettech.se. 

DITT LABORATORIEVAL
Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium. 
Ackrediterade laboratorie-diagnoser. 

Vi utför även Livsmedelsanalyser.

www.mybac-vettech.se

Svenska Internationella

Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association's
hemsida: http://www.worldvet.org/
och på British Small Animal Veteri-
nary Associations hemsida:
http://www.bsava.com
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i Stratford-upon-Avon, UK. (SVT 7/02)

11–12/10 -02. Symposium om
Xenotransplantation: Animal Organs
to Save Human Lives, Gardermoen,
Norge (SVT 1/02)

19–21/10 -02. Conference on Equine
Sports Medicine and Science of the
Elite Dressage and Three-Day-Event
Horse, CESMAS 2002, Saumur, Frank-
rike (SVT 13/01)

22/10 -02. Kurs i A Regulatory Upda-
te on Animal Feed Additives, London,
UK (SVT 10/02) 

11–22/11 -02. Kurs i Internal Medici-
ne II, Utrecht, Nederländerna (SVT
4/02)

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)

25–28/8 -04. The 5th World Congress
of Veterinary Dermatology, Wien,
Österrike(SVT 10/02)

Remisser under
behandling

Följande remisser är under
behandling eller har nyligen
besvarats av SVF. Intresserade
medlemmar kan vända sig till
sin riksförening och/eller sektion
för information.

Inom parentes anges varifrån
remissen kommer, samt senaste
dag för delföreningarnas svar till
förbundet. Om remissen redan
besvarats anges datum för SVFs
svar. Remissvaren finns publice-
rade på SVFs hemsida:
www.svf.se

Tävlingsveterinärer
Arbetsordning för tävlingsveteri-
närer (SJV, besvarad 15/5)

Avgifter, slakterier
Förslag till föreskrifter om avgif-

ter för godkännande av slakteri-
er (SLV, besvarad 20/6, 2/7)

Foder
Ändring av föreskrifter (SJVFS
1993:177) om foder (SJV, besva-
rad 7/6)

Hållande av chinchilla
Förslag till detaljföreskrifter för
hållande av chinchilla för
pälsproduktion (SJV, 19/8)

Avgifter, intyg
Förslag till avgifter för utfärdan-
de av intyg för icke-gemenskaps-
varor (SLV, besvarad 8/7)

Djurskyddslagen
Förslag till SJVs föreskrifter
(2002:--) om villkor för eller för-
bud mot användning av djur för
sådana ändamål som avses i 19 §
djurskyddslagen (1988:534) m m
(L 55) och SJVs allmänna råd
(2002:..) i anslutning till djur-
skyddslagen (1988:534) och SJVs
föreskrifter (SJVFS 2002:..) om
villkor för eller förbud mot
användning av djur för sådana
ändamål som avses i 19§ djur-
skyddslagen (1988:534) m m (L
56) samt

Föreskrifter om ändring i SJVs
föreskrifter (1998:20) om uppföd-
ning, förvaring, tillhandahållan-
de och användning m.m. av för-
söksdjur (L 50) (SJV, 19/8)

Höns för äggproduktion, burar
Förslag till föreskrifter om upp-
hävande av Statens jordbruks-
verks föreskrifter (SJVFS
1997:71) om undantag från kra-
vet att höns för äggproduktion
inte får inhysas i andra burar än
sådana som uppfyller hönsens
behov av rede, sittpinne och
sandbad (SJV, besvarad 24/7)

Tuberkulos hos kron- och dov-
hjortar
Förslag till Statens jordbruks-
verks föreskrifter (SJVFS
2002:XX) om obligatorisk hälsoö-
vervakning avseende tuberkulos
hos kron- och dovhjortar samt
andra djur i sambete med hjortar
i hägn (SJV, 26/8)
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Droncit¤  vet. (Prazikvantel)
Deklaration. l g inneh ller: Prazikvantel.
90,0 mg, conservans (propyl. parahydrox.
benz. E 216 0,2 mg, methyl. parahydrox.
benz. E 218 1,4 mg) et constit q. s.
Egenskaper. Den verksamma substansen
i Droncit vet. r prazikvantel som tillh r
gruppen isokinolinpyrazinderivat.
Prazikvantel absorberas via parasitens yta
och f rdelas j mnt i parasiten. In vivo och
in vitro sker en allvarlig skada av
parasitens ytterh lje, vilket resulterar i
sammandragning och f rlamning av
parasiten. Bakgrunden till denna reaktion
r speciellt f r ndringen i Ca 2+-permea-
biliteten i parasitens membran utl st av
prazikvantel varav f ljer en st rning i
parasitens metabolism. Prazikvantel
absorberas snabbt och n stan fullst ndigt
i mags ck och tunntarm efter oral
administrering till h st. Maximal serum-
koncentration uppn s inom en timme efter
administrering. Prazikvantel f rdelas till
alIa organ. Eliminationshalveringstiden
hos h st av 14C-m rkt prazikvantel och
dess metaboliter r 5 timmar . Prazikvantel
metaboliseras snabbt i levern. Huvud-
metaboliten r 4-hydroxicyklohexyl-
derivatet av prazikvantel. 24 timmar efter
administrering till h st elimineras ca 31%
via urinen och ca 24% via faeces.
Indikationer. Behandling vid infektion
av bandmask (Anoplocephala perfoliata)
k nslig f r prazikvantel hos h st. D
infektion av bandmask sannolikt inte
drabbar h star under 2 m naders lder ,
anses behandling av f l under denna lder
inte vara n dv ndig.
F rsiktighet.  F r att begr nsa exkretion
av produkten och dess metaboliter p
betesmark b r h starna h llas uppstallade
i 2 dagar efter behandling. Efter frekvent,
upprepad anv ndning av anthelmintika av
en best md grupp kan resistens hos
parasiten utvecklas f r denna grupp.
Biverkningar. Vid mycket kraftigt mask-
angrepp kan nedbrytningen av bandmask
f rorsaka l tt ver g ende kolik och l s
avf ring hos den behandlade h sten.
Dosering. Rekommenderad dos r 1 mg
prazikvantel/kg kroppsvikt. Detta mot-
svarar 6,67 g gel till 600 kg kroppsvikt.
Administration och behandlingsduration
F r oralt bruk. Gelen tillhandah Ils i
doseringsspruta som kan justeras efter
kroppsvikt med 50 kg intervall, f r in-
st llande av r tt dos. Behandlingen ges
som en eng ngsdos.
Karenstider. Slakt: H st 0 dygn.
Mj lk: MRL f r mj lk har inte fastst llts.
Observera. Se bipacksedel f r utf rlig
behandlingsinformation. Tv tta h nderna
noggrant efter utf rd behandling. Allt spill
p  huden skall tv ttas bort med tv I och
vatten. t, drick eller r k inte under
p g ende applikation.
F rpackning och pris.  Oral gel 9% (vit
mjuk gel): Graderad doseringsspruta av
plast 6,67 g. 1 x 6,67 g 129:- (Maj 2002).

Bayer AB
Division Veterin r
Tel: 031 - 83 98 00
Fax: 031 - 83 15 22
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Hansen påbörjade studier vid
Kungl Veterinärhögskolan (KVH)
i Stockholm 1939 kort tid efter
avlagd studentexamen i hemsta-
den Södertälje. Redan efter några
års studier hade Hansens excep-
tionella kvaliteter uppmärksam-
mats och han enrollerades i stu-
dentkårslivet. Han fick anställ-
ning 1943 som patolog först vid
SVA och därefter vid KVH. Hans
stora intresse och kunnande inom
den för medicinen och veterinär-
medicinen så grundläggande
patologin kom sedan att följa
honom genom hela yrkeslivet. 

Veterinärexamen avlades 1948
och den veterinärmedicinska
doktorsgraden kom redan 1952.
Han upprätthöll prosektors-
tjänst i patologi vid KVH åren
1946–1958, först som tillförord-
nad, därefter som ordinarie, med
undantag för åren 1953–1957, då
hans intresse för egyptologin
förde honom till Universitetet i
Kairo som gästprofessor. 1958
utnämndes Hansen till chef för
SVA, en befattning som han med
skicklighet och stor uppskatt-
ning av personal och omvärld
upprätthöll till 1982. Han kom
därefter i många år att som kurs-
ansvarig ägna sig åt (FAO)/-
SIDAs internationella kurser i
veterinärmedicinsk patologi och
även åt veterinärmedicinsk
historia.

Hans-Jörgen Hansen innehade
tidvis ett flertal olika funktioner
vid sidan av sin ordinarie befatt-
ning. Här kan nämnas expert
eller ledamot i flera kommittéer
och nämnder samt mångårigt
styrelsearbete, i många fall som
ordförande, inom exempelvis
Svensk Laboratorietjänst (SVE-
LAB), Statens Bakteriologiska
Laboratorium (SBL), Svenska
Kennelklubben, Sveriges Veteri-
närförbund och Svensk-Egyptis-
ka Föreningen. Hansen var leda-
mot av både Kungl Skogs- och
Lantbruksakademien och Kungl
Krigsvetenskapsakademien.
Han fick också flera internatio-
nella utmärkelser i Finland,
USA, Syd-Amerika och Indien
och här hemma förlänades Han-
sen utmärkelsen KNO.

Hansen kom att leda SVA i en
brytningstid. Då beslutet om
omlokalisering av myndigheten
från Stockholm till Uppsala kom
i slutet av 1960-talet befarade
flera som arbetade nära honom
att han var i färd med att lämna
chefsbefattningen och acceptera
ett erbjudande om hög interna-
tionell tjänstgöring. I stället lät
han sig dock övertalas att om-
förordnas och ta ansvar för att
SVA fick lokalmässiga och orga-
nisatoriska förutsättningar för
att kunna lösa de samhällsupp-
gifter som följde för myndigheten

genom den snabba internationa-
liseringen och omstrukturering-
en av animalieproduktionen. Att
få en ändamålsenlig, allsidig
uppbyggnad av epizooti-bered-
skapen såg Hansen uppenbarli-
gen som den största utmaningen
inom ansvarsområdet och han
löste också den planeringen på
ett ändamålsenligt och framsynt
sätt.

Hansens kunnande inom sitt
fackområde var oomstritt. Han
var dock inte enbart en boren
naturvetenskapare. Det huma-
nistiska intresset var djupt och
han var en mycket god stilist.
Den kombinationen medförde
också att Hansen kom att ingå i
”Editorial Board” för några inter-
nationella, vetenskapliga tid-
skrifter och han blev också med-
lem i den tvärvetenskapliga
”trettonklubben”. Man hörde 
ibland Hans-Jörgen Hansen om-
nämnas som den svenska veteri-
närkårens galjonsfigur och det
känns som en ganska träffande
benämning. Kunnandet inom det
egna ansvarsområdet medförde
också att han blev högt respekte-
rad hos SVA-anställda, vilket i
sin tur möjliggjorde att han
kunde hålla en mycket lättsam
och bokstavligt talat öppen atti-
tyd till medarbetarna. Han
stängde sällan dörren till sitt
tjänsterum. 
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In memoriam

Professorn och f d verkschefen vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Hans-Jörgen
Hansen, Djursholm, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hans närmaste är barnen
Jesper, Henrik och Tom. 
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Kanske låg dock utbildnings-
frågorna Hansen allra närmast
om hjärtat, vilket man kan ana i
hans strävan att höja nivån på
den veterinärmedicinska dia-
gnostiken i tredje världen men
också i hans engagemang för
Hjärre-fonden, uppkallad efter
en tidigare SVA-chef, som utde-
lar anslag till lovande, yngre
forskare som något av en första
hjälp till morgondagens ledare
av den veterinärmedicinska,
vetenskapliga utvecklingen.
Hansens engagemang för veteri-
närhistoria drevs troligen inte
bara av hans kulturhistoriska
intresse utan också av att få vet-
skap om veterinärhistorikens
betydelse för dagens kunskaper
och behandlingsmetoder i den
revolution veterinärmedicinen
undergått i modern tid. 

Hans intresse av det förflutna
stannade ej heller vid Linné och
Hernqvist – den svenska veteri-
närmedicinens fader – utan gick
ännu längre bakåt till Hippo-
krates – läkekonstens fader –
med hans lära om humoralpato-
login.

Hans-Jörgen Hansen hade se-
dan pojkåren ett förflutet inom
scoutrörelsen, och hela hans vä-
sen genomlystes av hans trohet
till de dygder som scoutlagen vill
inpränta: Han var alltid redo,
han var alltid hjälpsam, inte
minst mot de svaga, och hans
vänlighet och höviskhet inför
sina medmänniskor lämnade
intet att önska. 

Men de som under lång tid
haft förmånen och glädjen att få
stå honom nära lärde sig snart,
att dessa egenskaper var inte
resultatet av någon inlärning, de
var  intimt och kongenialt delar
av hans personlighet. Han
besatt i rikt mått förmågan att
glädja sig åt allt gott, men onds-
ka i alla dess former gjorde
honom ont. En betydande man
och kollega har nu gått ur tiden.
Hans arbetsinsatser och minnet
av en aktad, nära vän kommer
att leva vidare under lång tid
hos många.

Lars-Erik Edqvist
Göran Hugoson

Nils Olof Lindgren
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Immunmodulerande
och adjuvans-effekter
av ginsengextrakt

Den kinesiske veterinären Song-
hua Hu, institutionen för obs-
tetrik och gynekologi, SLU, för-
svarade fredagen den 30 augusti
sin avhandling för veterinärme-
dicine doktorsexamen med titeln:
"Immunomodulatory and adju-
vant effects of ginseng extracts
with emphasis on defence
mechanisms of the bovine
udder". Opponent var professor
Alfonso Zecconi, Universitetet i
Milano, Italien.

Det är inte ovanligt att immun-
försvaret hos våra husdjur är
nedsatt under vissa perioder, vil-
ket gör dem mer känsliga för
infektionssjukdomar. Syftet med
detta arbete var att utvärdera
om extrakt utvunnet från gin-
sengplantans (Panax ginseng C
A Meyer) rot kan ha immunsti-

mulerande effekter framför allt
med avseende på försvarsmeka-
nismer i kons juver. 

Olika typer av leukocyter isole-
rades från blod och mjölk från
mjölkkor och deras funktion med
eller utan tillsats av ett ginseng-
extrakt (GS) studerades i labora-
toriemiljö. Resultaten visade att
GS stimulerade förmågan hos
neutrofila leukocyter att fagocy-
tera och avdöda bakterier. GS
stimulerade också lymfocyternas
förmåga att föröka sig. Effekten
på blod- och mjölkceller var
likartad.

I en annan studie injicerades
kor med subklinisk Staphylococ-
cus aureus-mastit med GS. Detta
ledde till en stimulering av blod-
neutrofilernas funktion liksom
av antalet blodmonocyter. Anta-
let S aureus-infekterade juverde-
lar och mjölkens celltal i dessa
juverdelar tenderade att minska
efter GS-behandling.

Betydelsen av olika ginsengex-
trakt i samband med vaccination
undersöktes i ett antal studier på
marsvin och nötkreatur. Injek-
tion av marsvin med ett inakti-

verat svinparvovirus (PPV) i
kombination med ett ginsengex-
trakt (GS-C) eller olika framre-
nade ginsenosider resulterade i
signifikant högre titrar av PPV-
specifika antikroppar jämfört
med när PPV injicerades enbart.
Om en blandning av Al(OH)3 och
GS-C gavs i kombination med
PPV sågs ett signifikant högre
antikroppssvar än om antingen
Al(OH)3 eller GS-C användes
tillsammans med PPV. 

Injektion av marsvin, möss,
minkar, grisar och nötkreatur
med olika typer av ginsengex-
trakt orsakade inga, eller i ett
enstaka fall ringa, lokala biverk-
ningar vilket innebär att de ovan
nämnda ginsengextrakten är
säkra att använda på dessa
djurslag. 

Avslutningsvis visar avhand-
lingen att extrakt från ginseng-
rot har immunstimulerande
effekter och kan fungera som
effektiva adjuvans i vacciner.
Ginsenosiden Rb1 hade den mest
potenta effekten som adjuvans
av de substanser som undersök-
tes.
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Clinical Atlas of Ear,
Nose and Throat Disea-
ses in Small Animals

"Clinical Atlas of Ear, Nose and
Throat Diseases in Small Ani-
mals" innehåller, som framgår
av titeln, ett antal fallbeskriv-
ningar av olika sjukdomstill-

stånd i öron, näsa, och halsregio-
nen. De sjukdomar som tas upp
är i de allra flesta fall vanligt
förekommande i smådjurs-
sjukvården. Som exempel kan
nämnas juvenil cellulit, sarkop-
tesskabbangrepp, polyper i hör-
selgången, främmande kropp i
näshåla, larynxpares, trakeal-
kollaps m m.

Boken är främst avsedd för
nyblivna veterinärer och studen-
ter, och alltså inte för redan
erfarna specialister inom
smådjurssjukvården.

Långa fallbeskrivningar
Varje kapitel inleds med en kort
introduktion i ämnet som skall
avhandlas i kapitlet, därefter föl-
jer, i mitt tycke alltför långa fall-
beskrivningar, som innehåller
anamnes, klinisk undersökning,
differentialdiagnoser, diagnos,
behandling, behandlingsresultat
och diskussion. I slutet av varje
kapitel finns en summarisk
genomgång av "övriga sjukdoms-
tillstånd", som inte tagits upp i
någon fallbeskrivning.

Bra bilder men tråkig
Behandlingsrekommendationer-
na är utförliga och boken inne-
håller många bra bilder och teck-
ningar över anatomi, kirurgiska
tekniker och histopatologi, vilket
i och för sig kan vara till god
hjälp, men fallbeskrivningarna
gör att boken blir mycket tung-
läst och därigenom tyvärr gans-
ka tråkig.

För den villrådige veterinären
som vill ha snabb hjälp med ett

knepigt fall är det ingen lämplig
bok att ta till, eftersom den
genom sin uppbyggnad förutsät-
ter att man känner till diagnosen
och tragglar sig igenom en lång
fallbeskrivning, innan man slut-
ligen kan hitta till rätt sida.

Anna Einarsson
leg veterinär

Informationsbroschyrer

Nya händelsehäften har nu kom-
mit från Privattjänstemannakar-
tellen (PTK). De handlar om
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lagstadgade och kollektivavtala-
de försäkringar för privatanställ-
da vad gäller t ex ålderspension,
arbetsskada och föräldraledig-
het. Häftena finns att beställa
från förbundskansliet.

Rutiner ses över efter
grisdöd på transporter

16 grisar dog av värmeslag
under två transporter från Öre-
bro till Swedish Meats slakteri i
Linköping i slutet av juli. Ytterli-
gare tolv grisar dog på en lastbil
på väg till slakteriet i Kristian-
stad några dagar senare. Hän-
delserna leder till att Swedish
Meats gör en totalöversyn av
rutinerna vid transporter.

Efter de första dödsfallen gick
Swedish Meats ut och beordrade
transportörerna att lasta tio pro-
cent färre grisar de dagar tempe-
raturen kan komma att överstiga
25 grader. Diskussioner om änd-
rade rutiner för nedkylning och
transport av grisar under varma
dagar intensifierades efter döds-
fallen i Kristianstad.

– Vi vill inte att något sådant
ska hända igen och ser därför
över alla rutiner kring transpor-
terna, säger Karin Jonsson, Swe-
dish Meats nya djuromsorgschef,
till tidningen ATL den 8 augusti.

Livsmedelsverktes veterinärer
får också skärpta krav på sig för
rapportering av dödsfall vid 
slakttransporter. I en nyligen

framtagen instruktion till lan-
dets besiktningsveterinärer står
bland annat att "avvikelser som
är relaterade till transportledet
ska anmälas".

Kalvexporten minskar
kraftigt

Den omstridda svenska exporten
av kalvar har i stort sett upp-
hört, rapporterade tidningen
ATL den 31 juli.

År 2000 exporterades över 13
000 kalvar. Hittills i år har Jord-
bruksverket bara utfärdat 1 082
exportpass. "En framgång för
alla som kämpar för djuren",
säger jordbruksminister Marga-
reta Winberg i ett pressmedde-
lande efter det att TT tagit fram

uppgifter om exportminskning-
en.

I början av förra året uppmärk-
sammades den svenska kalvex-
porten i media, bland annat efter
uttalanden från veterinärförbun-
det. Sedan dess har två av lan-
dets tre stora kalvexportörer
upphört med sin verksamhet.
Den enda som fortfarande är
verksam är Svensk Livkalvför-
medling i Hörby, som nyligen bli-
vit av med tillståndet för sin upp-
samlingsplats. Uppsamlingsplat-
sen stängdes av Jordbruksverket
efter flera anmärkningar från
djurskyddsinspektör och länsve-
terinär om dålig rengöring. 

En bidragande anledning till
att kalvexporten i princip av-
stannat är slakteriföretaget Swe-
dish Meats satsning på förmed-
lingsverksamhet, enligt ATL.

Cirkus jagas i södra
Sverige

En cirkus har jagats förgäves av
myndigheterna i en rad sydsven-
ska kommuner i sommar. Miljö-
förvaltningar i Skåne, Hultsfred,
Falköping och Lidköping har
gjort inspektioner och riktat
hård kritik mot cirkusen. Men
cirkusen har snabbt försvunnit,
skriver tidningarna i Karlskro-
na.

– Nu har vi larmat kommuner
i Skåne och Småland och hoppas
få stopp på den, säger Börje
Ulvebäck, djurskyddsinspektör i
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Leg. Smådjursveterinär
SÖKES
Vikariat 15–30 tim/vecka däref-
ter fast tjänst minst 15 tim/vecka.
Kontakta Catharina Sjöberg,
Årsta Djurklinik, Box 24 076, 755
94 Uppsala. Tel. 018-22 11 00

Exporten av kalvar från Sverige har
minskat kraftigt under 2002.
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Karlskrona, till Sydöstran. En
föreställning i Fridlevstad ett
par mil utanför Karlskrona i mit-
ten av augusti väckte starka
reaktioner bland publiken, fram-
för allt för att märkbart sjuka
djur deltog. En av åskådarna har
också anmält cirkusen till polis,
veterinär och hälsovårdsmyndig-
heter.

Tidigare i somras fick cirkusen
ett föreläggande efter ett besök i
Skåne. Listan på anmärkningar
innehöll bland annat att ingen
journal fördes över djuren, last-
ramper och transportfordon hade
stora brister, hästarnas hovvård
var eftersatt och hästarna trans-
porterades för trångt.

Länsveterinär Gunnel Wittan-
der säger till Blekinge Läns Tid-
ning att det måste göras en ny
besiktning av cirkusen. Hon
säger också att om inte bristerna
åtgärdas bör det bli beslut om
vite, eftersom cirkusen inte ver-
kar bry sig om anmärkningarna.

Källa: Dagens Nyheter den 13
augusti.

Lindrig variant av häst-
influensan
I ett smittskyddsmeddelande
från den 23 juli meddelar ATG
att det pågående utbrottet av
hästinfluensa A2 verkar vara av
lindrig karaktär. ATG konstate-
rar att det är en allmän sprid-
ning av A2 i landet och att smit-
tade hästar visar varierande
symtom, men att symtomen mes-

tadels är lindriga. De senast rap-
porterade fallen kommer från
Dalarna och Jönköpings län.

ATG uppmanar dock hästägare
och veterinärer att vara extra
försiktiga vid kontakter med
andra stall, att snabbt sätta in
isoleringsåtgärder vid misstanke
om A2 och att skicka prov för
analys.

Många övergivna
semesterhundar

Allt fler hundägare anser sig inte
ha råd med hundpensionat un-
der semestern, utan släpper i
stället ut husdjuret i naturen där
det förväntas klara sig på egen
hand. Fram till slutet av juli
hade polisen och länsstyrelsen i
Skåne tagit hand om 28 hundar
som hittats övergivna i naturen,
vilket är några fler än under
förra året. Bara under de tre
första veckorna i juli hittade
man åtta hundar.

– Vi kallar dem semesterhun-
dar. När folk åker på semester
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Söker
Klinikchef till Köping

Regiondjursjukhuset Strömsholm är ett av Sveriges största djursjukhus med ca 100 medarbetare och
en årlig omsättning på ca 50 Mkr. Verksamheten består av en häst- och en smådjursklinik som båda
är självständiga resultatenheter. Dessutom finns i koncernen  ytterligare två djurkliniker som omsät-
ter drygt 5 Mkr vardera.
Då vår nuvarande klinikchef valt att sluta söker vi Dig som vill leda och utveckla Djurkliniken Köping i framti-
den. Idag tar kliniken emot ca 2000 patienter/år och har tre assistenter anställda. Kliniken drivs i moderna rym-
liga lokaler och är mycket välutrustad.
Du är en utpräglad entreprenör, med intresse av att leda och utveckla verksamheten såväl veterinärmedi-
cinskt som affärsmässigt. Du har ledaregenskaper och ser det som viktigt att utveckla Dina medarbetare. 
Du kommer att ha resultatansvar för Din enhet och kommer att ingå i Regiondjursjukhusets ledningsgrupp.
Kvalifikationer: Specialist i hunden och kattens sjukdomar. Mångårig erfarenhet av smådjurssjukvård.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av VD Anders Thunberg, eller chefveterinär Mia Runnérus, på tfn
0220-458 74.
Din ansökan, som behandlas konfidentiellt, skickar Du senast den 25 september 2002 till VD/Anders
Thunberg, Regiondjursjukhuset Strömsholm AB, 730 40 KOLBÄCK.
Märk kuvertet  ” Klinikchef ” 

Rättelse om omslagsrubrik
På omslaget till Svensk Veteri-
närtidning nr 10/02 stod bland
annat rubriken "Avvänjningsdiarré
hos slaktsvin". En uppmärksam
läsare har påpekat att det inte
finns avvänjningsdiarréer hos
slaktsvin. Avvänjningen sker vid
ca fem veckors ålder och ca tio kg
levande vikt. Smågrisen blir
slaktsvin när den flyttas vid 25-30
kg vikt in i slaktsvinsstallet. Re-
daktionen beklagar den missvi-
sande rubriken.

Johan Beck-Friis
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och tycker att det blir för dyrt
med hundpensionat tar de bilen
till en strand eller en skog och
släpper hunden, säger länsvete-
rinär Pia Thörnqvist till Metro.

Ras och ålder på de upphittade
hundarna varierar. Vanligast är
blandrashundar men i år har
man även tagit hand om ganska
många schäferhundar, säger
Thörnqvist.

Alla hundar som hittas lämnas
till ett hundpensionat i väntan
på att ägarna ska höra av sig.
Men trots annonser i tidningar
och information i radio är det säl-
lan någon som hör av sig och vill
ha tillbaka en semesterhund.
Om djuret bedöms vara i god
kondition lämnas det till djur-
skyddsföreningar, efter beslut
om omhändertagande. Övriga
hundar, omkring 20 procent,
avlivas.

Källa: Svenska Dagbladet den
24 juli.

PERSONNOTISER
Födelsedagar i oktober
Lars-Erik Edqvist, Uppsala 60 år den
1/10
Lars-Olof Larsson, Österbymo 75 år den
3/10
Anders Gunnarsson, Enebyberg 60 år
den 4/10
Eleonor Palmér, Uppsala 50 år den 4/10
Lena Silvén, Saltsjöbaden 75 år den 5/10
Margareta Lagerman-Pekkari, Tenhult
75 år den 8/10
Ernst Mehnert, Bankeryd 60 år den 8/10
Erling Andersson, Onsala 75 år den 11/10
Sören Thorén, Bottnaryd 60 år den 27/10
Ragnar Janson, Nossebro 90 år den 28/10
Hans Tjälve, Uppsala 60 år den 30/10
Dorin Musca, Spånga 60 år den 30/10

Avlidna
Leg veterinär Carl-Henrik Ström har
avlidit den 22 juni 2002. Han föddes 1946
i Lund, Malmöhus län, avlade studentex-
amen i Eskilstuna 1966 och veterinärex-
amen 1975. Mellan 1976 och 1980 inne-
hade han diverse vikariat. 1977-78 var
han klinikveterinär vid Djursjukhuset i
Strömsholm och 1981 distriktsveterinär
(regionvikarie) i Eskilstuna. Han var pri-
vatpraktiserande på sin gård Rölagg
utanför Eskilstuna från 1982. 1990 till
våren 2001 var han distriktsveterinär i
Eskilstuna och därefter åter privatprak-
tiserande fram till sin bortgång.

Professorn och hedersledamoten i Sveri-
ges Veterinärförbund Hans-Jörgen Han-
sen har avlidit den 9 augusti 2002. Se in
memoriam på annan plats i denna tid-
ning. 
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Sveriges Veterinärförbund
Styrelse

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

Vice ordförande.
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

ILMARS DREIMANIS 035-509 84
TORKEL EKMAN 018-38 44 11
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
KARIN LUNDBORG 0525-102 13
PER SAHLANDER 0171-44 20 93
SUSANNA STERNBERG 018-69 46 64

Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap
Kollegium

Ordförande
ANDERS FORSLID

Vice ordförande
ANNE PEDERSEN MÖRNER

STEFAN ALENIUS
PETER FRANZÉN
KRISTER MARTIN
ANDERS SANDBERG
SUZANNE SANDQUIST

Riksföreningar inom Sveriges
Veterinärförbund
SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF
Ordförande: Björn Swenson
Sekreterare: Kristina Olsson

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: Leif Skarhed
Sekreterare: Tone Lindvåg

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

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

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER
I ADMINISTRATIV TJÄNST – VIAT
Ordförande: Torsten Jakobsson
Sekreterare: Björn Dahlén

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER VID
VETENSKAPLIGA INSTITUTIONER –
FVVI
Ordförande: Ingrid Hansson
Sekreterare: Ursula Nord-Bjerselius

PRIVATPRAKTISERANDE
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF
Ordförande: Per Arvidsson
Sekreterare: Madeleine Björk

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA VETERI-
NÄRERS FÖRENING – DaVF (vilande)
Ordförande: Fredrike Ritter

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

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: Stefan Alenius
Sekreterare: Olof Engelbrekt Skarman

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: Peter Franzén
Sekreterare: Bengt Johansson

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: Anders Sandberg
Sekreterare: Karin Granath

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: Suzanne Sandquist
Sekreterare: Helene Hansson

Förtroendevalda

Djursjukhuset Västerort  är en lite mindre anläggning med ett trivsamt
arbetsklimat och goda möjligheter till personlig utveckling. Idag är vi 11 medar-
betare varav 4 veterinärer. Vi bygger ut både anläggning och organisation och
söker därför

1 klinikveterinär med specialistkompetens i hd och kt sjd
1 klinikveterinär, utbildningstjänst mot specialistkompetens.

Vi finns i Spånga  (NV Stockholm)  med goda kommunikationer och har ca
13 000 pat bes/år.
Hör av Dig till Chefvet. Maria Davidsson på  telefon 08 - 36 26 70 vx  eller
info@vetcare.se
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