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Den i USA mycket uppmärksam-
made hästsjukdomen equine proto-
zoal encephalitis, ofta förkortad
EPM, har endast vid ett fåtal tillfäl-
len diagnostiserats i Europa. I en
artikel på sidan 629 beskrivs sjukdo-
mens bakgrund och det första doku-
menterade fallet av EPM hos en häst
i Sverige.
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Den 1 oktober trädde nya föreskrifter om
”veterinärs rätt att förskriva och tillhandahål-
la läkemedel i anslutning till djursjukvård och
djurhälsovård” (SJVFS 2002:57) i kraft. Bland
veterinärerna finns olika uppfattningar om i
vilken utsträckning och under vilka former
delegering av läkemedelsanvändning bör ske
till djurägare och olika typer av assistentperso-
nal. Detta framkom också vid förbundets 
remissbehandling av denna
”nya C15”. Enligt min uppfatt-
ning är de nya bestämmelserna
en rimlig kompromiss. Om det
skulle visa sig att något är allt-
för svårhanterligt eller ”lös-
släppt” finns ju alltid möjligheter att ändra reg-
lerna. Föreskrifterna är tyvärr inte särskilt
lättlästa och i alla delar inte heller helt tydliga,
men Jordbruksverket ska ta fram en handbok
och informationsmaterial, som förhoppningsvis
ska underlätta tillämpningen.

Bestämmelserna har tillkommit efter många
svåra sammanvägningar. Veterinärens rätt att
bedöma vilken behandling ett djur bör få
måste givetvis försvaras.

Läkemedelsanvändningen har stor betydelse
för djurskydd, smittskydd, livsmedelskvalitet
och läkemedelsresistens. Vi inser nog inte

alltid hur många olika faktorer vi som
veterinärer tar hänsyn till, delvis omedvetet, i
samband med att vi sätter in en viss behand-
ling, då vi gör denna bedömning med hjälp av
vår ”kompetensbank”. Det är dock lätt att före-
ställa sig konsekvenserna för djurskydd
respektive smittskydd, om en alltför okunnig
djurägare behandlar ett benbrott eller svinpest
med antibiotika, i tron att det rör sig om ledin-

flammation respektive lungin-
flammation.

Vi måste verka för en kvali-
tetssäkrad och rationell, d v s
förnuftig, läkemedelsanvänd-
ning. Ytterst handlar det om

att försvara den allt oftare ifrågasatta rätten
att använda läkemedel till djur. Detta förutsät-
ter regler för kvalitetssäkring,
även om dessa kan tyckas
vara byråkratiska och 
kontrollerande. Det är 
viktigt att alla berörda 
nu tar till sig och
rättar sig efter de
nya bestämmelser-
na.

Dag Hultefors
Förbundsordförande

Förnuftig läkemedelsanvändning
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”Hundar som bet barn omhändertagna” och
”Utredare vill skärpa lagen” är två rubriker
från Dagens Nyheter den 23 och 24 september
i år. Båda handlar om det aktuella tragiska
fall när en sexårig pojke blev svårt biten av
två lösspringande hundar, och vilka
konsekvenser detta kan få för hundägarkollek-
tivet.

När hundar på grund av dålig fostran eller
kanske ibland t o m inlärt beteende biter en
människa finns inga ursäkter. För sådana
hundar finns en stor risk att de biter igen, och
de bör i de flesta fall avlivas. Problemet har
dock nästan alltid uppstått på grund av en
olämplig hundägare, som antingen inte har
kunskap eller förstånd att hantera hunden,
eller som medvetet tränat in beteendet. Här
måste insatser sättas in för att minimera
riskerna med och förekomsten av farliga hun-
dar.

Tyvärr får den enorma uppmärksamhet som
enstaka tragiska fall ges tråki-
ga konsekvenser för den seriö-
sa majoriteten av hundägarna.
Alla hundrädda personer får
vatten på sina kvarnar, men
andra rädslor och vanföreställ-
ningar kring hundägande förstärks också.
Hundar och andra husdjur smutsar ner, orsa-
kar allergier, är bara jobbiga att ha, m m. Att
flera miljoner svenskar dagligen frivilligt
utsätter sig för dessa vedermödor är kanske
inte något som belackarna funderar så mycket
på.

Det finns förstås en annan sida av
hundägande (och annat sällskapsdjursägande).
En sida som gör att redan stenålders-
människan valde att ha tama hundar intill
sig, trots att hundarna varken gav mjölk eller
kött. Som veterinär har man sett otaliga bevis
för denna positiva sida med djurägande, men
den ges sällan samma braskande rubriker som
hundbetten i media.

Nyligen presenterade Göteborgsforskaren
Ingemar Norling en rapport med rubriken
”Djur i vården”. Rapporten beställdes av fack-
förbundet Kommunal, och är unik på flera
sätt. Dels är det den första svenska vetenskap-

liga kartläggningen av forskning kring djurs
positiva effekt på människors hälsa. Dels är
rapportens beställare, Kommunal, intressant,
då det tidigare varit vårdfacken som varit de
största motståndarna mot att acceptera djur
på vårdinrättningar för människor.

Ingemar Norlings rapport är välskriven och
noggrant utförd, och bygger på ett omfattande
material. Den har också presenterats på ett
rättvisande sätt av Kommunal. Ändå har den
nästan spårlöst försvunnit i den svenska 
mediadebatten. Svensk Veterinärtidning ger
dock en första kort presentation i notisform i
detta nummer av tidningen, och kommer att
återkomma med en djupare belysning i ett
senare nummer.

Det är synd när alla de positiva sidorna med
hund- och djurägande så lätt dränks av ensta-
ka tragedier i den mediala rapporteringen.
Visst måste man sätta in krafttag mot hel-
eller halvkriminella personer som använder

hunden som ett vapen. Och
visst måste kunskapsnivåerna
och utbildningen för många
hundägare förbättras. Men
mot dessa problem måste stäl-
las att hundägare har kortare

konvalescensperiod efter många sjukdomar,
att medicinering av djurägare generellt är
lägre än hos motsvarande grupper utan djur,
att hundägande förebygger sjukdomar genom
kontinuerlig motion för ägaren, att ägare av
djur har mycket lättare att få sociala
kontakter och mer sällan blir deprimerade än
personer utan djur, m m, m m. Hur mycket
pengar sparar inte samhället på alla dessa
positiva effekter av sällskapsdjur?

Det måste bli mer balans i rapporteringen
om sällskapsdjurens för- och nackdelar. Här
har veterinären en viktig roll som informatör,
eftersom fördelarna inte är lika tydliga och
inte lika dramatiska som nackdelarna.
Sammantaget är fördelarna dock större än
nackdelarna. Det budskapet måste tydliggöras
för att debatten inte ska bli sned.

Johan Beck-Friis 
Chefredaktör

Debatten måste komma i
balans
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Inledning
Equine protozoal myeloencepha-
litis (EPM) är den mest diskute-
rade och betydelsefulla neurolo-
giska sjukdomen hos hästar i
USA, inte minst på grund av de
stora ekonomiska förluster som
sjukdomen orsakar (5). EPM de-
finierades på 1970-talet som en
progressivt förlöpande neurolo-
gisk sjukdom med fokala inflam-
mationer i ryggmärg och hjärna
(CNS) orsakade av protozoer till-
hörande stammen Apicomplexa
(11). Smittämnet antogs först
vara koccidien Toxoplasma gon-
dii, men 1991 lyckades Dubey
och medarbetare isolera parasi-
ten i cellkultur och visa att den
var en Sarcocystis-art, som gavs
namnet Sarcocystis neurona (4)
(Figur 1). Parasiten utnyttjar
nordamerikansk opossum (Didel-
phis virginiana) och närbesläk-
tade arter inom familjen pung-
råttor som huvudvärdar. Dessa
kan sprida smittan med sin
avföring (6, 9). Parasitens hela
livscykel är inte känd, men det
antas att någon eller några fågel-
arter är dess normala mellanvär-
dar. Hästen betraktas som en
accidentell värd som smittas om
den får i sig S neurona-sporocys-
tor från opossumträck som föro-
renat betesmarker, vatten eller
stallfoder (Figur 2).

Det anses inte att parasiten
kan överföras horisontellt från
häst till häst, och därför före-
kommer S neurona-smittan en-
dast inom pungråttornas utbred-
ningsområden på den ameri-

kanska kontinenten (11). Vid
sidan av de flesta stater i USA är
EPM diagnostiserad hos hästar i
Kanada samt Central- och Syd-
amerika, framför allt Brasilien
(13). Sjukdomen har också kon-
staterats i Storbritannien (22)
och Tyskland (20), men då
enbart hos hästar som importe-
rats från USA. 

Symtom
Serologiska kartläggningar i
Pennsylvania, Ohio och Oregon
har visat att så många som upp
till hälften av undersökta hästar
haft antikroppar mot parasiten
utan att visa kliniska symtom
(12). Hästar av alla åldrar och
raser kan emellertid drabbas av
klinisk EPM. Oftast insjuknar
djur i åldrarna ett till fem år,

men sjukdomen är också beskri-
ven hos ett tvåmånaders föl (7).
Inkubationstiden kan variera
från cirka fyra veckor till åtskil-
liga månader och kan vara så
lång som ett och ett halvt år (16). 

De flesta typer av neurologiska
symtom kan uppträda vid EPM,
och de bestäms av var i CNS som
de parasitinducerade lesionerna
sitter (11). Infektionen är vanli-
gen lokaliserad till ryggmärgen,
vilket kan leda till asymmetrisk
eller symmetrisk ataxi, mus-
kelsvaghet samt lokal muskel-
atrofi (11, 17). Bakbenen drabbas
oftare än frambenen (Figur 3).
Lokala muskelatrofier (ofta
asymmetriska) beskrivs framför
allt i gluteus-, biceps femoris-
och infraspinatus/supraspinatus-
muskulaturen. Varierande grad
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Ett fall av equine protozoal myelo-
encephalitis hos häst i Sverige
MIIA RIIHIMÄKI, leg veterinär, doktorand, JOHAN BRÖJER, leg veterinär, MSc, Diplomate
ACVIM, universitetsadjunkt, och ARVID UGGLA, VMD, professor.*

Den i USA mycket uppmärksammade hästsjukdomen equine protozoal encephalitis, ofta för-
kortad EPM, har endast vid ett fåtal tillfällen diagnostiserats i Europa. Samtliga sådana fall
har varit hästar som härstammat från Nordamerika, där infektionen skett. I artikeln beskrivs
sjukdomens bakgrund och det första dokumenterade fallet av EPM hos en häst i Sverige. 

Figur 1. Sarcocystis neurona-organismer (pil) i cellkultur. Foto: J P Dubey.
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av atypiska bakbenshältor eller
sekundära skelett-, sen- och
muskelskador på grund av all-
män muskelsvaghet finns be-
skrivna i litteraturen (8, 11, 13). 

Symtom på kranialnervspåver-
kan ses i cirka tio procent av fal-
len. Symtomen beror i dessa fall
på parasitens lokalisation i
hjärnstammen och kan manifes-
teras till exempel i form av facia-
lispares, pares av tunga eller
svalg, hemiplegia laryngis, dor-
sal dislokation av mjuka gom-
men samt atrofi av masseter-
eller temporalismuskulaturen.
Symtom på påverkan av facialis-
och vestibulokoklearisnervernas
kärnor ses ofta samtidigt, men
storhjärnan, lillhjärnan och ba-
sala ganglier drabbas sällan (8,
13). Symtomen vid EPM har
varierande svårighetsgrad men
progredierar i allmänhet under
loppet av veckor till månader.

Diagnostik
Symtombilden vid EPM kan
variera märkbart, och flera sjuk-
domar såsom cervikal vertebral

stenotisk myelopati (CVM), in-
fektion med ekvint herpesvirus
typ 1 (EHV-1), ekvin degenerativ
myeloencefalopati (EDM), ekvin

polyneurit och verminös myelo-
encefalit kan ge likartade sym-
tom. På grund av de ospecifika
neurologiska symtomen vid EPM
kan en definitiv diagnos inte
ställas utan hjälp av specifika
laboratorieundersökningar (22).
Dessa undersökningar omfattar
bland annat påvisande av anti-
kroppar mot S neurona i cere-
brospinalvätska (CSF) med hjälp
av immunblotteknik (Western
blot med S neurona-specifikt
antigen) samt undersökning med
polymeraskedjereaktion (PCR)
för identifiering av parasitens
DNA i CSF (11). Analyserna
utförs vid ett par olika laborato-
rier i USA och vid behov kan pro-
ver förmedlas via Avdelningen
för parasitologi vid SVA.

Påvisande av antikroppar mot
S neurona i serum har ett myck-
et begränsat diagnostiskt värde
eftersom endast ett fåtal av de
hästar som serokonverterar
utvecklar klinisk sjukdom. Från-
varon av antikroppar i serum
betyder emellertid i allmänhet
att EPM kan uteslutas (6). 

Påvisad förekomst av antikrop-
par mot S neurona i CSF indike-
rar att parasiten passerat blod-
hjärnbarriären och stimulerat
till ett lokalt immunsvar (intra-
tekal antikroppsproduktion).

630 2002, Volym 54, Nr 13

Figur 2. Livscykel för Sarcocystis neurona, orsaken till EPM. Pungråttor (opossum) är
parasitens huvudvärdar medan häst fungerar som accidentiell värd som kan smittas
genom intag av oocystor som spridits av pungråttor som har förorenat foder eller vatten.
Den fullständiga livscykeln för S neurona är inte känd, men möjligen är någon eller
några fågelarter parasitens normala mellanvärdar. Modifierad från Dubey och medar-
betare (6).

Figur 3. Hästar med EPM kan drabbas av ataxi och inkoordination, oftast debuterande
i bakbenen. Foto: J P Dubey.
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Förekomst av antikroppar i CSF
anses därför tyda på en aktiv
infektion i CNS som kan orsaka
klinisk sjukdom (8). Det finns
dock ett antal möjliga felkällor,
som kan ge upphov till falskt
positiva resultat. En orsak är att
cerebrospinalvätska utan inne-
håll av antikroppar mot S neuro-
na i samband med provtagning-
en kontamineras med blod inne-
hållande antikroppar. Cytologisk
analys av CSF-provet är därför
av värde för att utifrån eventu-
ellt erytrocytinnehåll bedöma
provets kvalitet. En annan orsak
till falskt positivt resultat är att
blodhjärnbarriärens integritet
nedsatts exempelvis till följd av
infektion med EHV-1, vilket kan
leda till att cirkulerande anti-
kroppar mot S neurona läcker in
till CSF. För att utesluta denna
diagnostiska felkälla kan olika
indikatorer för bedömning av
blodhjärnbarriärens integritet
såsom albuminkvot och IgG-
index fastställas (3). 

Positiv PCR-reaktion kräver
närvaro av fria S neurona-orga-
nismer i CSF, vilket relativt säl-
lan är fallet vid EPM eftersom S
neurona är en intracellulär para-
sit. Det är därför relativt vanligt
med falskt negativa resultat vid
PCR-analys av CSF (6).

Vid patologisk-anatomisk un-
dersökning av hästar med EPM
ses sällan några makroskopiska
förändringar, men någon gång
kan fokala blödningar och miss-
färgningar ses på snittytor i
ryggmärg och hjärna (Figur 4).
Histologiskt ses i CNS en non-
suppurativ inflammation med
perivaskulära lymfocytära in-
filtrat samt mer eller mindre
utbredda nekroser med eller
utan tydlig närvaro av protozoer.
S neurona-organismerna är loka-
liserade intracellulärt i neuro-
ner, leukocyter och jätteceller i
vita eller gråa substansen i CNS
(13). Eftersom S neurona-orga-
nismerna inte alltid är möjliga
att upptäcka i snitt färgade med
traditionella histologiska meto-
der används immunhistokemi
för att en visualisering skall bli
möjlig (10). För säker identifie-
ring av parasiten och för att skil-
ja den från andra möjliga proto-

zoer används Sarcocystis-specifi-
ka antikroppar (11, 13). Sådana
un-dersökningar kan utföras vid
SVA.

Behandling och prognos
Som behandling rekommenderas
pyrimetamin (1,0 mg/kg per os,
en gång per dygn) i kombination
med sulfadiazin (20 mg/kg, en till
två gånger per dygn) (6). I USA
finns kombinationspreparat till-
gängliga med dessa substanser
(11, 16). Behandlingens mest om-
diskuterade sidoeffekt är anemi
på grund av folsyrebrist då dessa
ämnen delvis blockerar folsyra-
metabolismen (6, 8, 11). Betydel-
sen av extra folsyretillskott i fod-
ret till hästar som står under
långtidsbehandling diskuteras
därför i litteraturen. Folsyra ab-
sorberas emellertid dåligt från
tarmkanalen och enzymet dihyd-
rofolatreduktas, som krävs för
att konvertera folsyra till aktiv
form av tetrahydrofolat, inhibe-
ras av pyrimetamin (6, 11). För
att kontrollera behandlingens
bieffekter (leukopeni, trombocy-
topeni och anemi), rekommende-
ras hematologiska undersök-

ningar minst en gång per månad.
Behandling av dräktiga ston kan
orsaka aborter och kongenitala
defekter hos fölen (8, 18). 

Antiinflammatorisk behand-
ling med NSAID-preparat är in-
dicerat i initialskedet av sjukdo-
men hos de flesta hästar med
EPM (exempelvis flunixin meg-
lumin intravenöst eller per oralt
1,1 mg/kg två gånger per dygn i
tre till fyra dagar, följt av 1,1
mg/kg en gång per dygn i tre till
sju dagar). Höga doser med
antioxidantia som E-vitamin
(8000 IE per os en gång per dygn)
rekommenderas också av vissa
författare (8, 11). För behandling
av EPM finns även alternativa
substanser med effekt mot proto-
zoinfektioner. Bland dessa kan
nämnas nitazoxanid, diklazuril
samt toltrazuril (6).

Behandlingstiden för hästar
med EPM kan bli lång. Generellt
rekommenderas minst fyra
månaders behandling, men läng-
re behandlingstid krävs i de fall
där de neurologiska symtomen
kvarstår (6, 8). Cirka 10–30 pro-
cent av hästarna återfår symto-
men efter att behandlingen har
avslutats. I dessa fall rekommen-
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Figur 4. Fokala blödningar och missfärgningar i ryggmärg från häst med EPM.
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deras förnyad behandling med
två gånger längre behandlingstid
än initialt (8). Hästen kan utföra
lättare arbete under konvale-
scenstiden om symtomen inte är
allvarliga och om hästen inte
stressar vid arbete (2). Totalt till-
frisknar cirka 50–75 procent av
behandlade hästar och kan åter-
gå till normalt arbete (6, 8). Pro-
gnosen för fullständigt tillfrisk-
nande är bäst vid tidigt insatt
behandling (6, 8, 13).

Det finns idag inget vaccin mot
sjukdomen. Enda sättet att 
minska smittrisken är att försö-
ka hindra opossumdjur att smit-
ta beten eller stallmiljön, exem-
pelvis genom att sätta upp nät-
staket (8, 11).

Fallbeskrivning
En treårig varmblodig travar-
hingst remitterades till Universi-
tetsdjursjukhusets stordjursav-
delning, avdelningen för hästme-
dicin, SLU, Uppsala, på grund av
akut insättande asymmetrisk
ataxi, framför allt i höger bak-
ben. De första tecknen på sjuk-
dom hade setts vid körning tre
dagar innan ankomsten till klini-
ken – hästen hade då verkat halt
och kotat över med höger bak-
ben. I sjukdomshistorien före-
kom inget trauma, hästen hade
inte visat några kliniska tecken
på övre luftvägsinfektion och
ingen annan häst i stallet visade
liknande symtom. Hästarna i
stallet var vaccinerade mot botu-
lism. Hästen var importerad från
Kentucky, USA, cirka sju måna-
der innan symtomen uppträdde.

Vid ankomsten till kliniken var
hästens allmäntillstånd gott.
Kroppstemperaturen var 37,7°C.
Undersökning av andnings- och
cirkulationsorganen visade inget
anmärkningsvärt. Ingen muskel-
atrofi noterades men hästen gav
intryck att vara allmänt muskel-
fattig. Som bifynd vid den all-
männa kliniska undersökningen
noterades rikligt med millime-
terstora röda folliklar under
tungan och på insidan av under-
läppen samt enstaka 2–3 mm
stora punktformiga förtätningar
i kornea på vänster öga. 

Vid neurologisk undersökning

konstaterades måttlig ataxi i
vänster bakben och måttlig till
kraftig ataxi i höger bakben på
rakt spår i skritt. Hästen uppvi-
sade dysmetriska rörelser i skritt
på båda bakbenen med måttlig
pares av höger bakben (släpade
tån och kotade över). Tungtonus
var måttligt symmetriskt ned-
satt men inga tecken till dysfagi
sågs (Figur 5). I övrigt sågs inga
symtom relaterade till kranial-
nerverna. Panniculus-reflexerna
var normala bilateralt. Hästens
grava ataxi i kombination med
hingsttemperament gjorde emel-
lertid att en fullständig neurolo-
gisk undersökning inte kunde
utföras.

Förvärrade symtom
Under de första tre dagarna av
klinikvistelsen förvärrades de
neurologiska symtomen. Hästen
utvecklade ataxi även i frambe-
nen och uppvisade en uttalad
pares på höger framben varvid
hästen släpade tån och kotade
över intermittent. Vid ryggning

blev hästen helt inkoordinerad
och släpade alla fyra hovarna i
marken. Eftersom de neurologis-
ka bortfallssymtomen även
omfattade frambenen samtidigt
som fokala neurogena muskel-
atrofier inte utvecklades under
klinikvistelsen (som varade i nio
dagar) och panniculus-reflexerna
var intakta, var en skada fram-
för C6 mest sannolik (15). Ska-
dorna var sannolikt lokaliserade
bilateralt i kaudala delen av
hjärnstammen (eftersom tung-
ans muskeltonus var nedsatt)
men möjligen även i halsrygg-
märgen kranialt om C6. Mer
exakt än så kunde hästens lesio-
ner inte lokaliseras, eftersom
den neurologiska undersökning-
en inte var fullständig.

Laboratorieundersökningar
Möjliga differentialdiagnoser till
en progressivt utvecklad ataxi
och pares med samtidig dubbelsi-
dig påverkan på kranialnerv XII
inkluderar myeloencefalopati or-
sakad av infektion med EHV-1
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Figur 5. Hos det
svenska fallet av
EPM sågs bland
annat nedsatt tung-
tonus.
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och verminös meningoencefalo-
myelit. EPM bedömdes som en
viktig differentialdiagnos med
tanke på den kliniska bilden i
kombination med att hästen sju
månader tidigare importerats
från USA. CVM ("wobbler"), och
EDM bedömdes som mindre tro-
liga med tanke på att kranial-
nerv XII var affekterad (15). All-
män hematologisk undersökning
visade inga signifikanta avvikel-
ser förutom en lindrig neutrofili
(7,0 x 109 celler/l; normalt 2,4 –
6,0 x 109 celler/l). Plasmafibrino-
genvärdet låg inom normalvaria-
tionen. Serumantikroppar mot
EHV-1 eller EHV-4 (rinopneu-
monitvirus) kunde inte påvisas
med komplementbindningstest.
Röntgenundersökning av hals-
kotpelare och skallbas visade
inga patologiska förändringar.
Vid myelografisk undersökning
av halskotpelaren kunde inga
påvisbara förändringar konstate-
ras. Cytologisk analys av cere-
brospinalvätskan var utan påvis-
bara förändringar och protein-
koncentrationen var normal. Vid
allmän virologisk undersökning
av CSF kunde inga virusliknan-
de partiklar påvisas med elek-
tronmikroskopi och ingen virus-
nukleinsyra (EHV-1) kunde 
identifieras med hjälp av PCR-
teknik. Serologiska undersök-
ningar med avseende på Eas-
tern, Western och Venezuelan
encefalomyelitvirus utfördes på
begäran av statsepizootologen
vid SVA, men antikroppar mot
dessa virus kunde inte påvisas. 

Prov från cerebrospinalvätska
och serum sändes till laboratori-
et Equine Biodiagnostics i Ken-
tucky, USA. Med Western blot-
teknik påvisades där antikrop-
par mot S neurona i såväl serum
som CSF. Ingen onormal per-
meabilitet av blod-hjärnbarriä-
ren kunde konstateras med
utgångspunkt från utförd analys
av CSF-index. Sarcocystis neuro-
na kunde inte påvisas i CSF med
PCR-analys.

I väntan på provsvar från USA
behandlades hästen med en kom-
bination av trimetroprim och sul-
fadiazin (Hippotrim® vet 16
mg/kg intravenöst två gånger per
dygn) samt flunixin meglumin

(Cronyxin® 1,1mg/kg intrave-
nöst en gång per dygn). Ataxin i
frambenet blev lindrigare efter
att behandling sattes in. Enligt
uppgift behandlades hästen se-
dan på djurägarens eget initiativ
med kombinationen pyrimeta-
min/sulfadiazin och flyttades till
Frankrike. Därefter upphörde
kontakten med djurägaren, men
enligt uppgift svarade hästen ini-
tialt bra på behandlingen. 

Diskussion
Det här beskrivna fallet är det
första diagnostiserade fallet av
EPM i Sverige. I många delar av
USA är EPM den oftast diagnos-
tiserade neurologiska sjukdomen
hos häst, och sjukdomen har bli-
vit mycket uppmärksammad
under senare år (2, 22). 

Vid diagnostik av EPM är det
viktigt att inte förlita sig enbart
på resultaten av analys av
antikroppar mot S neurona i
serum, eftersom en stor del
(30–50 %) av hästarna i endemis-
ka områden i USA är seropositi-
va och endast en liten del av
dessa utvecklar klinisk sjukdom
(12). I det här beskrivna fallet
ställdes diagnosen EPM utifrån
en kombination av sjukdoms-
historia och klinisk bild och
genom påvisande av antikroppar
mot S neurona i CSF med Wes-
tern blot-teknik. Hästen hade
emellertid antikroppar mot EPM
även i serum och en kontamine-
ring av CSF-provet skulle där-
med kunna vara en möjlighet.
Det förelåg dock inga indikatio-
ner på kontaminering av CSF-
provet eftersom erytrocyter inte
kunde påvisas vid den cytologis-
ka analysen. Antikroppar mot S
neurona misstänks kunna passe-
ra blod-hjärnbarriären i sam-
band med vaskulit orsakad av
exempelvis infektion med EHV-
1. Analys av CSF-index indikera-
de emellertid att blod-hjärnbar-
riären var intakt hos den under-
sökta hästen. Dessutom kunde
in-fektion med EHV-1 uteslutas
ge-nom att varken seruman-
tikroppar mot EHV-1 eller
virusnukleinsyra i CSF kunde
påvisas. Majoriteten av de häs-
tar som utvecklar herpesvirus-
myeloencefalopati har serokon-

verterat vid tidpunkten då de
neurologiska symtomen uppträ-
der (21). Förekomsten av
antikroppar mot S neurona i
CSF indikerade således i det här
beskrivna fallet en aktiv infek-
tion i centrala nervsystemet.
Sarcocystis neurona-organismer
kunde emellertid inte påvisas i
CSF, men detta sker relativt säl-
lan vid EPM eftersom parasiten
är intracellulär och därmed
oftast inte återfinns fri i CSF.
Vid EPM ses oftast en ökning av
proteinkoncentrationen i CSF
som ett resultat av ökad intrate-
kal produktion av antikroppar. I
detta fall var emellertid mäng-
den totalproteiner normal. 

Andra infektioner mindre
troliga
Vid sidan av S neurona har en
annan protozo under senare år
diskuterats som alternativ orsak
till EPM, nämligen Neospora ca-
ninum. Denna parasit är väl-
känd i Sverige som orsak till
neurologisk sjukdom hos hund
(19) och abort hos nötkreatur (1)
och i USA har Neospora-organis-
mer identifierats hos hästar med
neurologiska symtom (14). Kli-
nisk neosporos förefaller emeller-
tid vara en mycket ovanlig sjuk-
dom hos häst. Ingen korsreak-
tion med Neospora eller andra
relevanta protozoer föreligger i
samband med Western blot-ana-
lysen för S neurona (6). 

Vid EPM ses inga typiska
hematologiska förändringar. Den
mycket lindriga neutrofilin i det
här fallet var sannolikt ett resul-
tat av minskad marginering av
neutrofilerna i blodkärlen till
följd av stress. Hästen, som var
en unghingst, hade livligt tempe-
rament och var ovan vid under-
sökningssituationen. Neutrofili
till följd av infektion eller inflam-
mation bedömdes som mindre
troligt då plasmafibrinogennivån
var normal.  

Lång inkubationstid
Hästen hade vistats i Sverige
under cirka sju månader innan
symtomen debuterade, men det-
ta är inte anmärkningsvärt ef-
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tersom inkubationstiden vid
EPM kan vara mycket lång (6). I
ett fall beskrivet från Tyskland
hade hästen vistats i landet sex
månader innan den insjuknade
(20).

Hästen behandlades på djur-
ägarens eget initiativ med pyri-
metamin och sulfadiazin och flyt-
tades till Frankrike varefter
djurägarkontakten upphörde.
Enligt uppgift svarade hästen
initialt bra på denna behandling.
En positiv effekt av behandling
med medel mot protozoer över-
ensstämmer med erfarenheterna
från USA (6, 8) och styrker ytter-
ligare diagnosen.

Sammanfattningsvis kan kon-
stateras att detta var det första
diagnostiserade fallet av EPM i
Sverige. Sjukdomen bör finnas
med som differentialdiagnos vid
utredning av hästar med neuro-
logisk störning i de fall djuret
har importerats från Amerika.
Eftersom naturliga värddjur för
S neurona som orsakar sjukdo-
men saknas i Sverige finns dock
ingen anledning att befara in-
hemsk smittspridning.
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Författarna vill tacka Dr JP
Dubey, USDA, Beltsville, Mary-
land, för att han ställt bilder till
förfogande för denna artikel. För-
fattarna vill dessutom rikta ett
stort tack till veterinär Karin
Hultin-Jäderlund, vid Institutio-
nen för kirurgi och medicin,
smådjur, Sveriges lantbruksuni-
versitet för hennes värdefulla
synpunkter och kommentarer till
manuskriptet.

Summary
A case of equine protozoal
myeloencephalitis (EPM) in
a horse in Sweden
A 3-year-old standardbred stalli-
on imported from Kentucky,
USA, developed neurologic disea-
se 7 months after its arrival in
Sweden. The clinical signs inclu-
ded asymmetric ataxia and pare-
sis, proprioceptive deficits, gene-
ral muscular atrophy and paresis
of the tongue. A diagnosis of equ-
ine protozoal myeloencephalitits

(EPM) was made based on the
history, clinical signs and the
presence of antibodies against
Sarcocystis neurona in the cere-
brospinal fluid (CSF) as determi-
ned by a Western immunoblot
test. A normal CSF-index indica-
ted that the blood-brain barrier
was intact. This is the first docu-
mented case of EPM in Sweden.
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Inledning
Inälvsparasiter hos hund är i
Sverige inget stort problem. Det-
ta har visats i flera studier (2, 3,
4). När inälvsparasiter väl före-
kommer är Toxocara canis den
vanligast förekommande (2, 3, 4).
Frekvensen smittade hundar an-
ses större hos valpar och ung-
hundar än hos vuxna hundar.

Orsaken till denna invente-
ring, som pågick 1999–2000, var
att få en uppfattning om parasit-
förekomsten hos hundar i Skåne.
Skåne, med närheten till konti-
nenten, kanske kan anses vara
en inkörsport för söderifrån kom-
mande smittor.

Material
Under år 1999 och 2000 samla-
des 230 träckprov in från hundar
i Skåne. Hundägare som besökte
Helene Raue Veterinärmottag-
ning AB i Oxie utanför Malmö
erbjöds delta i studien. De djur-
ägare som var villiga att delta,
fick provtagningsmaterial med
sig hem och ombads att tre dagar
i följd samla träck från sina hun-
dar. En enkel journal fördes.

Djurägaren lämnade informa-
tion om ras, ålder och kön, om
hunden var importerad eller om
den hade varit utomlands. Man
skulle också ange om man sett
loppor på djuret samt informera
om eventuella avmaskningar
under de senaste sex månader-
na. Proverna med medföljande
journaler skickades till Djursjuk-
huset Blå Stjärnan i Borås för
analys.

Analysmetod
Tre träckprov från varje hund

kom till laboratoriet. Dessa tre
prov blandades noggrant med
varandra och ett samlingsprov
från varje hund analyserades.

Varje prov analyserades med
två metoder:

Direktflotation med mättad
NaCl-lösning och Telemanns
sedimenteringsmetod (1). Till
varje analys användes tre gram
träck. Träckproven och provtag-
ningsbehållarna undersöktes
också visuellt för att hitta even-
tuella proglottider.

Resultat
Antalet insända prover var totalt
230. Sammanlagt 43 raser var

representerade. Golden retriever
representerades av flest indivi-
der följd av labrador retriever,
schäfer, blandras och flatcoated
retriever. Könsfördelning var 99
hanhundar och 131 tikar. Av de
230 hundarna var 114 avmaska-
de någon gång under de senaste
sex månaderna. I stort sett var
alltså hälften av hundarna rela-
tivt nyligen avmaskade. Nio av
hundarna var i åldern 0–6 måna-
der, 17 hundar i åldern 6–12
månader medan 204 hundar var
över tolv månader gamla.

15 av de undersökta hundarna
uppvisade parasitpositiva träck-
prover (Tabell 1). Utlandsbesök
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hos hundar i Skåne 1999–2000
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Författarna har genomfört en studie för att få en uppfattning om parasitförekomsten hos hun-
dar i Skåne. Andelen hundar infekterade med Toxocara canis visade sig vara högre i denna
studie än i föregående svenska studier. Majoriteten av de infekterade hundarna var
avmaskade inom den föregående sexmånadersperioden.

Figur 1. Flatcoated
retriever hörde till de
fem mest förekom-
mande raserna i
undersökningen. Av
de 15 hundar som
uppvisade parasit-
positiva träckprover
var också tre av
denna ras.
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rapporterades hos 17 hundar
medan åtta var importerade.
Ingen av de importerade hundar-
na var positiva avseende någon
parasit men en av dem som varit
utomlands hade ett positivt prov
avseende Toxocara canis. Ägg
från T canis hittades hos 14 av
hundarna, varav elva var avmas-
kade någon gång under det se-
naste halvåret. Koccidier hitta-
des hos en hund. 

Ett fynd av Alaria alata (tarm-
sugmask) gjordes hos en hund,
vilken också samtidigt hade T
canis.

Hos 47 av hundarna uppgavs
att man sett loppor. Eftersom
loppor är den viktigaste mellan-
värden för Dipylidium caninum
kunde detta vara viktigt att veta.
Dock gjordes inga fynd av D cani-
num hos någon av hundarna.

Anplocephalaägg (hästens 
bandmask) hittades hos en hund.
Dessa ägg är tarmpassanter hos
hund och betraktas som bifynd.

Diskussion
I tidigare studier har angetts att
T canis är den vanligaste inälvs-
parasiten hos hund i Sverige (2,
3, 4). I den senast publicerade
inventeringen som gjordes 1998
visade 4,7 procent av hundarna
någon typ av parasitförekomst
varav 2,5 procent var T canis.
Endast hundar över tolv måna-
ders ålder inkluderades i denna
studie (4).

I vår inventering visade 14
hundar ägg från T canis (6,1 %).
Fyra av dessa hundar fanns i

åldersgrupp 6–12 månader, (17
hundar) och frekvensen spol-
maskägg var i denna lilla grupp
23,5 procent. Samtliga fyra posi-
tiva hundar uppgavs vara
avmaskade någon gång under
det senaste halvåret.

Åldersgrupp >1 år represente-
rades av 204 hundar och i denna
grupp fanns tio hundar positiva
avseende T canis-ägg, vilket ut-
gjorde 4,9 procent. Åtta av dessa
hundar var avmaskade någon
gång under de senaste sex måna-
derna. I denna åldersgrupp (>1
år) var frekvensen spolmaskfynd
nästan dubbelt så hög som vid
inventeringen gjord 1998, men
ingen signifikans kunde påvisas
för skillnaden.

Annan provtagningsteknik kan
förklara den förhöjda frekvensen
spolmaskfynd. I inventeringen
från 1998 togs endast ett prov
medan man i denna inventering
tog prov tre på varandra följande
dagar. Skillnaden kan också
vara av geografisk bakgrund.
Huruvida närheten till kontinen-
ten har någon betydelse kan inte
utläsas av resultaten från denna
undersökning. Endast en av de
positiva hundarna uppgavs ha
varit utomlands, i detta fall
Tyskland.

De flesta prov kom från ägare
med en hund. Endast två av de
positiva proverna var insända av
ägare med mer än en hund. Båda
dessa hundar var i åldern >1 år. 

Av samtliga i studien ingående
hundar var nära hälften avmas-
kade någon gång under de senas-
te sex månaderna. Av de 14 hun-
dar som var positiva avseende T
canis uppgavs elva vara avmas-
kade under den senaste sexmå-
nadersperioden. För en av dessa
hundar var avmaskningsmedlet
inte angivet medan ytterligare
en var avmaskad med Droncit
(prazikvantel) som inte har
någon effekt på spolmask. Åter-
stående nio hundar var avmas-
kade med anthelmintika med
effekt mot spolmask. Parasitägg
påvisades alltså i högre grad hos
avmaskade hundar (7,9%) än hos
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Figur 2. Ägg från
Toxocara canis
påträffades i
träckprov från 14
hundar, varav elva
var avmaskade någon
gång under det senas-
te halvåret.

Tabell 1. Hundar med positiva träckprov. Frågetecken anger att man inte uppgivit
avmaskningsmedel.
Ras Kön Åldersgrupp Avmaskad Fynd Utlandsvistelse

Labr.retr tik >1 år ja ? coccidier nej
Labr.retr tik >1 år Lopatol Tox. canis nej
Gold retr tik 6-12 mån Lopatol Tox. canis nej
Gold retr hane >1 år Droncit Tox. canis ja,Tyskland
Schäfer hane 6-12 mån ja,? Tox.canis, nej

Alaria alata
Flatcoated retr tik >1 år Rintal Tox.canis nej
Labr.retr hane >1 år Axilur Tox.canis nej
Bern.sennen hane >1 år nej Tox.canis nej
Schäfer hane >1 år Lopatol Tox.canis nej
Schäfer tik 6-12 mån Axilur Tox.canis nej
Am cocker tik >1 år nej Tox.canis nej
Flatcoated retr hane >1 år Axilur Tox.canis nej
Dalmatiner tik >1 år nej Tox.canis nej
Gold retr tik >1 år Banminth Tox.canis nej
Flatcoated retr tik 6-12 mån Rintal Tox.canis nej
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oavmaskade (2,6%), en intres-
sant observation. Orsaken till
detta kan naturligtvis diskute-
ras. En anledning kan vara att
just dessa hundar levt i en smit-
tad miljö och således är nysmit-
tade. En annan anledning kan
vara att avmaskningen av någon
anledning inte lyckats. Dosen
per kg kroppsvikt kan ha varit
för låg. Vissa avmaskningsmedel
kräver flera dagars behandling
vilket man möjligen inte observe-
rat eller nonchalerat.

Materialet i sin helhet består
av färre prov jämfört med tidiga-
re gjorda inventeringar. Trots
allt hittades en förhållandevis
hög frekvens positiva hundar.
Hur dessa hundar smittats fram-
kommer inte, men man kan före-
ställa sig att hundar som lever
tätt inpå varandra såsom i en
kennel eller på hunddagis, hun-
dar som "äter allt" under sina
promenader eller hundar som
vistas mycket i skog och mark
skulle kunna vara mer utsatta
för smitta än andra. Detta visa-
des också i undersökningen från
1999 (4).

Flera undersökningar borde
vara av intresse. Finns skillna-
der i parasitfrekvens i olika delar
av landet? Hur ser parasitför-
komsten ut på våra olika kenn-
lar? Parasitförekomsten bland
våra vilda djur, exempelvis hos
rävarna, skulle också vara in-
tressant att veta, eftersom dessa
kan vara en smittkälla för våra
jakthundar och även för familje-
hundar som vistas mycket i skog
och mark.

Sammanfattning
Prov togs från sammanlagt 230
hundar i Skåne. Provtagnings-
material lämnades ut till djur-
ägaren som själv ombesörjde
provtagningen. Tre träckprov
under tre på varandra följande
dagar samlades in från varje
hund. Dessa tre träckprover
skickades med post till laborato-
riet där de noggrant blandades
till ett samlingsprov. Detta sam-
lingsprov analyserades med flo-
tationsmetod och Telemanns
sedimenteringsmetod. 

15 hundar, 6,5 procent, var

positiva, varav 14 med ägg från
Toxocara canis. Ett fynd av koc-
cidier gjordes. Hos en av hundar-
na som hade T canis hittades
även Alaria alata.

Summary
Inventory of internal parasi-
tes in dogs in Skåne
1999–2000
Samples were taken from 230
dogs living in Skåne, the sout-
hern part of Sweden. The dog
owners were supplied with
sampling material and took care
of the sampling themselves.
Three faecal samples on three
consecutive days were taken
from each dog. These three
samples were thereafter sent by
post to a laboratory where they
were carefully mixed into one
collecting sample. This collecting
sample was analysed by a NaCl-
flotation method and Telemanns
sedimentation method. Of the
230 sampled dogs 15 (6,5 %) were
positive, one dog with coccidia
and 14 with T canis. One of the
dogs with T canis also shed eggs
from Alaria alata.

Tack
Studien är sponsrad av Bayer
AB.
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Figur 3. Obduktionsbild på tarmavsnitt hos hund med kraftig T canis-infektion. En
anledning till misslyckad avmaskning kan vara att ägaren inte fullföljt rekommenderad
behandlingsrutin.

*Laboratorieassistent Monica Joge-
land, Blå Stjärnans Djursjukhus,
Stallgatan 5, 501 12 Borås.
Leg veterinär Helene Raue, Bruks-
gårdens Veterinärmottagning, Nar-
skogsvägen 187:9, 233 91 Svedala.
Leg veterinär Ulla Petersson, Bayer
AB, Drakegatan 1, 412 50 Göteborg.

Gör din
litteratur-

sökning på
www.svf.se

Som medlem i veterinärförbun-
det har man möjlighet att utan
någon kostnad utföra litteratur-
sökningar på den internationella
vetenskapliga databasen CAB-
abstacts. Logga bara in på med-
lemsdelen av förbundets hemsi-
da www.svf.se, och tryck på
rubriken "Sökning på CAB-
abstracts". Större delen av den
naturvetenskapliga världen lig-
ger för dina fötter, bara några
tangenttryckningar bort.
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Shetland sheepdog,
hanhund, elva år
Anamnes: En elvaårig hanhund
har enligt ägaren haft lindrig
hosta sedan flera månader tillba-
ka. Dagen före veterinärbesöket
blev hunden markant dämpad
och fick påtagligt häftig och ytlig
andning.  

Klinisk undersökning: Hun-
dens allmäntillstånd bedömdes
som måttligt påverkat, kropps-
temperatur 39,6°C, hjärtfre-
kvens 96 slag/min, andningsfre-
kvens 100/min samt bukand-
ning. Vid auskultation av thorax
hördes förstärkta andningsljud
centralt i lungfältet. Inga blås-
ljud från hjärtat kunde auskulte-
ras.   

Röntgenundersökning: Hun-
dens kliniska tillstånd bedömdes
vara i så pass gott skick att sed-
vanliga standardprojektioner av
thorax  kunde tas, dvs vänstersi-
dig lateral projektion (Figur 1)
och ventrodorsal projektion
(Figur 2). 

Båda bilderna bedöms vara av
god diagnostisk kvalitet. Expo-
neringen är tillfredsställande,
filmen är lagom svärtad och kot-
kropparnas trabekelverk kan
anas. Centreringen i bilden lig-
ger över hjärtat och lungorna
bedöms som väl luftfyllda, vilket
ses som en luftfylld triangel mel-
lan hjärtats kaudala kontur,
vena cava samt diafragmas
cupuladel. Diafragmas båda crus
ses även ligga i nivå med
10:e–11:e bröstkotan, vilket
också indikerar att bilden är
tagen med lungorna väl luftfyll-
da. För bedömning av hjärtats
storlek och form är det viktigt att
patienten ligger väl positionerad,
dvs rakt och inte är roterad.
Eventuell rotation av thorax ses
på lateralprojektionen på revbe-
nens dorsala infästning till
bröstkotorna, på ventrodorsal
projektionen ska sternum ligga
överprojicerad bröstkotorna.

Hur tolkar du de båda röntgen-
bilderna? Vilka tänkbara diffe-
rentialdiagnoser dyker upp i

bakhuvudet, och vilken av dessa
är din preliminära arbetsdia-
gnos? 

6392002, Volym 54, Nr 13

Vilken är din diagnos? – Radiologi
Det aktuella fallet beskriver en elvaårig shetland sheepdog
med luftvägsproblem. Fallet är tolkat av Anders Samuelsson
vid Institutionen för klinisk radiologi, SLU.  

Svar – se sidan 642

Figur 2. Ventrodorsal
(VD) projektion av
thorax på hunden i
fallbeskrivningen. 

Figur 1. Vänstersidig lateralprojektion av thorax på hunden i fallbeskrivningen. 
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Aktuellt om salmonella
I augusti i år har Salmonella
påvisats i halsskinnsprover från
två fjäderfäslakterier. 

I ett prov från det ena slakteri-
et isolerades Salmonella typhi-
murium. Hönsen som slaktats
den aktuella dagen kom från en
gård utanför Varberg. Gården
spärrades och nya prover togs i
besättningen. De nya proverna
visade sig vara negativa och ef-
tersom man inte hittat fler posi-
tiva prover på slakteriet senare
anses smittan vara borta. Spär-
ren på gården är nu hävd.

De andra två positiva proverna
kom från ett annat fjäderfäslak-
teri. Här påvisades Salmonella
livingstone. Höns från två olika
besättningar hade slaktats och
prover togs återigen på gårdarna
– med negativt resultat. SVA
kommer att jämföra de olika sal-
monellaproverna för att om möj-
ligt se om smittan kommer från
samma källa. Slakteriet har va-
rit stängt i två dagar för sanering
men är nu åter i drift. 

Alla höns som slaktas provtas
för salmonella innan slakt. Detta
görs genom att träckprov tas ute
i besättningarna. Proven måste
vara negativa för att djuren ska
kunna gå till slakt. Under slakt
tas ett antal halsskinnsprover
från varje slaktgrupp. Detta görs
dels för att få en bekräftelse på
att provtagningen ute i besätt-
ningarna fungerar men även som
en hygienkontroll på slakterier-
na. Om de är positiva betraktas
det som kontamination under
slakten.

Under de två senaste åren har
inga positiva halskinnsprover
hittats och tidigare år har det
bara varit enstaka positiva pro-
ver. 

Efter fynd av Salmonella ente-

ritidis hos ankor spärrades ett
naturbruksgymnasium för vida-
re utredning. Ankorna och gäss
som haft kontakt med ankorna
avlivades.  Provtagning av övriga
djur, bland annat mjölkkor,
slaktsvin, suggor och diverse
smågnagare pågår i skrivande
stund, liksom utarbetande av
saneringsplan.

Kameler med reaktion mot
bovint tuberkulin
I samband med exporttestning
av fyra svenska kameler upp-
täcktes en reaktion mot bovint
tuberkulin hos en kamel. Besätt-
ningen, som även har mjölkkor,
spärrades. Smittutredning och
ytterligare tuberkulintestning
pågår. I sammanhanget bör
nämnas att tuberkulintesten är
mindre pålitlig på kameldjur.
Risken för falskt positiva såväl
som falskt negativa reaktioner
är större än vid testning av t ex
nöt och hjort.

Apa avlivad efter dubbla
smugglingsförsök
Tullen i Trelleborg avvisade nyli-
gen en apa och dess ägare efter
Jordbruksverkets beslut. Apan
var köpt i Grekland och ägaren
skulle köra den till Finland för
att hålla den som sällskapsdjur.

Ägaren blev upplyst om att man
inte får hålla apor som sällskaps-
djur i Sverige och att privatper-
soner inte får ta med apor på
genomresa i landet. 

Ett par dagar senare försökte
mannen åter ta in sin apa, denna
gång via Öresundsbron. Apan
transporterades i en kattbur, vil-
ket strider mot djurskyddsbe-
stämmelserna. Veterinär under-
sökte apan som visade sig ha
feber, och dessutom verkade den
aggressiv. Därefter bet apan en
tulltjänsteman som fick uppsöka
smittskyddsläkare. Efter Jord-
bruksverkets beslut avlivades
apan av veterinär och sändes för
obduktion till Statens veterinär-
medicinska anstalt. Apan obdu-
cerades med avseende på rabies-
virus och resultatet var negativt.
Däremot upptäcktes en tumör i
hjärnan.
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Månadens Epiztel 
Månadens epiztel ger denna gång aktuell information om Salmonella. Vidare beskrivs hur
kameler med reaktion mot bovint tuberkulin upptäcktes i samband med exporttestning. Slutli-
gen rapporteras om en insmugglad apa som uppträdde aggressivt och avlivades. Epizteln är
ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd av Gudrun Orava,
SVA, telefon 018-67 40 00.

Telefonnumret till SVA:s epi-
zootologjour 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
misstanke om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna råd kan
inte ges på detta nummer.

I augusti påvisades
Salmonella i hals-
skinnsprover från två
fjäderfäslakterier.
Halsskinnsproverna
görs bland annat för
att bekräfta att prov-
tagningen ute i
besättningarna funge-
rar. Foto: Bengt
Ekberg.
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Svar
Lungfältet uppvisar måttligt-
kraftigt ökade förtätningar som
är generella, men framför allt är
lokaliserade till högersidans dia-
fragma- och kraniallob.  Lungan
visar ett påtagligt blandat möns-
ter med både interstitiell och
alveolär karaktär (Figur 3). I
höger diafragmalob fås även
intryck av nodulära förtätningar.
Bronkerna till höger kranial-,
mellan- och diafragmalober är
onormalt breddade. Hjärtats
kaudodorsala kontur är diffust
utlinjerad på grund av förtät-
ningarna i höger diafragmalob.
Hjärtat mäter ca 3 interkostal-
rum på lateralprojektionen och
upptar ca 2/3 av thorax på VD-
projektionen. Hjärtats storlek
och kontur bedöms som normala.
Lungkärlen till höger kraniallob
är svåra att utlinjera, dock ses
inga säkra tecken på kärlstas.  

Differentialdiagnoser och
diskussion
I detta fall är den radiologiska
bilden påtagligt ospecifik, ett
flertal möjliga diagnoser är tänk-
bara. 

Det blandade mönstret på
lungförändringarna kan vara
orsakat av såväl vätska (ödem,
blod eller exsudat) som neoplas-
tiska celler i de normalt luftfö-
rande alveolerna. Lokalisationen
för kardiogena ödem brukar på
hund ligga dorsalt  kring hjär-
tats hilus och i de kaudodorsala
delarna av lungfältet. Pneumoni-
förändringar är vanligen lokali-
serade till höger mellanlob eller
ventralt i lungfälten. Inga tecken
på predisponerande faktorer som
megaesofagus eller bronkieekta-
sier kan noteras. Det nodulära
inslaget i höger diafragmalob
kan indikera abscessbildningar
eller metastaser. Radiologiska
differentialdiagnoser i detta fall
är i första hand pneumoni men
även neoplasi (primär eller
sekundär), lungödem (kardio-
gent eller icke-kardiogent) och
lungblödning är tänkbara orsa-

ker. En kombination av flera
bakomliggande orsaker är också
tänkbar. Vidare utredning av fal-
let krävs för att komma till en
sannolik diagnos.  

Bedömning av hjärtstorleken
hos hund försvåras i många fall
av brösthålans konformation
mellan olika raser. En mer speci-
fik värdering av hjärtstorleken
på röntgenbilderna är att bedö-
ma hjärtats bredd och höjd i jäm-
förelse med bröstkotorna, s k
vertebral heart index (1).  I detta
fall finns inga tecken på hjärtför-
storing.

Utveckling av det aktuella
fallet
Patienten hospitaliserades för
vidare utredning. Blodprov visa-
de en lindrig neutrofili, i övrigt
normal blodbild.

Allmän antibiotikabehandling
initierades. För att utröna om de
radiologiska lungförändringarna
var orsakade av ödem insattes en
provbehandling med furosemid
(4 mg/kg kroppsvikt) och uppföl-
jande thoraxröntgen utfördes

efter ett dygn med samma pro-
jektioner och exponeringsvärden.
De radiologiska fynden från
denna undersökning bedömdes
som oförändrade. Ett lungödem
(oavsett kardiogen eller icke-kar-
diogen bakgrund) skulle till stora
delar ha resorberats. Vår diffe-
rentialdiagnoslista hade nu
reducerats något men innefatta-
de fortfarande pneumoni, neo-
plasi, blödning eller kombination
av dessa.  

För mer information om lung-
förändringarna kan ett bronkio-
alveolärt lavage med analys av
cytologi och bakteriologi göras. I
detta fall valdes en annan metod
för att erhålla mer information
om lungförändringarna, nämli-
gen ultraljud.

Ultraljud av normal lungväv-
nad är meningslös då ljudvågor-
na helt reflekteras. Då en lung-
förändring såsom abscess,
nybildning eller konsoliderad
lunga ligger i direkt kontakt med
bröstväggen eller diafragma kan
ultraljud däremot vara av stort
värde. Med hjälp av de radiolo-
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Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 3. Samma bild som Figur 1 med fokus och förstoring av höger diafragmalob. Pilar-
na markerar luftfyllda bronker, så kallade aerobronkogram, omgivna av lungvävnad
med mjukdelstäthet. Fyndet beskriver ett alveolärt lungmönster. 
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giska fynden kunde ett akustiskt
fönster lokaliseras interkostalt
på höger bröstvägg. Ultra-
ljudsundersökning visade att
lungvävnaden här var blandeko-
isk, dvs inte normalt luftförande.
Fyndet indikerar lungatelektas
alternativt infiltrat eller nybild-
ning. Med hjälp av ultraljuds-
guidning kunde ett finnålsaspi-
rat för cytologibedömning från
den förändrade lungvävnaden
erhållas. Denna visade tecken på
en kronisk pyogranulomatös
inflammation med eosinofil in-
flammation. Inga tecken på neo-
plastiska celler kunde påvisas.
Återbesök med röntgen av tho-
rax efter 14 dagar visade en mar-
kant radiologisk förbättring,
dock kvarstod en lindrig-måttlig
bronkointerstitiell förtätning ge-
nerellt i lungfältet. Fynden tol-
kades som tecken på en kvarstå-
ende bronkopneumoni men skul-
le även kunna vara tecken på
bestående kroniska förändring-
ar. Antibiotikabehandlingen för-
längdes och uppföljande röntgen
av thorax utfördes efter ytterli-
gare tre veckor. Vid denna un-
dersökning sågs en normalise-
ring av lungfältet och även av
bronkernas diameter (Figur 4
och Figur 5). 

Slutsats 
Fallet åskådliggör hur man från
en ospecifik klinisk och radiolo-
gisk diagnos med hjälp av enkla
och standardiserade bilddiagnos-
tiska metoder, kan arbeta sig
fram mot en mer specifik dia-
gnos. Fallet är även ett bra
exempel på den 4:e dimensionen
inom radiologin, att kunna följa
ett skeende över tiden som ett
hjälpmedel i diagnostiken.
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Figur 4. Bilden visar en vänstersidig lateralprojektion av thorax efter fem veckors medi-
cinsk behandling. Lungkärlen kan nu åter utlinjeras omgivna av normalt luftfylld lunga. 

Figur 5. Bilden visar
en ventrodorsal (VD)
projektion efter fem
veckors medicinsk
behandling.

Använd jobbtorget
På veterinärförbundets hemsida www.svf.se finns funktionen Jobbtorget, där
veterinära arbetsgivare och arbetstagare kan mötas. Kortare vikariat läggs in
på sidan direkt, och alla annonser för längre vikariat och fasta tjänster i SVT
hamnar automatiskt även på hemsidan. Dessutom kan de veterinärer som
söker arbete presentera sig själva här. Jobbtorget ska vara den mest aktuella
och heltäckande mötesplatsen för veterinär arbetsmarknad i Sverige. Använd
den du också.
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Christina Greko är glad. År av
hårt arbete har burit frukt och
hon ser beslutet i EG-domstolen
som en framgång med många
dimensioner. 

Dels är det en seger för de ani-
malieproducerande djuren i
Europa som kan komma att få
sina levnadsvillkor förbättrade
så att de slipper ”äta antibiotika
till frukost” för att må bra. EG-
domstolen tycker nämligen att
Sverige visat att god djurhåll-
ning är ett effektivt sätt att
minska sjukdomsfallen. 

Det är också en seger för folk-
hälsan eftersom frånvaron av
antibiotika i djurfoder med störs-
ta sannolikhet bidrar till att
bromsa det växande problemet
med antibiotikaresistens. Och
inte minst tycker hon att det är
en arbetsseger som ingjuter stor
hoppfullhet. 

David kan faktiskt besegra
Goliat, bara han eller hon käm-
par envist och stödjer sig på vat-
tentäta fakta.

Litet land kan påverka
– Det är i grunden en demokra-
tifråga. I Sverige vill alla att
foder till djur ska vara fritt från
antibiotika. Och med bra argu-
ment, stor envishet och enighet i
en fråga så kan ett pyttelitet
land som vårt faktiskt driva ige-
nom en ståndpunkt som vi från
början är helt ensamma om i
hela EU. 

– Sverige står för 1,5 procent
av animalieproduktionen inom
EU, vår veterinärkår och bonde-
kår är pyttesmå i jämförelse och
ändå kan vi få alla de andra att
acceptera att vår linje är den
rätta, säger hon.
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EU väljer svenskt i antibiotikafrågan
Förbudet mot tillväxtbefrämjande antibiotika i djurfoder är motiverat. Det har EG-domstolen
nyligen slagit fast i en dom. En stor framgång för Sverige och svensk djurhållning som
härmed påverkat hela Europa. 

Avgörande har varit en rapport från Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA.  – Det här
känns så himla skönt, utbrister veterinär Christina Greko som varit vetenskaplig sekreterare i
utredningen. 

En arbetsseger som ger hopp, tycker Christina Greko. Pyttelilla Sverige kunde, tack vare
helgjutna vetenskapliga argument, stor enighet och lika stor arbetsinsats på bred front,
påverka hela EU. Foto: Bengt Ekberg.
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Ilska och passion
Domen gäller preparaten virgini-
amycin  och  bacitracin. Sedan
1995 har ytterligare fem prepa-
rat förbjudits: avoparcin (1996),
spiramycin, tylosin, carbadox och
olaquindox (1998). Nu återstår
ytterligare fyra preparat som
EG-kommissionen vill se utfasa-
de till 2006. 

Vägen till beslutet, som är att
betrakta som ett genombrott och
ett kvitto på att EU slutligen
ändrat riktning i den här viktiga
djurhälsofrågan, har varit tuff.
Christina beskriver att bränslet i
det hårda arbetet till lika delar
bestått av ilska och passion.

EU-anpassning av
regelverk
Alltsammans började i och med
att Sverige 1993 ansökte om
medlemskap i EU. När ett nytt
EU-land ska antas måste bland
annat dess regler och lagar för
handel med varor och tjänster
anpassas till dem som är gemen-
samma inom EU. 

Det kan till exempel handla om
hur sned en gurka får vara men
också huruvida antibiotika ska
tillåtas som tillväxtpreparat i
djurfoder eller ej. Under en över-
gångsperiod kan landet inom
vissa områden få igenom ett
antal undantag från EUs gemen-
samma regelverk.

Kadavermjöl
Några av de undantag som Sve-
rige fick igenom gällde just djur-
foder – förutom antibiotika så
accepterades till exempel tillfäl-
ligt att vi inte tillåter kadaver-
mjöl i fodret … 

– Där kan man väl säga att vår

hållning fick en skjuts framåt av
BSE-krisen…, säger Christina
och gör inget för att dölja en iro-
nisk underton.

Från det att Sverige blev med-
lem i unionen den 1 januari
1995, gällde alltså antibiotikaun-
dantagen i fyra år. Den 1 januari
1999 skulle Sverige ha anpassat
sig till EUs foderregler som vid
den tiden bland annat godkände
elva olika antibiotikapreparat
som tillväxtmedel. Även Finland
beviljades ett kortare, och mer
begränsat undantag. 

Enmansutredning
Den svenska regeringen tillsatte
en enmansutredning med upp-
draget att lägga fram en veten-

skaplig dokumentation för EU-
kommissionen som visade Sveri-
ges hållning och gav stöd åt den. 

Ledare för utredningen blev
Lars-Erik Edqvist, professor i
klinisk kemi och generaldirektör
för SVA, med veterinärerna
Christina Greko och Susanna
Sternberg som sekreterare. Ett
antal andra experter bidrog
också inom olika områden. 

Utredningen skrevs på engels-
ka och slutade på 356 sidor med
omkring 900 vetenskapliga refe-
renser. (Den finns att ladda ner
från SVAs hemsida och har num-
mer SOU 1997:132.) 

I november 1997 lades utred-
ningen fram i EG- kommissionen
med en begäran från Sverige: 

Gör som vi! Reservera all anti-
biotika för medicinskt eller vete-
rinärmedicinskt bruk.

– De flesta insåg nog inte hur
stor frågan var. Det handlade ju
om att antingen anpassar sig
alla efter oss och förbjuder anti-
biotika i djurfodret eller så måste
vi acceptera att EU tillåter anti-
biotika i djurfoder, säger Christi-
na.

Kommissionen valde att gå på
Sveriges linje och beslutade att
förbjuda vissa tillväxtbefrämjan-
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Livsmedel utan 
antibiotikarester, 
ett självklart krav 
i Sverige. 

I framtiden slipper de animalieproducerande djuren i EU äta antibiotikakryddad mat
för att må bra. God djurhållning är en bättre krydda, säger EG-domstolen och tar Sve-
rige som förebild. Foto: Bengt Ekberg.
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de antibiotika i djurfodret. Pre-
paraten var, som nämnts, virgi-
niamycin, bacitracin, spiramycin
och tylosin. Två läkemedelsföre-
tag, Pfizer och Alpharma, över-
klagade och det är den överkla-
gan som EG-domstolen nu fattat
beslut om.

Försiktighetsprincipen
stärks
Läkemedelsföretagen har drivit
linjen att det inte finns tillräck-
ligt vetenskapligt stöd för att för-
bjuda preparaten men EG-dom-
stolen tar i sitt beslut istället
fasta på att det inte är klarlagt
om användningen av preparaten
i djurfoder ökar risken för anti-
biotikaresistens hos människor.
Därmed är domen också en seger
för tillämpningen av försiktig-
hetsprincipen inom EU. 

Sverige fattade beslut om för-
bud mot antibiotika i djurfoder
redan 1986 och de amerikanska
läkemedelsjättarna hade tagit
Sverige som exempel på att det
blir för mycket sjukdomar i
besättningarna om preparaten
förbjuds. EG-domstolen poängte-
rade då i sin dom att Sverige vis-
serligen haft problem i början
när antibiotikan togs bort men
att vi med åren visat att förbätt-
rad djurhållning är ett fram-
gångsrikt sätt att minska antalet
sjukdomsfall.

Tre nordiska utredningar
Under de tre åren som den
svenska utredningen tog form,
1995 till 1997, hade också Dan-
mark och Finland börjat ställa
sig kritiska till antibiotika i djur-
foder. Till skillnad från Sverige
som tog ett helhetsgrepp om pro-
blemet så angrep våra nordiska
grannar substans för substans. 

Danmark förbjöd 1995 avopar-
cin i det inhemska djurfodret och
preparatet förbjöds inom EU
1996. Under 1998 förbjöd Dan-
mark virginamycin. I Finland
hade aldrig spiramycin och tylo-
sin godkänts som tillväxtmedel
eftersom de var godkända som
läkemedel.

Under 1998 låg tre olika utred-
ningar från Norden på EG-kom-

missionens bord. Danmark ville
förbjuda virginiamycin. Finland
ville förbjuda spiramycin och
tylosin och Sverige krävde ett
förbud mot rubbet.

– Vår inställning var att det
som gäller för a, b och c med
största sannolikhet också gäller
för resten av de likvärdiga prepa-
raten. Det ifrågasattes om det är
en vetenskapligt korrekt håll-
ning men EG-domstolen tyckte
att det var ett rimligt resone-
mang. I den juridiska världen
använder man sig ju av prejudi-
kat, säger Christina. 

Täta Brysselresor
Under 1998 hanterades frågan
om foderantibiotika intensivt i
kommissionen och Christina
reste, tillsammans med Torbjörn
Malm från Jordbruksverket, till
Bryssel en gång i månaden för
att delta i sammanträden som
varade i två dagar. Hennes upp-
gift under dessa sammanträden
var att under cirka tio minuter
tala för Sveriges inställning i
antibiotikafrågan. 

– Jag slipade min engelska och
franska ordentligt under det året
eftersom jag så att säga hade en
hel del tid över och kunde ägna
mig åt att lyssna på tolkarnas
översättningar. Bättre språkbe-
handling och uttal får man leta
efter, säger hon och skrattar. 

– Det viktigaste arbetet under
sådana här sammanträdesdagar
är korridorsnacket i pauserna.
Det är där man lobbar, reder ut
missförstånd och vinner förtro-
enden, säger hon.

”Veterinär maffia i
Sverige”
Påhopp och mer eller mindre
hårresande argument mot den
svenska inställningen blev stän-
diga följeslagare och satte både
tålamod och ork på hårda prov. 

Ett av argumenten mot djur-
foder fritt från antibiotika var
att man sade sig veta att i Sveri-
ge dog alla grisar som flugor för
att de inte fick antibiotika. Ett
annat att det skulle finnas en
maffia inom den svenska veteri-
närkåren som skrev ut antibioti-
ka svart till desperata djurägare.

– Ibland var det precis som om
de trodde att bara för att vi har
1,5 procent av animalieproduk-
tionen så har vi också 1,5 procent
av förståndet. Jag kände mig
ofta kränkt som yrkesmänniska
å den svenska veterinärkårens
vägnar, säger Christina.

A och O med helgjutna
fakta
Till skillnad från motståndarnas
argument, som ofta var grovt
snedvridna och baserade på ett
snävt urval av fakta, vilade den
svenska utredningen på helgju-
ten vetenskaplig grund.

– Du måste ha belägg för precis
allt, en solid vetenskaplig grund
att stå på, och det hade vi. Det
räcker nämligen med ett enda
dåligt argument för att det ska
vara fritt fram att ifrågasätta
alla de andra.

– Avgörande var också att alla
som representerar Sverige var
helt eniga i den här frågan oav-
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– Man känner sig liten inför EG-domstolens "maktbyggnad", säger Christina Greko. Här
avgjordes, i och med domen, EUs fortsatta riktning i denna viktiga djurhälsofråga.
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sett politiskt parti eller intresse-
organisation. Det gjorde att vi
kunde bedriva lobbying brett i
alla kretsar. Till exempel så har
Sveriges Veterinärförbund lyft
frågan inom europeiska veteri-
närfederationen, FVE, säger
hon. 

– Utan alla de engagerade och
kunniga personer som vid alla
tänkbara tillfällen argumentera-
de för den svenska linjen hade vi
inte nått så långt som vi gjort,
säger hon. 

Rätt att överklaga
De två läkemedelsföretagen har
sedan domen föll två månader på
sig att överklaga. Christina
säger att hon blir förvånad om de
gör det.

– Alpharma är ett relativt litet
företag och funderar säkert på
om det är värt att betala ytterli-
gare rättegångskostnader. Pfizer
har redan sålt ut den här delen
av sin verksamhet men har dri-
vit frågan av principiella skäl.
Och det är bra för alla att spel-
reglerna på det här området reds
ut ordentligt, säger hon. 

Festen får vänta
Ännu har hon inte firat med sina
kolleger och medlobbyister. 

– Vi har sagt att vi ska göra det
ordentligt 2006 om EG-kommis-
sionens förslag att fasa ut de
återstående preparaten går ige-
nom. Då skulle det betyda att vi
vänt EUs inställning till antibio-
tika på tio år och det är kort tid i
sådana här sammanhang, förkla-
rar Christina.

Hon beskriver de här åren som
kämpiga i överkant men samti-
digt väldigt roliga och oerhört
lärorika.

– Jag har lärt mig oändligt
mycket av det här arbetet. Bland
annat har jag insett att det finns
ett fält inom veterinärmedicinen
i Sverige som är underskattat
och det är arbetet som bedrivs i
gränssnittet mellan politik och
vetenskap. Det kan gälla smitt-
skydd eller livsmedel.

Bättre kunskap om 
beslutsvägar
– I Sverige har vi stora kunska-
per på det vetenskapliga områ-

det men vi experter har dåligt
klart för oss hur beslutsgångar-
na är både inom landet och inter-
nationellt. För att föra ut sina
kunskaper och få till förändring-
ar måste man kunna de politiska
spelreglerna. Vi veterinärer sak-
nar nästan helt utbildning på det
här området.

– Min förra kollega Susanna
Sternberg har gått en internatio-
nell utbildning som heter Scien-
ce, Politics and Animal Health
Policy och det är hon väl ensam
om i landet.

”Lobba för att nå ut med
kunskaper”
– Även ett remissvar måste man
lobba för. Du kan inte bara skri-
va ett långt svar med aldrig så
mycket bra argument och belägg
och tro att berörda instanser tar
till sig vad du skrivit. Du måste
kanske ringa upp och prata med
någon, dricka kaffe och äta
lunch. Vi skulle behöva lära oss
att föra ut våra kunskaper för de
skulle göra stor nytta i EU, säger
Christina.

Karin Åström Bengtsson
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Ibland var arbetet som vetenskaplig sekreterare hårt i överkant, tycker Christina. Bräns-
let bestod av lika delar ilska och passion. Utredningen slutade på 356 sidor med omkring
900 referenser. Bilden är tagen 1999.

VIKTIG INFORMATION
för dig som kommer till 

Veterinärmötet i bil!
För att undvika de tråkigheter som ibland uppstått vid tidigare Veteri-
närmöten då en del deltagare drabbats av parkeringsböter vill vi återi-
gen påminna om att generellt parkeringsförbud råder inom hela Ultu-
naområdet utanför markerade parkeringsplatser. Övervakningen sköts
av ett fristående parkeringsbolag och kan alltså inte påverkas vare sig
av förbundet eller SLU. Vi ber samtliga att följa skyltningen och endast
parkera på markerade parkeringsområden. Det finns gott om parke-
ringsmöjligheter i närheten av Undervisningshuset även om en del
kanske inte är precis utanför dörrarna utan kräver en kortare prome-
nad.

VÄLKOMNA!
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I år har vi den stora förmånen
att på SVFs Veterinärmöte få
träffa professor Ian Dohoo och
stifta bekantskap med epidemio-
logins underbara värld. Ian tog
sin veterinärexamen 1976 vid
Ontario Veterinary College i
Kanada och arbetade därefter
några år som praktiserande vete-
rinär innan han påbörjade sina
doktorandstudier i veterinärepi-
demiologi. Efter doktorsexamen
var han några år verksam vid
Agriculture Canada i Ottawa och
flyttade sedan till Prince Edward
Island där Kanadas fjärde veteri-
närhögskola just grundats. Där
var han delaktig i uppbyggandet
av epidemiologiundervisningen
och har sedan dess undervisat
och forskat i ämnet. 

Tyngdpunkten i Ian Dohoos
forskning har rört nötkreatur
men han har också varit inblan-
dad i arbeten rörande fisk, gris,
häst och sällskapsdjur. Ian säger
själv att det roligaste med hans
arbete är att använda "real world
data" för att klargöra viktiga
samband kring djurhälsa. Han
är en mycket god pedagog som
med stort engagemang hjälper
doktorander och andra forskare
med epidemiologiska frågeställ-
ningar. På veterinärmötet kom-
mer Ian Dohoo att presentera
sina tankar kring "Animal
health problems – finding
answers in the real world", med
den svenska undertiteln "en epi-
demiologisk resa i tiden".

Givande fördjupningskurs
För den som verkligen vill lära
sig och förstå epidemiologi finns
det en kurs som är fantastiskt
bra. The Nordic Forestry, Veteri-
nary and Agricultural (NOVA)

university har sedan 1982 gett
en kurs som tar upp det man
behöver veta om veterinärepide-
miologi på ett enkelt och lättför-
ståeligt sätt. Allt illustreras 
dessutom med exempel från fält-
studier. En av anledningarna till
att kursen är så bra är att två av
världens främsta epidemiologer,
tillika veterinärer, håller i un-
dervisningen, nämligen professo-
rerna Ian Dohoo och Wayne Mar-
tin. De har själva skrivit allt
material till kursen och anpassat
det efter deltagarnas, ofta be-
gränsade, förkunskaper i epide-
miologi. Kursen som i första
hand riktar sig till doktorander,
är uppdelad i två delar om ca tio
dagar och går av stapeln i något
nordiskt land. Förutom lektioner
och dataövningar arrangeras
mycket trevliga kvällsaktiviteter
och utflykter som gör denna kurs
till ett minne för livet.

Den intresserade kan få mer
praktisk information om kursen
på NOVA-universitetets hemsi-
da: http://www.nova-university.
org/ under rubriken "Utbild-
ning". Nästa kurs kommer att
hållas våren 2003.
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Epidemiologi – något för alla!
ANN ARVIDSON, agronom, doktorand och CAMILLA
BJÖRKMAN, docent, forskare.*

Det är inte alltid lätt att förstå det här med epidemiologi. Vad
betyder till exempel incidens och prevalens och när har man
nytta av att veta det? En introduktion till epidemiologin och
hur den kan användas kan du få på årets veterinärmöte den
7 november. 

*Agronom Ann Arvidson, Institutio-
nen för idisslarmedicin och epidemio-
logi, SLU, Box 7019, 750 07 Uppsala.
Docent Camilla Björkman, Institutio-
nen för idisslarmedicin och epidemio-
logi, SLU, Box 7019, 750 07 Uppsala.

Under årets veterinärmöte tar Ian Dohoo
från Kanada med åhörarna i epidemiolo-
gins underbara värld på en epidemiolo-
gisk resa i tiden.

Ny adress? Nytt namn?
Meddela oss på förbundskansliet om Du flyttat
eller bytt namn.

Svensk Veterinärtidning kommer snabbare fram
till Dig om vi har Din rätta adress.

Ring nu! ☎ 08-545 558 20
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Under årets Veterinärmöte den
7–8 november kommer ett antal
ledande internationella forskare
att föreläsa. En av dem är Gor-
don Allan, Principal Scientific
Officer vid Department of Agri-
culture and Rural Development
på Nordirland. Han är också
hedersföreläsare vid Queens
University, Belfast.

Gordon Allan kommer att tala
om Porcint circovirus typ 2 (PCV-
2), det nyupptäckta virus som är
kopplat till "postweaning multi-
systemic wasting syndrome"
(PMWS) och "porcine dermatitis
and nephropathy syndrome"
(PDNS). Inget av dessa syndrom
finns diagnostiserat i Sverige,
trots att vi har PCV-2 i landet.
Kan detta bero på genetiska fak-
torer hos viruset eller hos våra
grisar? Eller kan det bero på vårt
smittläge eller våra driftsfor-
mer?

Gordon Allan är för närvaran-
de koordinator för ett vetenskap-
ligt EU-program om PCV-2/
PMWS. I programmet ingår kol-
leger från Frankrike, Danmark,
Schweiz, Kanada, USA och Bel-
gien. Allan är även kontraktsan-
svarig för ett antal andra EU-

kontrakt kring avancerad dia-
gnostik av virussjukdomar hos
lantbrukets djur.

Kontakter med Sverige har
Gordon Allan haft under lång
tid, bland annat med Sándor
Belák, SLU/SVA, med Tommy
Linné, SLU, med Caroline Fos-

sum, SLU och med Per Wallgren,
SLU/SVA. De svenska kontak-
terna har i många fall rört PCV-
2-relaterade ämnesområden.

Fredagen den 8 november kl
13.30–14.50 kommer Gordon
Allan att tala om "PCV-2: Virolo-
gy, field disease and experimen-
tal infections" på Veterinärmö-
tets husdjurssymposium. Passa
på tillfället att lyssna när en
världsledande expert talar om
ett aktuellt infektionsproblem.

Johan Beck-Friis
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Internationell virusexpert till
veterinärmötet
Post weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) är
ett fruktat sjukdomskomplex hos svin, som tros orsakas av
viruset PCV-2. Under årets veterinärmöte kommer Gordon
Allan, PCV-2-expert från Nordirland, att ge de senaste fakta
om viruset och dess koppling till PMWS.

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

Västertorpsvägen 135,
Box 112, 129 22 Hägersten. 

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

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

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

Se FASS-text

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. 

Porcint cirkovirus typ 2 har förknippats med såväl skakningar hos nyfödda grisar som
med sjukdomen PMWS.
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Veterinärfakulteten har ett stort
antal små, geografiskt splittrade
institutioner. Många av dem
anser att undervisningen tar så
mycket resurser att det inte blir
möjligt att uppfylla de strategis-
ka målen, varken beträffande
den tillämpade eller den grund-
läggande forskningen. Koppling-
en mellan utbildning och forsk-
ning blir också lidande. Vidare är
kostnadsfördelningen mellan
undervisning och djursjukvård
delvis oklar. 

Detta var en viktig del av bak-
grunden till att Lars Rask fick
uppdrag att genomföra en utred-
ning om veterinärfakulteten, en
utredning som presenterades i
mars 2002 (se SVT 4/02). 

Koncentration och
samverkan
Tack vare den grundliga raskska
utredningen är veterinärfakulte-
ten först ut i förändringsarbetet

som pågår på hela SLU. Nyckel-
orden för omorganisationen inom
v-fak är koncentration och sam-
verkan. Verksamheten ska kon-
centreras. 17 institutioner ska
bli till sju (se faktaruta) och
målet är att de ska sjösättas den
1 januari 2003.

– Sju institutioner är fortfaran-
de mycket, och jag utesluter inte
möjligheten att vi i framtiden
kan få ännu färre. Institutions-
sammanslagningen är helt i linje
med vad Rask föreslog i sin ut-
redning och det är också skälet
till varför vi genomför det. Det är
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Framtiden för den veterinärmedicinska
fakulteten
Det pågår ett kraftigt organisatoriskt förändringsarbete på
SLU och inom v-fak. Institutioner ska slås samman, ett nytt
prestationsbaserat fördelningssystem införas och en
förstudie som ska ta reda på hur Klinikcentrum kan byggas
om har påbörjats. SVT var med och lyssnade när dekanus
Göran Dalin gav en lägesrapport och bakgrund till
omorganiseringen inom v-fak för veterinärförbundets
arbetsutskott.

Så blir de nya institutionerna
Det blir troligtvis sju nya institutioner av veterinärfakultetens nuvarande
17. Slutlig namngivning kommer att ske på institutionsnivå under hös-
ten. De flesta institutionerna slås ihop med andra, alla utom de båda
institutionerna för kirurgi och medicin, smådjur respektive stordjur. 

– De är tillräckligt stora, har en komplex verksamhet och bildades
nyligen. Deras ekonomi måste klaras ut långsiktigt. Djursjukvård är
ingen lysande affär, förklarar dekanus Göran Dalin.  

I rektorsbeslut taget den 25 juni slås också fast att i den fortsatta pro-
cessen ingår möjligheten att göra smärre justeringar av institu-
tionsgrupperingarna. De nya institutionerna ska stå klara den 1 janua-
ri 2003.

Institution 1 bestående av institutionerna för veterinärmedicinsk kemi,
molekylärbiologi (från JLT-fakulteten) och veterinärmedicinsk mikrobio-
logi (avdelningen för immunologi).

Institution 2 bestående av institutionerna för djurfysiologi, anatomi och
histologi och hippologenheten.

Institution 3 bestående av institutionerna för patologi, veterinärmedi-
cinsk mikrobiologi (avdelningarna för bakteriologi, parasitologi och viro-
logi), livsmedelshygien, farmakologi och toxikologi, klinisk kemi och kli-
nisk radiologi. 

Institution 4 bestående av institutionen för kirurgi och medicin, smådjur.

Institution 5 bestående av institutionen för kirurgi och medicin, stordjur.

Institution 6 bestående av institutionerna för idisslarmedicin och epide-
miologi, obstetrik och gynekologi, och ambulatoriska kliniken.

Institution 7 bestående av de veterinärmedicinska delarna av institutio-
nen för husdjurens miljö och hälsa i Skara. Det är dock fortfarande
oklart om v-faks delar ska bilda en egen institution eller samordnas
med öriga Skaraverksamheter.

Katarina Hörlin Barnekow

Lars Rask fick uppdrag att genomföra en
utredning om veterinärfakulteten, en
utredning som presenterades i mars
2002.
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alltså inte enbart för att univer-
sitetsledningen vill minska anta-
let institutioner, säger Göran
Dalin. 

Det akademiska ledarskapet
stärks som en följd av sam-
manslagningen. Beslutslinjerna
blir klarare och färre. Dessutom
frigörs viktiga och goda forskar-
krafter när antalet prefekter mer
än halveras, betonar Göran
Dalin. 

– De nuvarande prefekterna
har haft för lite stöd och ett allt-
mer växande administrativt an-
svar. 

Samnordisk utbildning
Samverkan med övriga SLU,
SVA och Uppsala universitet är
viktiga inslag i framtidsarbetet.
Som ett led i strävan efter ökad
samverkan tittar man inom
ramen för NOVA Universitetet
också på möjligheterna till ett
elektivt sista studieår på sam-
nordisk basis. Examensarbeten
på grundutbildningen behöver
inte bara behandla klassiska
veterinärmedicinska frågor, utan
kan med fördel ske i samverkan
med organisationer och närings-
liv.

– Jordbruksverket, Livsmedels-
verket, Djurhälsovården med
fler har stort intresse av att få
vissa frågor utredda, och det
finns många idéer, säger Göran
Dalin. 

Preciserade prislappar
Den ekonomiska situationen 
på veterinärfakulteten är an-
strängd. V-fak måste akut mins-
ka sina årliga kostnader med 15
miljoner kronor. Just nu är
Göran Dalin och övriga fakul-
tetsledningen helt upptagen av
att räkna ut hur mycket veteri-
närutbildningen och forskningen
(inklusive "sektorsansvaret") in-
om veterinärfakulteten kostar.
Prislappen ska vara klar den 30
september.

Tidigare har SLU fått stats-
anslagen i en enda klumpsum-
ma. Från och med i år ska peng-
arna delas upp i nämnda verk-
samhetsområden. 

– Nu sitter vi alltså och räknar
ut vad agronomerna, jägmästar-
na och alla de andra utbildning-
arna kostar var för sig. 

Veterinärutbildningen är en av
de dyraste utbildningarna som
finns, även i andra länder, beto-
nar Göran Dalin. Storbritannien

har delat in utbildningarna i fyra
olika kostnadsnivåer, där veteri-
närutbildningen som helhet lig-
ger på topp tillsammans med de
kliniska delarna av medicin och
odontologi.

– Vi räknar ut hur mycket per-
sonalen, lokalerna och driften i
övrigt kostar. Det är ett jätte-
jobb, samtidigt som det är bra att
vi äntligen kan sätta en precis
prislapp på vad verksamheten
kostar. Den 30 september ska vi
argumentera och försvara sum-
morna som vi kommit fram till
inför jordbruksdepartementet.
Sen får vi se hur långt det räcker
i finansdepartementet. 

"KC är dyrt och
orationellt"
Varje år omsätter v-fak 350 mil-
joner kronor. Cirka 50 miljoner
av dessa går till hyreskostnader,
i första hand till fastighetsbola-
get Akademiska Hus AB. En
kostnad som fakulteten siktar på
att banta ner till under 40 miljo-
ner kronor. Klinikcentrum bygg-
des 1976 och tar 28 000 kvm i
anspråk och planen är att mins-
ka ytan till 20 000 kvm. 

– Ytligt ser KC bra ut, men det
är orationellt, stort, dyrt och del-
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Göran Dalin och övrig fakultetsledning
har just avslutat arbetet att räkna ut hur
mycket veterinärutbildningen och forsk-
ningen inom veterinärfakulteten kostar.

– Ytligt ser KC bra ut, men det är orationellt, stort, dyrt och delvis ett "sjukt" hus, säger
Göran Dalin.

Veterinar nr 13-2002  02-10-10  13.51  Sida 652



vis ett "sjukt" hus. Rektorn har
gett klartecken för en förstudie
som ska se vilka möjligheter vi
har att blåsa ut huset totalt och
bygga om och på så sätt spara tio
miljoner i minskade hyresavgif-
ter. Detta är endast en idéskiss i
nuläget. 

Uppgifter om hur lokalerna
kommer att se ut i framtiden,
exempelvis hur många stallplat-
ser som blir kvar, är det alldeles
för tidigt att gå ut med nu, sa
Göran Dalin. 

– Men det går aldrig att mins-
ka ytorna på ett sånt sätt att
undervisningen hotas. Tillgång
och efterfrågan måste balanse-
ras. Vi arbetar på frågan. Men
istället för att säga att det blir
trångt på hästmedicinen, kanske
vi ska säga att vi ska ha studen-
ter där hela året. Studenterna
bör få mer ansvar för skötsel och
vård av de enskilda patienterna,
som i det gamla systemet. 

Jourer ifrågasätts
Varför bedriver v-fak egentligen

djursjukvård? undrade Göran
Dalin retoriskt.  

– För att täcka våra behov av
kliniskt material för grundläg-
gande utbildning och forskning.
Är det då förenligt med vårt upp-
drag att ha dygnet-runt-mottag-
ning och jourer? Behöver vi ha
hälften av landets dygnetrunt-
service för hästsjukvård för att
klara vårt uppdrag? Hästsidan
är extremt dyr och den här typen
av frågor måste vi titta på, kon-
staterade Göran Dalin och lova-
de att några beslut som plötsligt
och drastiskt drar undan viktig
djursjukvård för hästägarna
kommer dock inte att tas.

Pengar efter prestation
En annan nyhet är att universi-
tetsledningen beslutat införa en
prestationsrelaterad fördelnings-
modell för finansieringen av
forskningen på SLU. All forsk-
ning som är viktig i ett nationellt
perspektiv, tilldelas en basre-
surs. Därutöver får den forsk-
ning som uppfyller vissa fast-

ställda kriterier ett extra presta-
tionsbaserat anslag. Det kan
röra sig om ett forskningsprojekt
som varit bra på att publicera sig
eller som dragit in betydande
anslag. En institution som in-
stallerar en professur får också
extrapengar. 

– Förslaget är ute på remiss nu
och kommer sannolikt att sjösät-
tas från 2004. 

Arbete med att ta fram en
forskningsstrategi pågår också.
Rasks utredning visade att det
råder en obalans mellan utbild-
ning och forskning. Forskningen
ska få mer pengar, cirka 15 mil-
joner kronor per år, enligt Rasks
rekommendation, och Göran
Dalin betonade att de pengarna
inte ska tas från grundutbild-
ningen. 

– Det är också viktigt att kom-
ma ihåg att den grundläggande
forskningen visavi den tillämpa-
de inte står i motsatsförhållande
till varandra.

Katarina Hörlin Barnekow

6532002, Volym 54, Nr 13

SVF – SVS – VETER AB
Inbjuder till

GET-TOGETHER PARTY
Onsdagen den 6 november –

kvällen före årets Veterinärmöte

Du har väl inte missat denna numera traditionella sammankomst som de senaste tre åren lockat
över 200 deltagare? I år har Du åter möjlighet att under informella former träffa kolleger och övri-
ga mötesdeltagare i klassisk Uppsalamiljö. Förbundet arrangerar ingen annan middag i anslutning
till Veterinärmötet.

Vi träffas alltså onsdagen den 6 november klockan 19.00 på Stockholms Nation, Drottninggatan 11
i Uppsala. Tack vare ett generöst bidrag från Veter AB får Du för endast 80 kronor inta en riklig mid-
dagsbuffé och två glas vin/öl/vatten. Buffén passar även för vegetarianer. För dem som önskar
ytterligare drycker håller Stockholms Nations bar öppet under kvällen. 

Klädseln är valfri och bordsplaceringen fri.

Välkommen!

Obligatorisk förhandsanmälan
Det krävs förhandsanmälan genom inbetalning av 80 kronor/person. Använd helst förbundets inbetalningskort för
Veterinärmötet som medföljde SVT nummer 12. Om du använder annan blankett skriv buffé och namn på deltagarna
på talongen och betala senast den 28 oktober 2002 till postgiro nummer 83 80 - 8.
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Institutionen för medicin och
kirurgi, stordjur, är en av de
veterinärmedicinska institutio-
ner som tydligast kommer att
påverkas av universitetets pågå-
ende kostnadsjakt. Det säger
Johan Bröjer, adjunkt, och Pia
Funkquist, klinikveterinär, när
SVT besöker dem för att höra
hur läget är på institutionen för
medicin och kirurgi, stordjur
inför omorganisationen. 

– Det är framför allt bespa-
ringskraven som kommer att
drabba studenternas kliniska
utbildning, som oroar oss, säger
Pia Funkquist och Johan Bröjer. 

– Vidare kommer den planera-
de ombyggnationen av institutio-
nen med kraftig minskning av
lokalytorna att kunna påverka
både undervisning, forskning och
möjligheterna att ta emot svårt
sjuka hästar negativt. 

Vad gäller sammanslagningen
av institutionerna så kommer in-
stitutionen för kirurgi och medi-
cin, stordjur inte att beröras. I
det förslag Lars Rask la fram i
sin utredning skulle den slås
ihop med institutionerna för
idisslarmedicin och epidemiologi
samt obstetrik och gynekologi,
OG. Men Rasks förslag blir inte
verklighet. Synd, anser både Pia
och Johan. 

– Då hade vi fått alla stordjur
på samma institution och då
hade personalen och deras kom-
petens kunnat utnyttjas effekti-
vare.

"Inget utrymme för
forskning"
Enligt det förslag som i skrivan-
de stund tycks vara det mest
aktuella kommer stordjur att för-
bli en egen institution. 

– Jag tror helt enkelt inte att
det är någon annan institution
som vill vara med oss. På avdel-
ningen för hästmedicin har vi en

professor, två adjunkter, samt en
och en halv klinikveterinär-
tjänst. Då ska vi föreläsa, hand-
leda studenterna i deras kliniska
träning, bedriva omfattande
djursjukvård samt göra jour-
tjänstgöring och undervisa även
nattetid. Det finns inget utrym-
me för någon forskning, säger
Pia. 

– Klart att ingen vill gå sam-
man med en institution som är
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Stora besparingskrav efter
sammanslagningen av institutioner
Institutionssammanslagningarna på SLU kommer att åtföljas
av besparingskrav, vilka påverkar både undervisning och
forskning. SVT har träffat två företrädare för institutionen för
medicin och kirurgi, stordjur, som båda är oroliga över
utvecklingen.

Den planerade kraftiga minskningen av lokalytor kommer att påverka både undervis-
ning, forskning och möjligheterna att ta emot svårt sjuka hästar negativt, tror de anställ-
da veterinärerna.

– Det är framför allt besparingskraven som kommer att drabba studenternas kliniska
utbildning, som oroar oss, säger Pia Funkquist och Johan Bröjer. 
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fattig och inte har någon tid till
forskning att visa upp. Den kli-
niska undervisningen är kraftigt
underfinansierad och det får
återverkningar på institutionens
hela verksamhet. All tid går åt
till undervisning och till att
driva kliniken vilket sker på
bekostnad av utvecklingsarbete
och forskning. Att lägga på ytter-
ligare besparingar i dagsläget på
den redan hårt nedbantade verk-
samheten med underfinansierad
undervisning, kan få långt större
negativa konsekvenser än fakul-
tetsledningen kan föreställa sig,
säger Johan.

– Det är viktigt att ha en forsk-
ning som är knuten till den kli-
niska verksamheten. Här finns
inte ens möjlighet att driva den
kliniska forskning som borde fin-
nas här. Viljan finns ju, man för-
söker forska ändå, men kliniken
tar över, säger Pia och tillägger
att trots att det egentligen inte
går att driva en undervisnings-
klinik med vinst, så ligger det ett
vinstkrav över dem hela tiden.

– En klinisk institution måste
ha duktiga kliniker och bra fall
så att studenterna får en bra kli-
nisk träning. Det behövs också
ett tillräckligt stort patientun-
derlag så att de kliniska lärarna
utvecklar och bibehåller en kli-
nisk hög kompetens, annars kan
de inte förmedla kunskap, säger
Johan och fortsätter:

– Man måste inse att klinikve-
terinärerna och adjunkterna inte

bara är som vilka veterinärer
som helst, utan att de faktiskt är
universitetslärare. Är det så att
det blir för mycket förändringar,
att arbetet på kliniken tar över
och att det inte längre är någon
akademisk miljö kvar, då finns
det risk att folk slutar. Lönen är
ofta lägre på universitetet, men
det kompenseras av att man har
en intressant forskning att bedri-
va, men om man inte får det, så
letar man nog arbete någon
annanstans med högre lön.

– Och ingen jour, fyller Pia i. 

"Ogenomtänkt och ostruk-
turerat"

– Jag jobbade i Nordamerika
förut. På motsvarande patient-
underlag och samma mängd stu-
denter per studentgrupp hade vi
sex veterinärer dagligen i klinisk
tjänst på medicinavdelningen,
två fast anställda, två som gick
specialistutbildning och två som
hade utbildningstjänst. Vi är två
eller tre, säger Johan. Totalt sett
var det tio veterinärtjänster på
medicinkliniken i Nordamerika,
vilket innebar att det varje dag
var tre fast anställda och en spe-
cialistutbildningsveterinär som
hade egen tid för forskning och
utveckling. 

Påverkar er arbetsbelastning
kvaliteten på studenternas ut-
bildning?

– Inte direkt. Det drabbar per-
sonalen, de som är kvar. Alla job-
bar mycket. Man är extremt lojal
mot universitetet och studenter-
na och offrar väldigt mycket för
att kunna ge studenterna en bra
undervisning. Tid för den egna
forskningen och utvecklingen av
ämnet får strykas.

Johan och Pia framhåller att
på en institution som redan är
nedbantad och har sparkrav över
sig, innebär den pågående omor-
ganisationen att ännu mer tid
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Vi ska föreläsa, hand-
leda studenterna i
deras kliniska trä-
ning, bedriva omfat-
tande djursjukvård
samt göra jourtjänst-
göring och undervisa
även nattetid. Det
finns inget utrymme
för någon forskning,
säger Pia Funkquist.

Johan och Pia framhåller att på en institution som redan är nedbantad och har spar-
krav över sig, innebär den pågående omorganisationen att ännu mer tid försvinner
genom att personalen måste sitta i möten.
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försvinner genom att personalen
måste sitta i möten. Den kvarva-
rande personalen som redan är
överbelastad tvingas pressa sig
ytterligare. Pia anser dessutom
att informationen kring omorga-
nisationen och framför allt om
ombyggnationen och rivningen
av hästkirurgibyggnaden inte
fungerat särskilt väl från fakul-
tetsledningen. Hon upplever det
hela som ganska ogenomtänkt
och ostrukturerat (se även syn-
punkter från en annan institu-
tion i rutan).

Stordjur kräver utrymme
Vi genomför intervjun i ett av
sammanträdesrummen på Kli-
nikcentrum, KC. Det KC, som av
dekanus Göran Dalin beskrivits
som orationellt, stort, dyrt och
delvis sjukt. Idag tar det 28 000
kvadratmeter i anspråk. Enligt
planerna ska det minskas ner till
20 000 kvadratmeter. Veterinär-
medicinska fakulteten betalar
årligen 53 miljoner kronor i
hyror till fastighetsbolaget Aka-
demiska Hus AB. Genom att
bygga om hela KC och riva en av
de båda byggnaderna för stor-
djursmedicin och stordjurskirur-
gi på hästkliniken, kan hyres-
kostnaderna sjunka med cirka
tio miljoner kronor. 

– Grundproblemet är att Aka-
demiska Hus tar ut för höga
hyror. Det kan vi aldrig bygga
oss ifrån. Det andra problemet är
att stordjur är utrymmeskrävan-
de. Lokalytorna måste vara
stora. Hur ska vi kunna bedriva

klinisk forskning? Det kräver
lokalytor. Hur ska vi bedriva
undervisning? Det kräver också
ytor. Hur ska vi få plats?

Både Pia och Johan är ense om
att lokalerna i sig är opraktiskt
byggda. Pia ger exempel:

– Det är långt mellan avdel-
ningarna och det blir lätt spring
i korridorerna. Lokalerna är
många gånger opraktiska och
passar inte alltid dagens verk-
samhet så bra. Så visst borde vi
modifiera lokalerna, men lös-

6572002, Volym 54, Nr 13

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN, ett oxytocinpreparat 
i storförpackning* (5x10x10ml), 
ger lägre pris för varje behandling! 

Västertorpsvägen 135. Hägersten.
Post: Box 112, 129 22 Hägersten.

Telefon: +46-8 449 46 50 
Telefax: +46-8 449 46 56

E-mail: vet@nordvacc.se

Också till                    häst, hund och ko!
Läs mer på vår hemsida: www.nordvacc.se.

*(Finns också i: 2 x 10 ml, 10 x 10 ml).

HIPRACIN
V I D  A G A L A K T I  P Å  S U G G A

Vad anser du om omorganisationen inom v-fak,
Peter Lord? 
– Det är svårt att i förväg uttala sig om hur det kommer att bli. Förde-
larna med att det blir färre institutioner är att det administrativt förenk-
lar arbetet. Detta förutsatt att verksamheterna ligger fysiskt nära
varandra, säger prefekt Peter Lord, professor i klinisk radiologi.  

Han anser att en rationell sammanslagning bör ske efter vetenskap-
liga och pedagogiska gemensamma intressen, och inte påverkas av
den nuvarande utspridningen av verksamheterna. En riktig samord-
ningsvinst kräver att institutionssammanslagningen görs i samverkan
med en omlokalisering av verksamheterna till ett nytt "Djurens Hus". 

– Annars ser jag få fördelar, och mycket forskning och utbildningstid
går förlorad till omorganisationen.

– Grundproblemet är att Akademiska Hus tar ut för höga hyror. Det kan vi aldrig bygga
oss ifrån. Det andra problemet är att stordjur är utrymmeskrävande, säger Johan Brö-
jer .
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ningen kan ju inte vara att
tränga in hästarna på hälften så
stor yta. Dessutom har institu-
tionen helt nyligen byggt en ny
mottagning och så ska den helt
plötsligt bara rivas!?

"Svårt att påverka planer-
na"

Trots att Johan och Pia gärna
sett att lokalerna modifierats,
och att bland annat den efter-
längtade salen för anestesiologi-
forskningen äntligen blivit verk-
lighet, så kan de inte förstå hur
det är tänkt att en enda byggnad
ska räcka för anestesi-, kirurgi-
och medicinverksamheten.

– För att bedriva undervisning
och klinisk forskning krävs stora
ytor. Dessutom handlar det om
djurskyddsaspekten. Vi är det
dygnet-runt-bemannade häst-
djursjukhus som ligger längst
norrut och tar patienter från
hela norra Sverige. Om vi måste
dra ner på platserna är frågan
vad vi ska säga till djurägarna
som vill komma med sina sjuka
hästar? 

– Det verkar som om beslut har
tagits utan att någon riktig kon-
sekvensanalys har gjorts, säger
Johan, som veckan efter inter-
vjun själv kommer att sitta med i
just en konsekvensanalysgrupp.
Den ska titta på hur den kliniska
verksamheten och utbildningen
kan lösas. När denna artikel
publiceras ska gruppen ha pre-
senterat sina lösningar och
därefter ska ekonomiska beräk-
ningar och konsekvensanalyser
göras. 

– Men beslutet gällande om-
byggnationen och att en av bygg-
naderna ska rivas är ju redan
fattat av fakultetsledningen och
därför är det nog svårt att påver-
ka planerna i någon större om-
fattning, säger Pia och Johan. 

– Om veterinärstudenterna i
framtiden ska kunna få ut sin
legitimation när de avslutar sin
utbildning så krävs det helt en-
kelt en kraftig förändring, ök-
ning, av tilldelningen av medel
till de kliniska institutionerna
såvida inte kraven för legitime-
ring sänks, avslutar de.

Katarina Hörlin Barnekow

Det var Lars Rask, som i sin
utredning av den veterinärmedi-
cinska fakulteten föreslog att
veterinärprogrammet bör ta in
15 extra studenter så snart som
möjligt, och därefter successivt
öka intaget till 100 studenter.
Idag tas 72 studenter in och
utredningen redovisar flera skäl
till varför det bör bli fler: 

Veterinärprogrammet är efter-
traktat och det är bättre att
svenska studenter utbildas i Sve-
rige än i utlandet. Arbetsmark-
naden för veterinärer är bra och
allt fler icke-traditionella områ-
den är i behov av veterinärkom-
petens. Ett ökat studentantal
inom ett program underlättar
programmets genomförande med
hög kvalitet och "fler studenter
förbättrar programmets totala
ekonomi, förutsatt att full ersätt-
ning erhålls för de nya platser-
na". 

Siktet inställt på 2003
Klinikundervisningen måste
dock få mer resurser och en
förutsättning för ett ökat intag
på veterinärprogrammet var,
enligt utredarnas bedömning, att

den ambulatoriska klinikens
problem med för få besättningar
inom rimligt avstånd till Uppsa-
la kan lösas. De föreslog att en
tredje termin införs inom någon
årskurs så att den ambulatoris-
ka kliniken kan drivas i full
omfattning även på sommaren.
De såg även att en framtida lin-
jedelning på veterinärprogram-
met kunde "lätta på trycket",
eftersom alla studenter då inte
skulle ha en lika omfattande
utbildning på produktionsdjur
och häst.    

Det blev alltså inget ökat intag
på veterinärprogrammet i år och
Göran Dalin, dekanus på v-fak,
kan inte säga när det blir. 

– Vi måste ha ekonomiska, per-
sonella och lokalmässiga resur-
ser säkrade innan vi kan öka
intaget. För närvarande är dock
siktet inställt på 2003, uppger
Göran Dalin. 

Hur ska de extra studenternas
studieplatser finansieras? 

– Genom nya medel från jord-
bruksdepartementet, alternativt
omfördelningar inom SLU.

Katarina Hörlin Barnekow
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Någon ökning av
antalet studenter på
veterinärprogrammet
skedde inte under
höstens antagning,
trots information om
motsatsen i början av
sommaren. 
– Vi måste ha ekono-
miska, personella och
lokalmässiga resurser
säkrade innan vi kan
öka intaget, säger
dekanus Göran
Dalin.

Inget ökat studentintag på
veterinärprogrammet

15 fler studenter på veterinärprogrammet! Det var en av
nyheterna, som under sommaren nådde allmänheten via
press och nyhetsprogram. Men så blir det inte. Inte i år i alla
fall. 
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Sedan ett antal år har läkare och
apotekspersonal blivit uppmana-
de att hålla nere kostnaderna för
läkemedel genom att alltid för-
skriva/rekommendera det billi-
gare av två likvärdiga preparat.
Från och med den 1 oktober i år
har dessutom apoteken rätt att
byta ut ett dyrare humant läke-
medel mot ett likvärdigt som är
billigare. Läkemedelsbranschen
för mediciner på humansidan
omsätter årligen drygt 23 miljar-
der kronor och de statliga sub-
ventionerna gör stora hål i stats-
finanserna.

Marknaden för veterinärmedi-
cinska preparat är en lilleputt i
jämförelse, med en omsättning
på cirka 380 miljoner kronor.
Enbart magmedicinen Losec har
ensamt nästan dubbelt så stor
omsättning.

”Billigt är bäst”
Den veterinära marknaden om-
fattas inte av statliga subventio-
ner men veterinär Johan Hellan-
der tycker sig ha belägg för att
säga att synsättet "billigast är
bäst" spridit sig till de veterinära
läkemedlen så att bland annat
apotekspersonalen i stor ut-
sträckning premierar de billiga
alternativen. 

Förvisso är det positivt för
djurägarna att kostnaderna hålls
nere, menar Hellander, men pro-
blemet är att de billigare prepa-
raten nästan uteslutande är
generika, det vill säga kopior av
framgångsrika läkemedel.

Högre avgifter för origina-
let
Kostnaderna för att ta fram ett
generika-preparat är i stort sett
försumbar jämfört med vad det

kostar för de företag som forskar
fram och tillverkar originalpre-
paraten. Den som tillverkar
kopian slipper de dyraste stegen,
kostnaderna för forskning och
utveckling, och dessutom är en
rad olika avgifter lägre för kopi-
an. 

Exempelvis är den nationella
ansökningsavgiften för en origi-
nalprodukt 240 000 kronor
medan motsvarande avgift för
generikan är 50 000 kronor.

”Orättvist”
Läkemedelsföretaget som satsar
på forskning och utveckling av
nya viktiga mediciner blir på det
här viset orättvist behandlat,
menar Hellander. 

– Det tar lång tid och kostar
mycket pengar att ta fram ett

nytt läkemedel oavsett om det är
ämnat för människor eller djur.
Först måste man hitta och isole-
ra en ny, aktiv substans. Sedan
ska den beredas så att behand-
lingen blir effektiv och skonsam
för patienten. Analysmetoder
måste utvecklas och långvariga
studier av bland annat säkerhet,
nedbrytning och miljöeffekter
genomföras. Sedan ska alltsam-
mans sammanställas och regi-
streras och godkännas av berör-
da myndigheter. Allt detta finan-
sieras av det företag som forskat
fram läkemedlet, säger Hellan-
der.

– Ett patent för läkemedel
räcker i tio till femton år och
beroende på utvecklingstid kan
den effektiva tiden bli betydligt
kortare än så, säger Johan Hel-
lander.
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"Snedvriden konkurrens hot mot
veterinärläkemedel"
Gärna konkurrens men på lika villkor. Veterinär Johan Hellander, marknadschef, på läkeme-
delsföretaget Veter AB menar att den ökande förskrivningen av generika är ett hot mot
utvecklingen av nya läkemedel. 

– Om tio år riskerar den svenska veterinärkåren att stå utan viktiga preparat till sina
patienter, säger han.

– Om tio år riskerar den svenska veterinärkåren att stå utan viktiga preparat till sina
patienter, spår Johan Hellander som en reaktion mot försäljningen av billiga läkeme-
delskopior.
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Fritt fram att kopiera
När patenttiden gått ut är det
fritt fram att kopiera och det är
vad många företag specialiserat
sig på.

– Jag är fullt medveten om att
jag "talar i egen sak" eftersom
jag arbetar på ett läkemedelsfö-
retag som – ännu så länge – sat-
sar på forskning och utveckling
av veterinärmedicinska prepa-
rat. Jag tycker att det är bra med
konkurrens men som det är nu
är den snedvriden och ett hot
mot utvecklingen av nya medici-
ner, säger han. 

Sårbar marknad
Han menar att en marknad som
den svenska som redan är så
liten blir än mer sårbar av såda-
na här tendenser.

– De forskande humanläkeme-
delsbolagen håller på att sälja ut
sina veterinära läkemedel för att
det inte lönar sig att satsa på en
så liten marknad.

– På kort sikt blir konsekven-
sen att vidareutvecklingen av
befintliga preparat är hotad. På
längre sikt riskerar vi att stå
inför det faktum att produkter
som skulle kommit ut på den
svenska marknaden inte kom-
mer hit. Vi kommer att bli utan
viktiga veterinära läkemedel,
slår Hellander fast.

Vad är lösningen tycker du?
– Fortsätt förskriva preparat
från forskande företag. Det är
väl det enkla svaret, säger Hel-
lander.

Karin Åström Bengtsson

Första veckan i juni i år, när hög-
sommarvärmen kom till Sverige,
reste jag till betydligt svalare
väder i södra Frankrike. Med
Montpellier som utgångspunkt
skulle jag spana efter mysiga
franska byar dit jag kan ta min
tillflykt som "glad pensionär".
Strax utanför Montpellier i
Aimargues har Royal Canin just
byggt ett nytt stort forsknings-
och utvecklingscenter.

Fredagen den 7 juni anordna-
des visning av anläggningen som
jag fick möjlighet att delta i. På
det stora campuset fanns huvud-
kontoret, forsknings- och utveck-
lingscenter med laboratorier, en
tillverkningsfabrik och en mind-
re identisk fabrik för testproduk-
tion, och så förstås katt- och
hundstallar för de egna smakpa-
nelerna.

Inne på området fanns också
en vinodling där man framställ-
de eget vin – dock inte för försälj-
ning.

Bra arbetsmiljö för
fyrfotingar
Hur arbetsmiljön och arbetsti-
derna var för de tvåbenta medar-
betarna vet jag inte mycket om,
men våra fyrfota vänner hade
det mycket bra.

Vid projekteringen hade arki-
tekterna samarbetat med etolo-
ger för att på bästa sätt ta hän-
syn till katternas och hundar-
nas naturliga behov. I katteriet
fanns gömställen, höga utsikts-
platser, lekytor med gott om lek-
saker och skyddade sovutrym-
men. Varje katt har dygnet runt
tillgång till två olika dieter. Vil-

ken katt som väljer vilken mat
registreras elektroniskt via en
sändare i halsbandet. Samtliga
katter köptes in från välrenom-
merade uppfödare.

Även hundarna köptes in från
uppfödare och för att undvika
dominansproblem hade man valt
att enbart jobba med tikar. Man
hade ca 130 hundar fördelade på
fyra kategorier: mini, medium,
maxi och gigant. Valparna kom
till anläggningen vid två måna-
ders ålder och efter stipulerad
karantänstid påbörjades sociali-
serings- och träningsprogram-
met. Man har speciella hundträ-
nare anställda som med leken i
centrum tränar hundarna att gå
i koppel, komma på inkallning m
m. Dessutom tränas de i att bli
hanterade för att kunna vägas
och mätas, vilket är viktigt i
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Granskning av artiklar
Samtliga artiklar som inkommer till
Svensk Veterinärtidning (med undantag
av insändare, reseberättelser o d) grans-
kas före publicering. Granskningen
avser artikelns sakinnehåll och veten-
skapliga uppläggning. Som regel anlitas
ämnesföreträdare från veterinärmedi-
cinska fakulteten eller SVA men även
andra personer kan komma ifråga för
olika specialområden. Redaktionen an-
vänder sig som regel inte av utländska
granskare. Artiklar skrivna av svenska
ämnesföreträdare utsätts endast för
granskning av den vetenskapliga upp-
läggningen.

Redaktionen

På spaning i Provence
Bra arbetsmiljö och kort
arbetstid
ULLA BJÖRNEHAMMAR, leg veterinär, specialist i hundens
och kattens sjukdomar.*

Författaren till följande artikel har varit på resa i Frankrike
och besökt forsknings- och utvecklingscentret för en stor
hundfoderfirma. God komfort för djuren och hög teknologisk
standard var några av hennes intryck från besöket.

En mekanisk texturometer som används
för att bedöma hårdheten hos pellets.
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forskningen. Hundarna vistas på
olika områden beroende på om
de är i tjänst eller lediga, och var
och en av dem har sin egna vrå.
De får dagliga promenader runt
området, ibland i grupp och
ibland på egen hand.

Specialister på torrfoder
Royal Canin har specialiserat sig
på torrfoder av tre skäl:

1. Teknologiskt, på grund av
möjligheten att exakt sätta sam-
man många olika näringsämnen.

2. Vetenskapligt, för att kunna
kombinera utfodring och beteen-
de hos katter och unga djur som
utfodras ad libitum.

3. Ekonomiskt – blötfoder inne-
håller upp till 80 procent vatten
och är i medeltal två till tre gång-
er dyrare än torrfoder.

Bland alla apparater på labo-
ratorieavdelningen var det två
som jag fastnade för. Den ena
kallades texturometer och an-
vändes för att bedöma hårdheten
hos pellets. Det fanns ett flertal
metallmodeller av hundars och
katters tänder vid olika ålder.
Dessa sattes in i texturometern
som sedan sänktes ned över den

fodertyp som skulle kollas och
man fick en kurva på hur myck-
et kraft som behövdes för att dela
den och också hur djupt "tanden"
sjönk in. Det sista ansågs viktigt
för att få fram foder som kunde
hjälpa till att hålla borta tand-
sten hos djuren.

Elektronisk nos
Den andra "makalösa manicken"
var en elektronisk nos. Eftersom
en hund har ca 200 miljoner 
luktceller och vi människor
"bara" 5–20 miljoner, är det lätt
att förstå att vi måste ha hjälp
för att förstå våra fyrfota vän-
ners matpreferenser. Den elek-
troniska nosens effekt baseras på
variationer i elektrisk resistens
hos halvledare av ädelmetall vid
upptag av flyktiga ämnen.

För mycket fysik för att jag
skulle förstå men maskinen gav
ett "aromatiskt fingeravtryck"
som kunde jämföras med en
standard. Man ansåg detta vara
ett bra komplement till hundar-
nas nosar, utan att på minsta
sätt kunna ersätta dem.

Djuren i centrum
På det hela taget blev min slut-
sats att man lyckats sätta djuren
i centrum på ett mycket bra sätt
på anläggningen i Aimargues.
Att besöket avslutades med en
härlig lunch på restaurang Les
Arcades i medeltidsstaden Aigu-
es-Mortes gjorde ju inte dagen
sämre.
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Den elektroniska nosens effekt baseras på variationer i elektrisk resistens hos halvledare
av ädelmetall vid upptag av flyktiga ämnen.

VETERINÄR KONSTUTSTÄLLNING
Uppropet till konstnärliga kol-
leger i SVT nummer 5 i år gav
ett resultat långt över förvän-
tan. Inte mindre än 20 styck-
en veterinärer har anmält int-
resse av att delta. Vi kommer
att få se många olika slags
konstverk, övervägande olje-
målningar och akvareller men
även mycket keramik, pors-
linsmålning, teckningar, go-
belänger, makramé och foto.
Detta lovar alltså att bli ett
mycket spännande nytt in-
slag i Veterinärmötet och vi
hoppas att alla ska hitta lite
ledig tid i det digra mötespro-
grammet för att besöka vår
utställning i sal C och D. 

Välkommen att besöka den Veterinära Konstutställningen

Teckning: Karin Åström Bengtsson

*Klinikveterinär Ulla Björnehammar
(blivande Provencebo), Uddevalla
Smådjursklinik, Bastiongatan 26,
451 50 Uddevalla.
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Den 7–8 september gick den förs-
ta internationella kongressen i
ESFMs regi av stapeln på
Frösundavik, strax utanför
Stockholm. ESFM – European
Society for Feline Medicine –
hade valt Sverige för detta första
arrangemang mycket tack vare
att den svenska kattveterinärför-
eningen Jamaren är en av de
största nationella grupperna. Vi
i Jamaren är förstås väldigt stol-
ta över detta, inte minst när
mötet blev en sådan succé.

175 veterinärer från världens
alla hörn fick under en och en
halv dag njuta av föreläsningar i
världsklass och dessutom av ett
Stockholm som bjöd på strålande
sommarväder. Det sistnämnda
var inte minst viktigt för den
kongressmiddag som hölls
ombord på skärgårdsbåten Gus-
tavsberg VII, medan den tog oss
ut till Waxholm och tillbaka.
Många av de utländska gäster-
na, bland annat från Sydafrika,
fick t o m uppleva norrsken från
akterdäck.

Programmet
Huvudföreläsare var Richard Le
Couteur, Davis, USA och
Richard Malik, Sydney, USA. De
avhandlade ämnen inom områ-
dena neurologi, genetik, luft-
vägsinfektioner och lymfom hos
katt.

Danielle Gunn-Moore, Edin-
burgh, Storbritannien gav senas-
te nytt kring FLUTD (Feline
Lower Urinary Tract Disease)
och Andrew Sparks, Animal
Health Trust, Storbritannien,
var inte bara moderator för hela
programmet utan talade också
om FeLV och vaccinationsruti-
ner. Stefano Romagnoli, Padova,
Italien föreläste om infertilitet

hos honkatt och gav tips om
utredningsgång vid dessa pro-
blem. Sist men inte minst före-
läste "vår egen" Jens Häggström,
SLU, om hypertrofisk kardio-
myopati hos katt.

Samtliga föreläsningar var
fantastiskt bra, vilket bådar gott
för framtida ESFM-kongresser.
Därför vill jag uppmana alla som
missade detta tillfälle att hålla
ögonen öppna inför nästa höst då
den andra internationella kon-
gressen går av stapeln i Amster-
dam i september 2003.

Ulla Björnehammar
leg veterinär, 

ordförande Jamaren
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Succé för ESFMs första internationella
kongress
Det europeiska sällskapet för kattmedicin, ESFM, höll sin
första internationella kongress i Stockholm i början av
september. En av de svenska deltagarna ger här ett kort
referat från kongressen, som verkar ha blivit en stor
framgång.

Jobb som 
distriktsveterinär

Karlshamn – en heltidsanställning 
(dnr 06-4685/02)

Flen – en deltidsanställning 60% (dnr 06-4686/02)

Finsta – en heltidsanställning (dnr 06-4687/02)

Vilhelmina – en heltidsanställning 
(dnr 06-4688/02)

Nyland – ett långtidsvikariat 100% 
t.o.m. 31 augusti 2003 (dnr 06-4689/02)

Norra Storsjöbygden – en heltidsanställning
(dnr 06-4763/02)

Fullständig annons finns på Internet: www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 30 oktober 2002.

551 82 Jönköping
036-15 50 00
www.sjv.se

Några av huvudpersonerna under kongressen, från vänster: ESFM-personal, Andrew
Sparks, ESFM-personal, Richard Malik, Jens Häggström och Richard Le Couteur.
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I Svensk Veterinärtidning nr
11/02, sidorna 527–533, publice-
rades en artikel med rubriken:
Laserakupunktur på hästar med

COPD, författad av Uwe Peter-
mann med översättning av Anni-
ca Nygren Thoresen.

Det är förvånande att ingres-
sen till rubricerade artikel anses
kunna inledas med följande me-
ning: Föreliggande artikel visar
att akupunktur, som en vegeta-
tivt reglerande terapi, har god
effekt vid allergiskt orsakade
sjukdomar. 

Såvitt jag kan se redovisar
denna artikel endast okontrolle-
rade studier i form av fallbe-
skrivningar. För att kunna ut-
värdera effekten av den beskriv-
na laserakupunkturbehandling-
en måste en kontrollerad studie
föreligga. 

Kriterier på kontrollerad
studie
En kontrollerad studie har:

1. Kontrollgrupp (behandlad
med annan terapi eller helt obe-
handlad men med samma "han-
tering" som laserakupunktur-
gruppen).

2. Slumpvist urval av försöks–
och kontrollgrupper (randomi-
sering).

3. Objektiva diagnoskriterier.
4. Objektiva bedömningsmeto-

der av förbättring av den aktuel-
la sjukdomen.

5. Dubbelblindteknik (som i
detta fall t ex skulle kunna ha
skett genom att försöksgruppen
verkligen utsattes för laseraku-
punktur med de beskrivna fre-

kvenserna och tidsperioderna,
medan kontrollgruppen endast
"behandlades" med apparaten

avslagen i motsvarande tidsperi-
oder utan att den/de undersö-
kande veterinärerna var medve-
ten/na om apparaten avgivit
några impulser eller inte).

Eftersom en sådan upplägg-
ning av studien inte har använts
är det omöjligt att påstå att den
aktuella artikeln "visar att aku-
punktur ... har god effekt vid
allergiskt orsakade sjukdomar."

Lars-Erik Appelgren
professor emeritus

Redaktionens
kommentar
Lars-Erik Appelgren har natur-
ligtvis rätt i sin kommentar, och
redaktionen beklagar den miss-
visande ingressen. Texten har
blivit granskad och bearbetad av
såväl en fristående expertgrans-
kare som av SVTs redaktion,
men denna ologiskhet har ändå
passerat.

Johan Beck-Friis
chefredaktör
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Valla djurklinik AB i Linköping 
söker smådjursveterinär

Valla djurklinik i Linköping bedriver smådjurssjukvård på hög nivå. Vi
har en toppmodern utrustning med bl a ultraljud, digital röntgen, atro-
skopi och narkosövervakning. Vi har full jourverksamhet och idag
arbetar sex veterinärer hos oss. Sedan 1998 finns vi i trevliga lokaler
som nu håller på att byggas till. En rehabiliteringsavdelning med sim-
bassäng står färdig att tas i bruk under oktober månad. Eftersom vi
befinner oss i ett utvidgningsskede behöver vi anställa ytterligare en
veterinär.
Du bör vara serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta med såväl
medarbetare som kunder. Vi satsar mycket på vidareutveckling och
utbildning.
Tjänsten är en heltidsanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ytterligare upplysningar får Du genom att kontakta vår administratör
Margareta Nilsson på telefonnummer 013-31 13 71.
Välkommen med Din ansökan till Valla Djurklinik AB, Westmansgatan
21, 582 16 LINKÖPING senast den 30 oktober 2002.

Okontrollerade studier bevisar inte effekt 
Följande insändare påpekar att ingressen till en
vetenskaplig artikel i SVT 11/02 var missvisande. Artikeln
redovisade endast okontrollerade studier i form av
fallbeskrivningar, och kan därför inte visa att den beskrivna
behandlingsmetoden har någon effekt.

Insändaren påpekar att artikeln om
laserakupunktur på häst bara redovisar
okontrollerade studier i form av fallbe-
skrivningar.
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Rapport från förbunds-
styrelsen

Den 10–11 september 2002 höll
veterinärförbundets styrelse ett
tvådagarsmöte. Här refereras de
viktigaste punkterna på dagord-
ningen under de två dagarna.

Nedläggningen av PVF
Med anledning av att Privat-
praktiserande veterinärers före-
ning (PVF) meddelat att före-
ningens medlemsmöte beslutat
lägga ner föreningen, diskutera-
des hur detta skulle hanteras.
SVFs stadgar säger att fullmäk-
tige beslutar om riksförenings
upptagande eller kvarstående
inom SVF, medan PVFs stadgar
säger att föreningen kan läggas
ned efter beslut av ett ordinarie

årsmöte. Den korrekta tolkning-
en tycks vara att PVFs eget
beslut att lägga ner föreningen
gäller med omedelbar verkan och
att inget fullmäktigebeslut
behövs. Detta innebär att de som
var medlemmar i förutvarande
PVF och som inte ansökt om
utträde ur SVF nu inte är med i
någon delförening. 

Enligt SVFs stadgar måste
man tillhöra en riksförening,
varför styrelsen beslöt att skriva
till dem som var medlemmar i
förutvarande PVF och klargöra
läget samt erbjuda dem en mö-
teslokal och kanslihjälp för att gå
igenom frågan och eventuellt
bilda en ny riksförening. Denna
skulle i så fall, om fullmäktige
godtar förfarandet, efter full-
mäktigebeslut om upptagande i
SVF kunna representeras vid
fullmäktige. Avgående styrelsen
i förutvarande PVF har meddelat
att man inte tänker utnyttja de
fullmäktigeplatser (7 st) som

vikts åt PVF. Brevet till tidigare
PVFare läggs även ut på SVFs
websida. Den erbjudna möteslo-
kalen är City Conference Centre,
Norra Latin, Stockholm den 28
september kl 11 och en av för-
bundets jurister kommer att stå
till mötesdeltagarnas förfogande
på plats.

Namnskydd av PVF
Också med anledning av ned-
läggningen av PVF beslöts att
namnskydda förkortningen,
namnet Privatpraktiserande
Veterinärers Förening samt logo-
typen.

Utträden ur SVF
T o m den 11 september hade in-
kommit ansökningar om utträde
ur SVF från 54 medlemmar i
förutvarande PVF. Styrelsen no-
terade med förvåning att ingen i
den nedlagda föreningens styrel-
se ännu anmält sitt utträde ut
SVF.

Föredragningslistan för
fullmäktige
Föredragningslistan för fullmäk-
tige fastslogs. Förutom ordinarie
punkter finns även med utred-
ningen om SVF/SVS, antibiotika-
policy smådjur steg II, tillkänna-
givande av PVFs nedläggning
och upptagande av en eventuell
ny riksförening.

Modernisering av
veterinärtidningen
Beslöts att anlita företag som
ska hjälpa till med att moderni-
sera SVTs produktionsteknik.
Dagens system är både gammal-
dags och sårbart och denna 
investering bör på sikt kunna
effektivisera produktionen.

Situationen i DaVF
Det "vilande" DaVFs (Djursjuk-
husanställda veterinärers före-
ning) ordförande redovisade före-
ningens situation för styrelsen.
DaVFs medlemmar är oerhört
pressade av arbete och övriga
krav och har inte ork att engage-
ra sig fackligt. Bristen på enga-
gemang i riksföreningen försvå-
rar för SVF att nå ut till med-
lemmarna och hjälpa dem, varför
det blir en ond cirkel. Styrelsen
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Informationsbroschyr om veterinäryrket
Veterinärförbundets styrelse be-
slutade under 2001 att ta fram en
informationsbroschyr om veteri-
näryrket, riktad framför allt till
gymnasieelever. Broschyren blev
färdig i september 2002, och
bifogades SVT nummer 12/02.

Informationsbroschyren kom-
mer att skickas ut till yrkesvägle-
dare i landets samtliga gymnasi-
eskolor. Förbundet hoppas på
detta sätt kunna ge en lättbegrip-
lig bild av veterinäryrkets bredd
till intresserade elever. 

Broschyren kan dock också
användas vid yrkesinformation
från veterinärer till organisationer
och föreningar. De medlemmar i
veterinärförbundet som så öns-
kar, kan därför kostnadsfritt
beställa en begränsad mängd
broschyrer att delas ut vid före-
drag och liknande. 

Beställningen kan göras på
telefon nr: 08-545 558 20, via fax
nr: 08-554 58 39 eller via e-post
till adressen: office@svf.se.
Glöm inte att uppge antal önska-
de broschyrer samt namn och

adress till mottagaren av bro-
schyrerna.

Johan Beck-Friis
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beslöt att ombudsmännen åker
ut och besöker åtminstone de
större arbetsplatserna, eventu-
ellt tillsammans med någon sty-
relseledamot, för att prata med
både DaVF-medlemmarna och
deras arbetsgivare och försöka få
till stånd en diskussion om
arbetstagarnas rättigheter, max-
imal arbetstid etc samt stimule-
ra till facklig aktivitet. Fler
artiklar i SVT som berör DaVFs
medlemmar samt andra "aktive-
rande aktiviteter" diskuterades
också. 

Förhandlingsrätt för vissa med-
lemmar
Motion från VIAT om förhand-
lingsrätt för vissa medlemmar
diskuterades. Arbetsgruppen
som tillsattes har inte gått att
sammankalla. Bakgrundsmate-
rial om SACOs organisation av
förhandlingar är framtaget och
beslöts föreslå ny arbetsgrupp
som ska diskutera med SACO
om förhandlingsordningen går
att förändra. Många medlemmar
kan idag inte utnyttja SVF för

förhandlingar, då förhandlingar-
na sköts av lokala SACO-före-
ningar. Detta är ofta till nackdel
för veterinärlönerna. Frågan tas
upp vid fullmäktige för att disku-
tera för- och nackdelarna med
att driva frågan vidare inom
SACO.

Informationsbroschyr om vete-
rinäryrket
En ny informationsbroschyr om
veterinäryrket, med framsides-
texten "Vill du jobba med männi-
skor? Bli veterinär!" har tagits
fram. Diskuterades hur broschy-
ren skall distribueras till gymna-
sieelever m fl. Beslöts skicka ett
exemplar till medlemmarna via
SVT, samt upplysa om att fler
kan rekvireras om man t ex ska
ut och prata i gymnasieskolor.

FVEs strategiska plan
Vid senaste FVE (Federation of
veterinarians of Europe)-mötet
diskuterades FVEs strategiska
plan som innebär ett utökat
"politiskt" engagemang från FVE
och betydligt högre omkostnader

än nu. Mötet ville då inte gå med
på detta utan ansåg att FVE
skulle fokusera på veterinära
frågor i Europa och inte överskri-
da sitt mandat. Nytt förslag tas
fram och diskuteras vid nästa
FVE-möte.

Marknadsundersökning
Förslag framkom om marknads-
undersökning för att ta reda på
vad medlemmarna tycker om
SVF, vad man vill ha ut av för-
bundet och vad man saknar. Tid-
punkt, budget och utformning
diskuterades. Beslöts fortsätta
diskussionen vid senare möte.

Veterinärhistoriska Museet
Representanter för Veterinärhis-
toriska Museet presenterade
museets verksamhet och fram-
ställde äskande om en miljon
kronor för utbyggnad av museet.
SLU frigör lokaler som erbjuds
museet 2003, hyresfritt. Museet
drivs idag av en stiftelse med sty-
relseledamöter från SLU och
SVF och har ca 3 000 besökare
årligen. 
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Ambulant  hästpraktik 
– Vad är bäst för häst?

Kurs för hästengagerade veterinärer i blandad praktik
Kursinnehåll: Föreläsningar samt praktiska övningar och erfarenhetsutbyte inom aktuella ämnesom-

råden, med särskild inriktning på hantering av akut hälta, kolik, tandproblem och smitt-
skydd. Föreläsare är Ragnar Svanholm, Torbjörn Lundström och Louise Treiberg
Berndtsson samt kursledningen.

Målgrupp: Veterinärer med ambulant hästpraktik. 

Målsättning: Att innehållet i denna kurs ska vara praktiskt användbart och att du som deltagare direkt
ska kunna omsätta kursinnehållet i din ambulanta verksamhet. Kursmaterial erhålls i
form av ett datastöd på CD-rom, som kan vara användbart för dig direkt ute i fält. 
I detta material finns bl.a. handledningar, referat, faktasamlingar, blanketter m.m. 

Datum: 12–13 november Norrköping
4–5 december Ängelholm
OBS! Fler kurstillfällen kommer under våren 2003.

Tider: Dag 1 start kl. 09.00 och dag 2 avslutning kl.17.00.

Kursledning: Anna Forslid, tfn 070-640 49 22, anna.forslid@dv.sjv.se
Henrik Hansson, tfn 070-243 3643, henrik.hansson@dv.sjv.se

Anmälan: Rekvirera anmälningsblankett hos Eivor Johansson eller Jan Johansson på DV-enheten,
Jordbruksverket, tfn 036-15 50 00, fax 036-12 91 11, e-post: eivor.johansson@sjv.se

Anm. tid: Senast två veckor före kursstart så att kursbekräftelse kan skickas ut senast tio dagar
före kursstart. Max 35 deltagare per kurstillfälle.

Pris: 4 800 kronor exkl. moms. Måltider, logi och kurspärm/CD ingår.

Välkomna!

551 82 Jönköping
036-15 50 00
www.sjv.se
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Styrelsen konstaterade att det
är angeläget att stödja museet
och bevarande av veterinärmedi-
cinsk historia men att styrelsen
inte kan fatta beslut om så stora
summor och att budgeten redan
är ansträngd. Frågan hänskjuts
till fullmäktige. De styrelsemed-
lemmar som ännu inte var med-
lemmar i vänföreningen anmälde
sig till denna.

Djurskyddssymposium
Det planerade djurskyddssympo-
siet diskuterades till sin utform-
ning, målgrupp och ekonomi.
Beslöts att låta symposiets ar-
betsgrupp fortsätta planera men
att begränsa det till en dag, i
Uppsala, tills vidare. Om denna
blir lyckad och efterfrågan finns
kan ytterligare en dag anordnas
senare. Preliminärt datum är i
början av mars.

SVF/SVS-utredningen
SVF/SVS-utredningen fick i upp-
drag att till fullmäktige komma
med ett skriftligt förslag på fort-
satt arbetsplan, samt att vid full-
mäktige redovisa några av de
idéer och förslag som hittills dis-
kuterats. För tidigt för beslut i
denna komplicerade fråga, men
en översiktsredovisning behövs
för att visa vad gruppen arbetar
med.

AVF-gruppens rapport
AVF (arbetsgruppen för den vete-
rinära fältorganisationen)-grup-
pens rapport är klar och skulle
dras för SJVs generaldirektör
den 16 september. Tyvärr är
begreppet "servicegrad" fortfa-
rande inte preciserat och man
har inte enats i frågan om offent-
lig tillsyn, där SJV inte vill ha
någon fristående tillsynsorgani-
sation. Skrivningen blev inte helt
i enlighet med SVFs förslag men
en kompromiss nåddes om att vid
tillsynsverksamhet "skall opar-
tiskhet i arbetet särskilt beak-
tas". Denna formulering be-
dömer SVF kan användas i vida-
re diskussioner om tillsynsfrågor,
som stöd för vår åsikt om frikopp-
ling från konkurrensutsatt verk-
samhet. Beredskapsfrågan är
inte heller löst, men i stort blev
rapporten i alla fall något som

SVF kan stå bakom. SJV efter-
frågade fortsatta diskussioner av
aktuella frågor i ett "permanent
dialog- och samrådsorgan".

EU-direktiv om yrkesexamina
Möte har hållits om ett förslag
till nytt EU-direktiv som styr er-
kännande av andra EU-länders
yrkesexamina och rörlighet av
arbetskraft inom vissa akade-
miska yrken i EU. Förslaget är i
stort acceptabelt och inget egent-
ligt hot mot svensk veterinärme-
dicin kan ses. Dock är det ännu
oklart hur respektive yrkesgrupp
ska kunna påverka detaljskriv-
ningarna inom sina områden,
men SACO bevakar detta vidare.

Stigande djurskadekostnader
Agria är bekymrade över att ve-
terinärvårdskostnaderna stiger
kraftigt, vilket diskuterats vid en
workshop. Det är inte veterinä-
rerna som kostar för mycket!
Möjligheter till organisatoriska
förbättringar inom djursjukvår-
den diskuterades, liksom bristen
på veterinärer och vikten av en
god personalhantering.

Djurskydd vid religiös slakt
En ad-hoc grupp inom FVE har
tillsatts för att diskutera djur-

skydd i samband med religiös
slakt. SVFs representant (An-
ders Forslid) framförde att FVE
bör motsätta sig denna typ av
slakt helt och hållet. Övriga del-
tagare höll med om principen
men ansåg att man ändå måste
gå med på rituell slakt. Styrelsen
godkände att Anders även vid
kommande möten framför att
inget dokument om tekniska
detaljer bör tas fram utan att
FVE skall uttala sig emot han-
teringen. Om detta inte fungerar
undertecknar inte SVF doku-
mentet, vilket tydligt skall fram-
gå i slutskrivningen.

SACOs vårdförbundsmöte
Vid kommande möte mellan
SACOs vårdförbund har Dag an-
mält en punkt om vad respektive
förbund gör för sina företagsdri-
vande medlemmar. Föreslogs att
även medlemmar i SVF/SVS-
utredningen deltar i detta möte.

Löneutskottet
Löneutskottet har haft två mö-
ten hittills och planerar att kom-
ma med en rapport om lönepolicy
till fullmäktige.

Susanna Sternberg
ledamot i förbundsstyrelsen
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Veterinärmötet

TIPSPROMENAD 
ÄVEN I ÅR

KOM OCH TÄVLA OM RESPENGAR
Vid förra årets tipspromenad deltog så många som 194 personer men
så var det också fina priser som lockade i form av tre resecheckar på
avsevärda belopp. Även i år kommer vi att genomföra en tipspromenad
tack vare att våra utställare också uppskattar detta inslag och generöst
bidrar till prissumman. Som vanligt kommer utställningsmontrarna att
innehålla en fråga med tre svarsalternativ och tävlingen är öppen för
alla Veterinärmötets deltagare, inklusive veterinärstudenterna. Tipsku-
pong finns i konferensväskan och kan av studenterna hämtas i sekre-
tariatet. Liksom förra året kommer frågorna att finnas i hela utställning-
en dvs. även på Loftet.  Observera också att utställningen stänger
klockan 15.00 fredagen den 8 november och att tävlingssvaren måste
vara inlämnade senast 15.15 samma dag. Vinnare blir de först öppna-
de rätta lösningarna. 

Ett stort tack till alla de utställare som bidrar till att denna populära täv-
ling kan genomföras! 

VÄLKOMNA!
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Åsa Lindberg in
memoriam

En vän och kollega har lämnat
oss. 

Åsa Lindberg har avlidit till
följd av leukemi, endast 32 år
gammal. Åsa växte upp utanför
Surahammar där hon utvecklade
ett stort djurintresse, framför
allt för hästar. Tillsammans med
sin mor hade hon flera egna häs-
tar som hon tränade och tävlade.
Efter utbildning till gymnasie-
ingenjör i kemi började hon 1989
på Stutis i årskursen "Vet Dre-
ams". Under studietiden träffade
hon sin Matts. Tillsammans flyt-
tade de in i en av flygelbyggna-
derna på den vackra herrgården
Halmby Boda belägen strax öster
om Uppsala. Här fick de möjlig-
het att utveckla sina gemensam-
ma intressen, naturen och hun-
darna. 

Efter veterinärexamen 1994
vikarierade Åsa på distrikt och
tjänstgjorde på Hovslagarskolan
i Skara. Några år senare påbör-
jade hon sitt forskningsarbete.
Hon skrevs in som doktorand vid
Institutionen för medicinsk bio-
kemi och biofysik vid Karolinska
Institutet och samarbete etable-
rades med Institutionen för

kirurgi och medicin, stordjur vid
Veterinärmedicinska fakulteten.
Forskarstudierna rörde hästens
vita blodkroppar och deras för-
måga att bilda leukotriener,
ämnen som är mycket viktiga i
inflammatoriska processer. Det
grundvetenskapliga arbetet ut-
fördes på KI. Åsa var även ange-
lägen om forskningens kliniska
nytta och därför bedrevs sådana
studier på Stutis och hos profes-
sor Ed Robinson i USA, där hon
vistades under två perioder. För
att inte komma för långt från
den veterinära verkligheten ar-
betade Åsa extra på SVAs häst-
avdelning och på hästkirurgiska
avdelningen på SLU. Hon var
mycket engagerad i att åstad-
komma bästa möjliga vård för
hästarna och ville även bredda
sitt kunnande vid sidan av den
traditionella medicinen. Sin
sjukdom till trots genomgick hon
en internationell utbildning i
akupunktur. Åsa försvarade med
glans sitt forskningsarbete vid
en så kallad halvtidskontroll på
KI. Vid tidpunkten för insjuk-
nandet var hennes avhandling så

gott som klar. Åsa hade många
planer för framtiden. Vid sidan
om konkret kliniskt arbete ville
hon fortsätta sin forskning. 

Åsa var en glad, omtänksam,
ödmjuk och vänlig person som
var mycket uppskattad på klini-
ken och bland sina vänner.
Under studietiden var hon en
ambitiös och mycket begåvad
student, som samtidigt tog väl
vara på tillfällena att roa sig till-
sammans med sina vänner. Hon
var en god doktorandkamrat som
alltid hade en stund över för att
fika och diskutera forskningens
bekymmer och glädjeämnen och
annat som förgyller tillvaron.
Åsas tid bland oss blev tyvärr all-
deles för kort. Vi saknar henne
mycket och våra varmaste tan-
kar går till Matts, föräldrar och
syskon.

Marianne Jensen-Waern
Jan Åke Lindgren

Anna Edner
Målfrid Vatne

Annika Berndtson (f.
Gustavsson)

Karin Roethlisberger-Holm
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Ny tjänst – ny lön – 
nya anställningsvillkor?

Om Du står i begrepp att byta
arbete eller om Du skall tillträ-
da Din första tjänst

kontakta förbundskansliet

för rådgivning innan Du träffar
avtal om anställningen. Ring
Anders Lefrell eller Amelie
Lothigius, tel 08-545 558 20.

Hallands Husdjur söker

VETERINÄR
Det veterinära arbetet inom föreningen är i en mycket intressant och
krävande utvecklingsfas där vi satsar på förebyggande djurhälsa i
FRISKKO och utvecklad mjölkkvalitetsrådgivning. Vi behöver därför
ytterligare en veterinär under det kommande året. 

Vi söker dig…..
Som vill vara med och forma framtidens rådgivningsföretag. Du skall
vara utåtriktad, ha god samarbetsförmåga. Positivt engagemang är
viktiga egenskaper vi värdesätter. Tidigare arbete inom organisationen
alternativt arbete med förebyggande djurhälsa är en merit. Goda möj-
ligheter till vidareutbildning inom området.

Tillträdesdag snarast
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av chefveterinär Madeleine
Beckman eller VD Anders Gustafson telefon 0346-48400. 

Dina ansökningshandlingar vill vi ha 
senast den 1 november 2002 

Hallands Husdjur, Box 254, 311 23 Falkenberg.

Hallands Husdjur är en ekonomisk förening, ägd främst av
mjölkproducenter i sydvästra Sverige. Vår vision är ”Bäst och
Mest Mjölk”. Vi är cirka 100 anställda och vår omsättning är
50 miljoner kr.
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Nya
12/11 -02. Temadag "020" – Rådgiv-
ning om djurläkemedel arrangeras i
Stockholm av Läkemedelsakademin i
samarbete med Apotekarsocietetens sek-
tion Läkemedel för djur. Info: Kurssekre-
terare Annette Lindberg, tel: 08-723 50
48, e-post: Annette.Lindberg@lakeme-
delsakademin.se, alternativt utbildnings-
ledare Anders Pesula, tel: 08-723 50 45.

12-13/11-02. Kurs i Ambulant häst-
praktik – vad är bäst för häst? arr-
rangeras i Norrköping av Jordbruks-
verket. Info: Anna Forslid, tel: 070-640 49
22, e-post: anna.forslid@dv.sjv.se. Sam-
ma kurs arrangeras även den 4-5/12 i
Ängelholm (se annons i denna tidning).

4-5/12-02. Kurs i Ambulant häst-prak-
tik – vad är bäst för häst? arrrangeras
i Ängelholm av Jordbruksverket. Info:
Anna Forslid, tel: 070-640 49 22, e-post:
anna.forslid@dv.sjv.se. Samma kurs
arrangeras även den 12-13/11 i Norrkö-
ping (se annons i denna tidning).

9–10/4 -03. Djurhälsovårdens fort-
bildningskonferens arrangeras i Lund.
Info: Svenska Djurhälsovården, Ulla
Kyhlstedt, 121 86 Johanneshov. Tel: 08-
725 81 82, fax: 08-725 81 72, e-post:
ulla.kyhlstedt@svdhv.org

Tidigare publicerade
21–25/10 -02. Kurs i Försöksdjursve-
tenskap enligt FELASA kategori B,
Uppsala. Arr: Uppsala Universitet (SVT
12/02)

23/10 -02. Utbildningsdag om Säker
mat på alla fat – hur förhindras mat-
förgiftning?, Lund. Arr: Livsmedels-
verket. (SVT 10/02)

7–8/11 -02. Veterinärmötet 2002, Ultu-
na, Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärför-
bund och Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap. (SVT 12/02)

27/11 -02. Utbildningsdag om
Snabbgranskning av publicerade
medicinska studier. Arr: Läkemedels-
akademin. (SVT 12/02)

3–6/2, 3–6/3, 15-16/5 -03. Kurs i Toxi-
kologisk bedömning, 3 delar, 5
poäng, Lidingö. Arr: Institutionen för
Miljömedicin, Karolinska Institutet i
samarbete med Läkemedelsakademin
(SVT 12/02)

Tidigare publicerade
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)

6–7/12 -02. 4th Maastricht Internatio-
nal Congress on Equine Medicine,
Maastricht, Nederländerna (SVT 12/02)

18–26/1 -03. Wildlife Capture Course
for Veterinarians, Sydafrika (SVT
12/02)

3–6/4 -03. 46th British Small Animal
Veterinary Association Congress,
Birmingham, 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)

Molekylär karaktärise-
ring av porcint cyto-
megalovirus (PCMV)

Veterinär Frederik Widén, Insti-
tutionen för veterinärmedicinsk
mikrobiologi, SLU, försvarade
fredagen den 20 september sin
avhandling för veterinärmedici-
ne doktorsexamen med titeln:
"Porcine Cytomegalovirus, studi-
es on the viral genome and deve-
lopment of novel diagnostic tech-
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Svenska

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

Internationella

Smådjursveterinär, gärna med specialistkompetens,
sökes till

TRESTADS DJURKLINIK
Djurkliniken är privatägd och ligger mellan Vänersborg, Trollhättan
och Uddevalla. Den är välutrustad med ljusa och rymliga lokaler.
Vi bedriver allmän smådjurspraktik med både medicin- och kirurg-
patienter, i första hand hund och katt. Arbetsmiljön är trivsam och
kamratlig. Idag har kliniken tre djursjukvårdare till sin hjälp. Kliniken
har som princip att kontinuerligt vidareutbilda all personal. 

Tjänsten innebär tillsvidareanställning, hel- eller deltid, ingen
beredskap eller jourtjänstgöring. 

För ytterligare information, kontakta Magnus Danielson, 
tel: 0521-25 50 41, E-post: magnus@trestads-djurklinik.se
Välkommen med din ansökan till Trestads Djurklinik, Dubbgatan 1,
462 73 Vänersborg.
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niques". Opponent var professor
Mathias Ackermann, Institute of
virology, University of Zürich,
Schweiz.

Porcint cytomegalovirus (PC-
MV) är ett herpesvirus som är
mycket vanligt förekommande
hos grisar världen över. Viruset
sprids horisontellt och vertikalt
och kan orsaka rhinit hos unga
grisar som kan kompliceras av
bakteriell infektion och då ge
dödsfall. Bland spädgrisar kan
en systemisk infektion med hög
dödlighet förekomma. Hos vuxna
grisar förlöper infektionen sub-
kliniskt men hos dräktiga suggor
och gyltor kan smitta av foster
ske med dödfödslar som följd.

Vid nyintroduktion i besättning-
ar kan förlusterna bli stora.

Då grisar nu betraktas som
lämpliga donatorer av organ och
vävnader till människor (xeno-
transplantation) har virus före-
kommande hos grisar lyfts fram
som en riskfaktor. PCMV har
därvidlag rönt ett särskilt stort
intresse då det är en relativt
svårkontrollerad smitta eftersom
den är livslång (latent) samt ger
in utero-infektion.

För att förhindra att PCMV-
överföring sker i samband med
xenotransplantation måste effek-
tiva diagnostiska metoder ut-
vecklas. Detta mycket vanligt
förekommande virus har klassifi-

cerats som ett beta-herpesvirus,
men är inte väl karaktäriserat
och dess betydelse för svinupp-
födningen är mycket bristfälligt
studerat. Den viktigaste orsaken
till detta är bristen på effektiva
diagnostiska tekniker. I syfte att
finna en lösning på dessa pro-
blem och för att fastställa PC-
MVs släktskap med andra her-
pesvirus var det nödvändigt att
genomföra en molekylärbiologisk
karaktärisering. Som ett första
steg utvecklades en PCR-teknik
för direkt påvisande av PCMV.
Med denna teknik kunde sedan
DNA-sekvensen hos först DNA-
polymerasgenen och sedan gly-
koprotein B-genen bestämmas.
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Med denna information kunde
PCMVs klassificering som ett
beta-herpesvirus fastslås. Det
var också möjligt att studera den
genetiska variabiliteten hos
PCMV härstammande från Sve-
rige, Tyskland, Storbritannien,
Japan och Spanien samt att
utveckla en diagnostisk PCR
med hög känslighet som kan
påvisa PCMV, oberoende av geo-
grafiskt ursprung. En vidare
karaktärisering av glykoprotein
B-genen gjordes varvid höggra-
digt antigena regioner identifie-
rades och klonades. Genom att
uttrycka motsvarande protein i
Escherichia coli kunde en
ELISA-teknik för påvisande av
antikroppar mot PCMV utveck-
las. Denna ELISA användes för
att analysera 198 svinsera, var-
vid 54 procent klassificerades
som positiva för antikroppar mot
PCMV. Då testen är ofullstän-
digt validerad måste dock detta
resultat bedömas med försiktig-
het.

Klövskador och hälta
hos svenska mjölkkor
Veterinär Thomas Manske, insti-
tutionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU Skara, försvarade
fredagen den 27 september sin
avhandling för veterinärmedici-
ne doktorsexamen med titeln:
"Hoof lesions ans lameness in
Swedish dairy cattle – Prevalen-
ce, risk factors, effects of claw
trimming and consequences for
productivity". Opponent var dr
David Logue, Scottish Agricultu-
ral College, Auchincruive, Skott-
land.

Bristande klövhälsa (hälta) hos
mjölkkor är internationellt sett
en av de viktigaste produktions-
sjukdomarna, med negativa ef-
fekter såväl för det enskilda dju-
ret som för produktionsekono-
min. I den framlagda avhandlin-
gens fyra delarbeten presenteras
olika aspekter på klövhälsan hos
mjölkkorna i hundratalet väst-
svenska besättningar. Till skill-
nad från tidigare publicerade
vetenskapliga studier av klöv-
hälsa som nästan uteslutande
bygger på kliniska fall (veteri-
när- eller djurägarrapporterade

hältor) inhämtades uppgifter om
klövhälsostatus i dessa besätt-
ningar i samband med ordinarie
klövverkning.

Klövskador var vanliga, 72 pro-
cent av de 4 899 undersökta
korna hade någon typ av klöv-
skada. Andelen halta djur var
dock betydligt lägre (5 %), vilket
antyder att de flesta skadorna
var av relativt lindrig karaktär.
Olika faktorer (individuella
såväl som besättningsbundna)
hade samband med klövhälsan.
Individuella faktorer (ålder, ras,
laktationsstadium) hade starka-
re samband med skador i klöv-
kapseln än med skador i huden
(eksem, klövröta). Risken för
eksem eller klövröta var drygt

tre gånger så hög hos kor i lös-
drift jämfört med uppbundna kor
i kortbås. Risken för klövsulesår,
eksem, klövröta, dubbelsulor och
hålväggar var högre hos kor med
smutsiga klövar (oavsett stall-
system), indikerande betydelsen
av god renhållning på ligg-, stå-
och gångytor för en acceptabel
klövhälsa.

Halta kor löpte en fördubblad
risk att avsluta laktationen med
slakt. Kor med klövsulesår blev i
lägre grad dräktiga på första
semineringen, hade ett längre
kalvningsintervall och större
risk att behandlas för tyst
brunst. Kor med klövsulesår
mjölkade nästan 500 kg ECM
mer per 305 d laktation, vilket
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Flyinge AB är ett modernt hippologiskt centrum med gamla traditioner. Före-
taget ägs av Flyingestiftelsen vari ingår representanter från hästsektorns olika
organisationer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar hästavel, hästföräd-
ling, gymnasie- och högskoleutbildning, forskning samt veterinärmedicinsk kli-
nik med inriktning reproduktion och ortopedi. Flyinge AB är idag ett internatio-
nellt företag som omsätter ca 45 mkr och har 60 anställda.

Vi söker nu en

Veterinär – inriktning häst
Vår veterinärklinik har expanderat de senaste åren främst vad gäller
reproduktion och ortopedi och vi bedriver i dag en omfattande avels-
verksamhet. Kliniken utför även behandlingar för externa kunder samt
för våra 200 hästar.
Kliniken erbjuder ridhus, löpargång till hältutredningar och besiktning-
ar. Vi har röntgen, ultraljud, scintigrafi. Kliniken har även utrustning till
att göra endoskopering samt EKG undersökningar.  Till din hjälp har
du även mycket kunniga och meriterade veterinärassistenter samt
djursjukvårdare.
Vi söker nu en erfaren hästveterinär med intresse i första hand för
ortopedi. Du får gärna ha specialistkompetens i hästens sjukdomar.
Reproduktionsarbete kommer också att ingå i arbetsuppgifterna. Du
kommer att arbeta med vår chefveterinär Anders Gånheim som i
huvudsak arbetar med avelsverksamhet.
Vi har ett väl etablerat samarbete med SLU som kan innebära möjlig-
heter för tillämpad forskning. 
Vi sätter stor vikt vid goda yrkeskunskaper, yrkeserfarenhet, engage-
mang samt god kundorientering och gott medarbetarskap. Viktigt är
även ett intresse för fortbildning, hästar och hästsporten.
Frågor besvaras gärna av VD Roland Nilsson, 046-649 18, 070-852
18 72. Tillträde januari 2003.
Din ansökan vill vi ha senast den 30 oktober 2002 under adress: Jane
Jangenfeldt, Flyinge AB, 240 32 Flyinge.
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tolkades som att högmjölkande
kor löpte en större risk att
utveckla denna typ av skada.

Ett viktigt resultat av studier-
na var att kor som verkades på
hösten (jämfört med bara på
våren) löpte en sänkt risk att
utveckla såväl hälta som skador 
i klövkapseln. Även om det
nämnts i lantbrukets rådgiv-
ningsskrifter sedan senare delen
av 1800-talet, har hittills ingen
större studie utförts för att stu-
dera effekten av klövverkning på
klövhälsan.

Nya medlemmar
Den 10–11 september 2002 
Anneli Axelsson, Uppsala; SYVF
Dag Fritzon, Uppsala; DVF
Karin Ohlson, Uppsala; SYVF
Eva Osterman Lind, Uppsala;
FVVI
Anna Rave, Malmö; SYVF
Camilla Sagflaat, Skärhamn;
SYVF, DaVF

Sigal Teiblum, Kågeröd; DVF

Den 23 september 2002 
Sofie Andersson, Uppsala; SYVF
Anna Bodegård, Djursholm;
SYVF

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 på SVFs
hemsida: www.svf.se

Kontroll av animaliska
livsmedel
Förslag till förordning om

särskilda regler för kontroll av
animaliska livsmedel. (SLV,
besvarad 16/9)

Viltskadecenter
Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdrag om Viltska-
decenters organisation, formella
status och finansiering. (Miljöde-
partementet, 14/10)

Djurhållning i djurparker
Ändring av Lantbruksstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd
(LSFS 1991:22) om djurhållning
i djurparker m.m. (SJV, 3/10)

Svensk Lantbrukstjänst
på nätet

Svensk Lantbrukstjänst AB bil-
dades 1995, och har till huvud-
uppgift att utföra avlivning och
insamling av döda livsmedels-
producerande djur, för transport
till Konvex omlastningsplatser.
Bolaget har nu öppnat en egen
hemsida, för att vara lättare att
nå för veterinärer och djurägare.
På sidan: www.svensklantbruks-
tjanst.se kan man hitta instruk-
tioner om hur insamlingen går
till, telefonnummer till aktuella
entreprenörer och prislistor.

Förutom avlivning och upp-
samling av döda livsmedelspro-
ducerande djur utför bolaget
också obduktionstransporter 
till landets obduktionsplatser.
Svensk Lantbrukstjänst AB
bedriver även foderslakt i Käv-
linge (till rovdjur i djurparker).
Dessutom utförs så kallad servi-
ceslakt i legosamarbete med
Slakteriprodukter i Helsingborg
(tidigare benämnd nödslakt, men
nu med noggrannare sortering
av djur). Serviceslakten betjänar
ännu så länge bara Skåneregio-
nen.

Svensk Lantbrukstjänst AB
har till sitt förfogande 14 entre-
prenörer som utför uppdraget
med fordon utrustade enligt
Jordbruksverkets direktiv.
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Smådjursveterinär till ”Din Veterinär” i Enköping
Din Veterinär är ett privatägt veterinärföretag för sällskapdjur med
huvudkliniken i Enköping och en filial i Sala.
Vi har idag 14 medarbetare varav 3 veterinärer på heltid samt 2 vete-
rinära konsulter.

Kliniken tar emot 12.000 patienter per år varav c:a 90% är hund och
katt och 10% övriga smådjur. Vi har moderna och ljusa lokaler med
en nybyggd, välutrustad operationsavdelning.

Du ska helst vara specialist i hundens och kattens sjukdomar eller 
ha lång erfarenhet av smådjurssjukvård och vara intresserad av att
vidareutveckla Dig som kirurg.  Vi ser gärna att Du är man, för att få
en mera heterogen arbetsgrupp.

Vi kan erbjuda Dig en stimulerande och trivsam arbetsplats med ton-
vikten på gott samarbete och kompetensutveckling.
Vi ställer stora krav på social kompetens och empatisk förmåga hos
våra medarbetare samt ett personligt bemötande av våra kunder.

Tjänsten är en heltidstjänst men deltid kan diskuteras. Tillträde sna-
rast. Om vi trivs ihop finns även möjlighet till ett framtida delägarskap.

Ytterligare upplysningar får Du genom att kontakta vår personal-
chef Bengt Wallin på telefonnummer 0171-30177. / e-post till 
dinveterinar@telia.com

Din ansökan, daterad senast 30 oktober, skickas till;
Din Veterinär, att: Bengt Wallin
Östra Ringgatan 27
745 35 Enköping
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Småskaliga slakteriers
situation ses över
Regeringen beslutade den 12
september att ge Livsmedelsver-
ket ett uppdrag om att se över
avgiftssättningen för veterinär-
besiktning i tamboskapsslakteri-
er. 

Det nuvarande avgiftssystemet
delar upp slakterierna i två stor-
leksklasser, en uppdelning som
anses kunna missgynna småska-
liga slakterier. I översynen av
avgifterna skall Livsmedels-
verket ta hänsyn till konsekven-
serna för småskalig slakteriverk-
samhet. Livsmedelsverket skall
senast den 15 november 2002
redovisa för regeringen hur myn-
digheten avser genomföra en för-
ändring av avgiftssystemet. 

– Genom att gå igenom avgifts-
sättningen för slakterierna hop-
pas jag att kostnaderna för vete-
rinärbesiktningen skall bli mer
rättvist fördelad mellan slakteri-
erna, säger jordbruksminister
Margareta Winberg. 

– Min förhoppning är också att
denna översyn skall ge ett
avgiftssystem där små slakterier
som ligger långt från en veteri-
närstation inte missgynnas.
Småskalig livsmedelsproduktion
är viktig för en levande lands-
bygd, säger ministern i ett press-
medelande.

Sällskapsdjur i vården
ger friskare åldringar 

En hund, en katt eller en burfå-
gel gör underverk med äldres
hälsa. Livskvalitén höjs, depres-
sionerna minskar, kolesterol och
blodtryck sänks. Dessutom får
vårdpersonalen bättre arbetsmil-
jö och kostnaderna för vård och
medicinering minskar.

– Möjligheterna är stora och
vinsterna oöverskådliga, konsta-
terar docent Ingemar Norling,
som sammanställt forskningen
kring äldre och sällskapsdjur i
samarbete med fackförbundet
Kommunal. 

Fördelar för äldre som har säll-
skapsdjur är flera: 

Den som har hund åldras inte
lika snabbt som sina jämnåriga,

eftersom hon rör sig mer. Hund-
ägaren håller sig friskare och
tillfrisknar dessutom snabbare
om hon blir sjuk. Hon behöver
inte lika mycket vård, går mer
sällan till läkare och blir inte
lika ofta deprimerad. Djurägare
får lägre nivåer kolesterol och
lägre blodtryck. De är mer fy-
siskt aktiva och har ett socialt
rikare liv.

– Det här ger goda idéer om
hur vi kan utveckla äldreomsor-
gen, säger Ylva Thörn, ordföran-
de för Kommunal, som kommen-
tar i ett pressmeddelande.

Ingemar Norlings rapport
"Djur i vården" finns att hämta i
sin helhet på hemsidan: www.
kommunal.se/pagang/pagang_al
dreomsorg/norobots/Djur_i_var-
den.pdf

Burförbudet strider
inte mot EU-lagen

Sveriges förbud av värphönsbu-
rar utan rede, sandbad och sitt-
pinnar, och vår hantering av bur-
dispenserna, strider inte mot
EUs lagstiftning. Därmed är det
stopp för den som inte har dis-
pens att hålla höns i bur. Det
slår länsrätten i Stockholm fast i
en dom i början av september.

Kommunerna skärper nu jak-
ten på de äggproducenter som
fortsätter att hålla höns i bur
trots att deras tidsfrist har löpt
ut. Fem av företagen har fått

förelägganden om viten och yt-
terligare fem står med stor san-
nolikhet på tur.

Som motåtgärd från producen-
terna har ett antal rättsliga pro-
cesser rullat igång, och fler är att
vänta. De äggproducenter som
har fått ett föreläggande har valt
att överklaga. Hittills är fem
juridiska processer igång och
inom ett år kan det i värsta fall
handla om 90 mål som ska be-
handlas.

Äggproducenternas advokat,
Martin Erling, har begärt att
länsrätten i Jönköping ska ge
producenterna rätt att producera
under tiden som processerna på-
går. Han anser att domen i
Stockholms länsrätt inte påver-
kar den prövning som ska ske i
länsrätten i Jönköping.

Källa: ATL den 9 och 13 sep-
tember.

Skäll på jobbet ger fris-
ka medarbetare 

Nu öppnas Sveriges första före-
tagsägda hundomsorg. Att före-
tag erbjuder medarbetarna frisk-
vård är idag en självklarhet.
Däremot är det ovanligt att före-
tag uppmuntrar medarbetarna
till att ha djur, trots att det
inverkar mycket positivt på häl-
san både fysiskt och psykiskt.
När nu Agria Djurförsäkring
startar ett hundkontor för sina
medarbetare hoppas de att andra
företag ska inspireras.

Hundkontoret är en arbets-
plats som iordningställts enbart
för att djurägarna ska kunna ha
med sina hundar – utan att störa
allergiker eller hundrädda. Det
ligger några stenkast från Agrias
vanliga arbetslokal och där finns
idag 30 hundar. Fyra arbetsplat-
ser finns, där de medarbetare
som har hund turas om att arbe-
ta med sina vanliga arbetsupp-
gifter samtidigt som de håller ett
öga på sina och kamraternas
hundar. 

– Med tanke på den positiva
effekt djur har på oss människor
har det varit viktigt för oss att
lösa "hundomsorgsfrågan" för
våra medarbetare med djur,
säger Mattias Wallman, projekt-
ledare för Hundkontoret.
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Sveriges förbud av värphönsburar utan
rede, sandbad och sittpinnar strider inte
mot EUs lagstiftning, menar länsrätten i
Stockholm.
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Många fall av harpest i
Örebro
Vecka 38 (runt mitten av sep-
tember) sökte ungefär en person
om dagen läkarvård i Örebro län
på grund av harpest (tularemi).
Under augusti och september
har ett trettiotal personer insjuk-
nat och fått svårläkta bölder på
händer och fötter, rapporterade
Sveriges Radio Örebro den 17
september. Smittskyddsläkare
Hans Fredlund tror dock att
antalet smittade kommer att
avta under hösten.

Sjukdomen är vanligast runt
Dalälven, men i år är det framför
allt i Örebro och Norrbotten man
sett en ökning av antalet smitta-
de. Tularemi orsakas av Franci-
sella tularensis. Reservoaren i
vårt land är i första hand hare,
lämmel, sork samt troligen bä-
ver. Människan kan smittas på
flera olika sätt, t ex genom direkt
beröring med smittat djur, ge-
nom bett av smittad insekt (myg-
ga eller fästing) eller genom in-
andning av damm, förorenat med
sjuka djurs urin eller avföring.

Om man befinner sig i ett
område där harpest förekommer
rekommenderar Smittskydds-
institutet att man är försiktig i
kontakten med gnagare. När
man tar hand om döda gnagare
bör man använda skyddsklädsel
och handskar. 

Försöksdjursbestäm-
melser på engelska

Centrala försöksdjursnämnden
(CFN) meddelade i slutet av
augusti att man nu kommer att
publicera de svenska bestämmel-
serna om försöksdjursanvänd-
ning i engelsk översättning.
Bestämmelserna innehåller
bland annat djurskyddslagen,
djurskyddsförordningen, in-
struktionen för CFN, CFNs för-
fattningar om den djurförsöks-
etiska prövningen m m.

Till skillnad mot CFNs skrift-
serie distribueras inte denna
publikation automatiskt till
berörda parter, utan den måste
beställas. Enstaka exemplar till
enskilda personer distribueras

gratis medan övriga större
beställningar debiteras själv-
kostnadspris. Beställning kan
ske per fax (08-10 93 39) eller e-
post (registrator@cfn.se). Antal
exemplar av det engelska regel-
verket måste uppges, liksom
adress och telefon till beställa-
ren.

PERSONNOTISER
Födelsedagar i november
Jan-Olof Bergquist, Skog 70 år den 6/11
Gunnar Krogh, Borrby 80 år den 10/11
Örjan Lundell, Sollefteå 60 år den 12/11
Peters Viklands, Utansjö 60 år den 15/11
Sverker Dahlstrand, Ljusdal 70 år den
17/11

Per-Ola Räf, Axvall 70 år den 25/11 
Tore Andrén, Strängnäs 95 år den 30/11

Avlidna
Leg veterinär Åsa Lindberg har avlidit
den 30 juli 2002. Hon föddes 1969 i Väs-
terås, Västmanlands län och avlade vete-
rinärexamen 1994. Se in memoriam på
annan plats i denna tidning.

Leg veterinär Lennart Ryberg har avlidit
den 17 juni 2002. Han födddes 1926 i
Raus, Malmöhus län, avlade studentexa-
men i Malmö 1945 och veterinärexamen
1953. Han var AI-veterinär i Mariestad
1954, civil veterinärstipendiat 1957 och
veterinär vid Kronobergs läns hushåll-
ningssällskap 1959. 1970 var han veteri-
när vid Djurhälsovården, Kronobergs
läns slakteriförening och 1973 vid Kristi-
anstad-Blekinge slakteriförening, från
vilken tjänst han pensionerades 1991.
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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
Föreningen vilande inför fullmäktige

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
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