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INNEHÅLL

741 R Askar: Slaktdjursskyddet – ett
mångfasetterat problem
Svensk slaktdjurshantering håller en
hög etisk nivå men ändå förekommer
det att djur plågas och skadas. Denna
artikel är en del av författarens fördjup-
ningsarbete och ger exempel på hur
djurskyddslagstiftningen tillämpas vid
ett svenskt slakteri.

749 R Askar: Fall av djurskyddsärenden
på slakteri
De allvarligaste bristerna i djurhante-
ring och djurskydd inom slaktdjurshan-
teringen finns i dag inte på slakterier-
na, utan bland uppfödarna. Artikeln,
som utgör den andra delen av författa-
rens fördjupningsarbete, redogör för
exempel på djurskyddsfall som upp-
täckts av besiktningsveterinärer och
diskuterar hur dessa fall kan aministre-
ras.

Granskade artiklar

Omslagsfoto: Johan Beck-Friis.
I två artiklar på sidorna 741 respek-
tive 749 redogörs för de djurskydds-
problem som kan uppträda vid
svenska slakterier. Problemen av-
speglar många gånger bristande
djurhållning tidigare i producent-
kedjan, bland uppfödarna.

SVT nr Utkommer Senaste Senaste
manusdag annonsdag

16/02 18 dec 20 nov 27 nov
1-2/03 12 feb 18 december 23 januari
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Svensk Veterinärtidning
Prenumerationspris 2002
Sverige: 765 kronor + moms.
Norden: 1020 kronor + moms.
Europa utanför Norden: 1090 kronor +
moms.
Utanför Europa: 1235 kronor

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

Annonsmaterialdagar: 3 veckor före
utgivningsdag.

Visst kan chefer vara med i facket 
Kan man vara med i facket som chef? Eller som
egenföretagare? Självklart! Alla SACO-förbund
har chefer som medlemmar och då chefer ända
upp på koncernchefsnivå. Nästan alla SACO-
förbund har också egenföretagare som medlem-
mar. Titta bara på tandläkarna, läkarna,
juristerna och arkitekterna, för att bara nämna
några. Vem skulle annars driva deras frågor
genom lobbying, information och remissarbete? 
Kompetensutveckling är lika viktig vare sig Du
är anställd eller egenföretagare.
Och beträffande lönen och löne-
förhandlingarna är väl dessa av
samma vikt för både chef och
medarbetare? De flesta männi-
skor tycker dessutom att det är 
besvärande att tala i egen sak – det känns bätt-
re att bli företrädd av någon och gärna då fack-
et.

Vid årets fullmäktigemöte diskuterades än en
gång omorganisation av SVF/SVS. Mötet var
överens om att en organisation som kan möta
krav från så många som möjligt är efter-
strävansvärd men också att det ska var en orga-
nisation. Mötet bestämde att en arbetsgrupp
med representanter från samtliga delföreningar

samt representanter för SVS ska delta i arbetet
för att få en så bred förankring som möjligt. Det
kan behövas en utomstående person som kan
organisationsfrågor som sekreterare i gruppen.
Kanslipersonalen håller på att leta efter en
lämplig person. Tidplanen är ganska knapp. Ett
förslag ska utarbetas under våren 2003. Försla-
get ska remissbehandlas under sommaren för
att sedan presenteras vid höstens ordförande-
konferens. Därefter kan förslaget finslipas om

så behövs för att sedan klubbas
på nästkommande fullmäktige-
möte 2004. 

Det ska bli
mycket
spännande

att se resultatet av grup-
pens arbete och jag hoppas
innerligt att de representan-
ter som utses får ta sig tid
att delta för att kunna göra
ett bra och engagerat
jobb.

Åsa Bergquist
Tf förbundsordförande
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Statsanslagen till veterinär-
utbildningen måste höjas

innebär, går studenterna miste om alla de lite
mer komplicerade fall som stationärpatienter-
na utgör.

Att driva ett utbildningsdjursjukhus medför
betydligt högre kostnader än att driva ett van-
ligt djursjukhus. Staten ställer också allt högre
krav på kompetens och färdigheter hos de vete-
rinärer som utbildas vid SLU. Då måste staten
också ge tillräckliga anslag för att garantera
att utbildningskvaliteten inte sjunker sam-
tidigt som kraven ökar.

Veterinärutbildningen saknar idag minst sex
miljoner kronor per år för att kunna upprätt-
hålla sin jourverksamhet. Underskottet beror
på ett för litet statsanslag för att bekosta en
rimlig klinisk undervisning, och inte på ekono-
misk misshushållning. Dessa pengar måste
omedelbart tillföras fakultetens grundutbild-

ningsbudget, i form av nya
statsanslag och inte i form av
omfördelning av medel från
annan verksamhet inom SLU.
Anslagen måste dessutom räk-
nas upp årligen i takt med de

generella kostnadsökningarna i samhället.
Denna uppräkning sker idag inte med de stat-
sanslag som tilldelas fakulteten. Att univer-
sitetet tvingas betala oskäliga hyror till Akade-
miska hus, och att kliniksjukvården måste dra
av orimliga overheadkostnader till universite-
tets administration, gör inte heller saken bätt-
re.

Det är ologiskt och oanständigt att staten
kräver mer av veterinärutbildningen samtidigt
som man i praktiken konstant minskar dess
anslag. Veterinärförbundet har uppvaktat och
kommer att uppvakta både jordbruksdeparte-
mentet och riksdagens jordbruksutskott, för att
kräva en nödvändig höjning av statsanslagen.
Om inte en sådan förstärkning kommer till
stånd hotas såväl djurhälsovård som djurskydd
i landet, genom en sämre veterinärutbildning.

Johan Beck-Friis
Informationschef

Den 5 november presenterade den veterinär-
medicinska fakulteten vid Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) förslag till åtgärder för att få
ekonomin för landets veterinärutbildning i
balans. Den viktigaste åtgärden som fakulteten
föreslår är att all joursjukvård efter klockan
17.00 för hästar kommer att läggas ner under
2003.

Förslaget får, om det träder i kraft, flera kon-
sekvenser som veterinärförbundet anser vara
oacceptabla.

För det första drabbas den kliniska färdighets-
träningen för veterinärstudenterna på ett
mycket negativt sätt. Svensk veterinärutbild-
ning har en internationellt sett hög standard,
till stor del beroende på den goda kliniska
undervisning som studenterna får. Jourtjänst-
göringen utgör en viktig del av denna under-
visning. Om vi tar bort det
undervisningsmomentet är det
snart inte mycket som skiljer
svensk utbildning från den
utpräglat teoretiska undervis-
ning som finns i många andra
länder, och som vi själva har kritiserat.

För det andra drabbas hästar och hästägare i
universitetets upptagningsområde. Veterinärfa-
kultetens hästkliniker utgör en av bara fyra
jouröppna hästsjukhus i hela landet. Det finns
allvarliga risker att djurhälsa och djurskydd
kommer att bli lidande på grund av att sjuka
hästar inte hinner fram till ett öppet djursjuk-
hus i tid, om Uppsalaklinikerna stänger sin
jourverksamhet. 

Fakulteten säger själv att det rör sig om ca
300 jourfall per år som faller bort, men det är
inte hela sanningen. Eftersom ingen klinik-
bemanning planeras efter kl 17.00, kan man
inte heller ta in patienter som förväntas få
stanna kvar längre än till dagens slut. SLUs
hästkliniker tar emot ca 3 000 patienter per år,
och en mycket större del av dessa än tio
procent kan förväntas behöva avvisas om de
nya reglerna börjar gälla. Förutom det försäm-
rade djurskydd som en sådan inskränkning
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Inledning
"Djur ska behandlas väl och
skyddas mot onödigt lidande och
sjukdom." Så lyder portalpara-
grafen i djurskyddslagen (1).
Förutom denna lag finns en
omfattande samling detaljregler
som styr djurhållning, transport
och hantering av djur både på
slakterierna och utanför, t ex hos
uppfödarna.

Svensk slaktdjurshantering
håller en hög etisk nivå – åt-
minstone jämförd med de skräck-
skildringar av kontinentaleuro-
peiska djurtransporter och för-
hållandena i samband med slakt
som med jämna mellanrum pre-
senteras i media. Den avgörande
skillnaden är att svenska livsme-
delsproducenter insett konsu-
mentmaktens betydelse för lön-
samheten. Chockade, äcklade
konsumenter sänker – eller om-
dirigerar – sin konsumtion och
därmed sjunker intäkterna.

Man kan inte blunda för hur
bilder av oetisk djurhantering
påverkar särskilt ungdomarnas,
dvs morgondagens vuxna konsu-
menters, köpbeteende. Det finns
106 slakterienheter i Sverige,
enligt uppgift från Livsmedels-
verket (Göran Lövberg, person-
ligt meddelande, 2002). De flesta
utför arbetet på ett etiskt och
även i övrigt korrekt sätt.

Ändå förekommer det att djur
plågas och skadas i slakttrans-

portbilar och inne på slakterier.
Det förekommer att personal
sparkar och slår djur, att djur
kläms och dras loss, att skadade
grisar släpas iväg, att dräktiga
djur slaktas, att dåligt bedövade
grisar slaktas vid åtminstone
delvis medvetande. Det förekom-
mer också exempel på dålig livs-
medelshygien rent allmänt och
att riskavfall spolas ned direkt i
avloppet.

Problemet med bristande djur-
skydd återfinns dock även tidiga-
re i producentkedjan – bland
uppfödarna/djurhållarna. Även
här sköter det stora flertalet sina

besättningar på ett korrekt och
etiskt godtagbart sätt, men det
finns skrämmande undantag.
Problemet är att tid och resurser
saknas hos berörda myndigheter
(länsstyrelser, kommunernas
miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningar) att hålla kontinuerlig be-
vakning av samtliga producent-
enheter.

Besiktningsveterinärer har
nyckelroll
Slakteriernas besiktningsveteri-
närer har en nyckelroll när det
gäller att säkerställa ett bra
djurskydd och en god livsmedels-
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Fördjupningsarbete

Slaktdjursskyddet – ett mång-
fasetterat problem
RAAD ASKAR, leg veterinär.*

Handledare: Allan Holmlund, leg veterinär, Institutionen för livsmedelshygien, Sveriges Lant-
bruksuniversitet, Box 7009, 750 07 Uppsala.

Svensk slaktdjurshantering håller en hög etisk nivå, jämfört med många andra länder. Ändå
förekommer det att djur plågas och skadas i slakttransportbilar och inne på slakterier.
Artikeln beskriver de lagar och andra regler som styr djurskyddet för slaktdjuren, liksom
besiktningsveterinärens roll i djurskyddsövervakningen. Författaren ger exempel på hur djur-
skyddslagstiftningen tillämpas vid ett svenskt slakteri. Artikeln utgör den första delen av två
av en förkortad version av ett fördjupningsarbete i livsmedelshygien, SLU, höstterminen
2001.

Figur 1. De flesta av landets 106 slakterienheter utför sitt arbete på ett etiskt och korrekt
sätt. Besiktningsveterinärerna har dock en viktig roll när det gäller att säkerställa ett bra
djurskydd.
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säkerhet. De konkreta befogen-
heterna har besiktningsveterinä-
rerna på slakterierna. Indirekt
kan de också spela en roll som
"kontrollfunktion" inom en vida-
re ram bland livsmedelsprodu-
centerna. Enligt förordning med
allmän veterinärinstruktion (2),
ska besiktningsveterinären med-
verka i den förebyggande djur-
sjukvården. Fr o m den 15 april
2002 gäller dessutom att alla
veterinärer, dvs även besikt-
ningsveterinärer, är skyldiga att
till den kommunala miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anmä-
la fall där man har anledning att
anta att djur inte hålls eller
sköts i enlighet med djurskydds-
lagen (2).

Besiktningsveterinären ser för
det första samtliga djur som
transporteras in till slakteriet.
Han/hon kan alltså bedöma både
hur uppfödaren/djurhållaren och
transportören uppfyllt sina skyl-
digheter enligt lagstiftning, för-
ordningar och kungörelser. För
det andra har besiktningsveteri-
nären sin arbetsplats på slakte-
riet och kan därigenom bedöma
hur slakteriet sköter sina ålig-
ganden enligt samma bestäm-
melser. Han/hon har en central
roll på slakteriet när det gäller
rutiner för den interna kontrol-
len och för utarbetande av funge-
rande kvalitetssystem.

Att denna nyckelroll vad gäller
övervakning och kontroll av djur-
skyddsbestämmelserna kan fun-
gera beror på det faktum att
besiktningsveterinären, som är
anställd av Livsmedelsverket,
finns på slakteriet som en obero-
ende myndighetsperson.

Syftet med detta fördjup-
ningsarbete är att belysa de
lagar och föreskrifter som gäller
för djurskyddet och för besikt-
ningsveterinärens roll och an-
svar på slakteriet. Arbetet vill
också belysa problemet med att
sjuka och skadade djur på slakte-
rierna inte enbart beror på miss-
förhållanden under transport
och på slakteriet, utan i viss grad
på vanvård hos djuruppfödarna.

Denna senare typ av brott mot
djurskyddsbestämmelserna är
mycket svår att komma tillrätta
med för besiktningsveterinärer-
na, men givetvis av stor betydel-
se för livsmedelssäkerheten och
för konsumenternas förtroende
för livsmedelsbranschen.

Lagstiftning och regler
Verksamheten på ett slakteri –
och därmed besiktningsveterinä-
rens arbete – styrs av ett flertal
lagar och andra med lag jäm-
ställda förordningar och kungö-
relser. De grundläggande lagar-
na, bland annat djurskyddsla-
gen, gäller all djurhållning, dvs

även privatpersoners hållning av
sällskapsdjur och uppfödares
djurhållning för kött- och mjölk-
produktion m m.

Till detta kommer slak-
teribranschens interna regler,
som har till syfte att säkerställa
att verksamheten både uppfyller
lagstiftningens krav och att den
bedrivs på ett företagsekono-
miskt effektivt sätt.

Lagstiftning och regler
beträffande djurskyddet
Allmän djurskyddslagstiftning
Djurskyddslagen, DSL, är den
ramlag som styr allt handhavan-
de av djur, oavsett om det gäller
sällskapsdjur eller "nyttodjur",
t ex slaktdjur. DSL är en ramlag,
vilket innebär att den är allmänt
hållen och saknar detaljföreskrif-
ter. En revision av djurskyddsla-
gen beslutades nyligen av riks-
dagen. De nya bestämmelserna
börjar gälla den 1 januari 2003,
och de innebär bland annat att
uppsåtligt brott mot djurskydds-
lagen ska straffas med fängelse –
och inte enbart böter – och att
det högsta straffet fördubblas
från ett till två års fängelse.

Lagen kompletteras av djur-
skyddsförordningen (3), DSF,
och av olika föreskrifter och kun-
görelser som utfärdas av Jord-
bruksverket och Livsmedels-
verket.

Härtill finns Jordbruksverkets
allmänna råd om tillsyn (se vida-
re under avsnittet om tillsyn).

Straffansvar för djurplågeri
De straffrättsliga djurskyddsbe-
stämmelserna finns i Brottsbal-
kens 16 kapitel, 13:e paragrafen
om djurplågeri. Vid bedömning-
en av straffansvar för exempelvis
vanvård tas bland annat hänsyn
till hur van gärningsmannen är
att handskas med djur. Större
krav på aktsamhet ställs på den
som har till yrke att syssla med
djur, alltså t ex på yrkesmässiga
uppfödare av slaktdjur.

Djurhållning inom lantbruket
Hur djur ska hållas i lantbruket,
exempelvis vid uppfödning av
slaktdjur, regleras av Statens
Jordbruksverks föreskrifter, sak-
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Figur 2. Problemet med sjuka och skadade djur på slakterierna beror inte enbart på miss-
förhållanden under transport eller på slakteriet, utan i viss grad på vanvård hos djur-
uppfödarna.
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nummer L 100, (4) med ändring-
ar/kompletteringar (8, 9).

Transport
För transport av levande djur,
t ex till slakteri, finns en lång
rad detaljerade bestämmelser,
uppdelade på djurslag. Dessa
regler återfinns i den föreskrift
för vilken man i dagligt tal
använder saknumret L 5 (5). 

På slakteriet
När djuren inkommit till slakte-
riet träder ytterligare en upp-
sättning detaljföreskrifter i
aktion. Dessa refereras allmänt
till med sina respektive saknum-
mer, L 22 (6), och H 190 (11).
Föreskrifterna är utfärdade av
Jordbruksverket respektive Livs-
medelsverket, vilket visar på den
dubbla hänsyn som slakterierna
måste ta till djurskydd (av de
levande djuren) och hygien (vid
produktion/hantering av de slak-
tade djurkropparna).

I L 22 – som är utfärdad av
Jordbruksverket – finns de djur-
skyddsrelaterade bestämmelser
som gäller på slakterierna.
Exempel: I kapitel 2, som hand-
lar om hanteringen av djur, fast-
slås bland annat förbud mot
användning av elpådrivare annat
än i undantagsfall och bestäm-
melsen att sjuka eller skadade

djur ska avlivas omedelbart vid
ankomsten. I kapitel 3 behandlas
bland annat hur golv, drivgångar
och stallar ska vara utformade
och i kapitel 4 finns detaljerade
bestämmelser för hur djur som
övernattar på slakteriet ska skö-
tas.

I H 190 – som är utfärdad av
Livsmedelsverket och som alltså
primärt berör livsmedelshygien-
frågorna – finns detaljregler för
besiktning och annan tillsyn i
samband med hantering av kött i
slakteri, sanitetsslaktavdelning,
styckningsanläggning, kyl- och
fryshus samt förpacknings-
central. I kungörelsen finns även
krav på hur olika slags anlägg-
ningar ska vara utformade och
utrustade.

Lagstiftning och regler
beträffande veterinärer
Allmän veterinärinstruktion
Förordning med allmän veteri-
närinstruktion (2) är den lag som
styr arbetsuppgifterna och andra
skyldigheter för olika slags vete-
rinärer, bland annat besikt-
ningsveterinärer.

Besiktningsveterinärerna
Den allmänna veterinärinstruk-
tionen kompletteras för besikt-
ningsveterinärernas del av H 12,
dvs Livsmedelsverkets föreskrif-

ter med instruktion för besikt-
ningsveterinärorganisationen
(10). I H 12 finns både föreskrif-
ter, som är att jämställa med lag
och alltså är bindande, och all-
männa råd som ska betraktas
som rekommendationer.

I § 10 av veterinärinstruktio-
nen anges att besiktningsveteri-
närens uppgift är att:

1. Övervaka verksamheten vid 
kontrollslakteri, utföra köttbe-
siktning och se till att gällan-
de föreskrifter efterlevs.

2. Vara besiktningsman enligt 
kungörelsen (1974:271) om 
kontroll vid utförsel av livsme-
del.

3. I övrigt utföra de arbetsupp-
gifter som lämpligen kan före-
nas med besiktningsverksam-
heten vid slakteriet och om 
vilka överenskommelse träf-
fats mellan Statens Livsme-
delsverk och berört företag.

I §§ 2–4 av H 12 förtydligas an-
svarsområdet genom angivande
att besiktningsveterinären bland
annat ska:

– Särskilt utöva tillsyn över pro-
duktions-, lokal- och personal-
hygien.

– Utföra besiktning av djur före 
slakt samt övervaka köttbe-
siktningen och sjukdomsregi-
streringen i normalslakten. 
Besiktningsveterinär skall 
även regelbundet delta i rutin-
besiktningen.

– Utföra köttbesiktningen och 
köttbedömningen i sanitets-
slakten.

Beträffande arbetsuppgifter och
ansvar som i princip sträcker sig
utanför slakteriets verksam-
hetsområde finns i veterinärin-
struktionens § 11a bestämmel-
sen att besiktningsveterinären
ska medverka i den förebyggan-
de djursjukvården. Denna be-
stämmelse, som verkar utvidga
ansvarsområdet utöver slakteri-
ets arbetsområde, borde innebä-
ra att besiktningsveterinären
enligt lag har rätt att ha syn-
punkter på djurhållningen hos
de slaktdjurproducenter som
levererar djur till slakteriet.
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Figur 3. Veterinärin-
struktionens § 11a
innebär att besikt-
ningsveterinären har
rätt att ha synpunkter
på djurhållningen
hos de slaktdjurspro-
ducenter som levere-
rar djur till slakteri-
et.
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Motsvarande, men mindre tyd-
ligt, återfinns i H 12, där i ett all-
mänt råd i anslutning till § 4
anges att "Vid besiktningen före
slakt skall också sådana omstän-
digheter uppmärksammas som
kan tyda på eftersatt vård i den
besättning varifrån djuret kom-
mer".

Tillsynsmyndigheterna
Riksdagen och regeringen anger,
bland annat i lag, riktlinjerna för
djurskyddet och livsmedelstillsy-
nen. De olika tillsynsmyndighe-
terna ansvarar för den offentliga
kontrollen i landet.

Jordbruksverket är ansvarig
myndighet för djurskyddsfrågor.
I regelväg har Jordbruksverket
bland annat gett ut en uppsätt-
ning allmänna råd (7) i anslut-
ning till djurskyddslagen.

Jordbruksverket har av reger-
ingen fått i uppdrag att kontinu-
erligt följa och årligen utvärdera
utvecklingen i fråga om konse-
kvenser gällande djurskyddet –
men också vad gäller smittskydd
och livsmedelskvalitet till följd
av slaktbranschens minskning
av antalet sanitetsslaktavdel-
ningar. Jordbruksverket utför
uppdraget i samråd med flera
berörda myndigheter, däribland
Livsmedelsverket. Det lokala
ansvaret för djurskyddstillsynen
på slakterier vilar på de kommu-
nala miljö- och hälsoskyddsför-
valtningarna.

För uppfödning, transport och
slakt samt livsmedelstillverk-
ning i allmänhet är det Livsme-
delsverket som är högsta till-
synsmyndighet, tillsammans
med länsstyrelserna och kommu-
nala förvaltningar, oftast miljö-
och hälsoskyddsförvaltningar.

Besiktningsveterinärer ska fin-
nas vid varje slakteri med upp-
gift att kontrollera slaktdjur och
slaktkroppar och hygien. De har
sin arbetsplats på slakteriet,
men är anställda av Livsmedels-
verket och fungerar således som
myndighetens förlängda arm,
som från slakteriet oberoende
myndighetspersoner. Besikt-
ningsveterinärerna lyder alltså i
sin yrkesutövning under Livsme-
delsverket, medan annan veteri-
när yrkesutövning står under

tillsyn av Jordbruksverket. Ge-
nom samverkan mellan dessa
två myndigheter ska en bra djur-
hälsa åstadkommas.

Tillämpning
Författaren hade våren/somma-
ren 2002 ett vikariat som besikt-
ningsveterinär på Swedish
Meats slakteri i Uppsala (i fort-
sättningen refererad till som
"Uppsalaslakteriet"). Följande
exempel och fallstudier på hur
djurskyddslagstiftningen tilläm-
pas inom ett slakteri är hämtade
därifrån.

Djurskyddstillsyn på slakteri,
dvs besiktningsveterinärens ar-
bete, är en komplex verksamhet
och omfattar bland annat över-
vakning av transport av levande
djur, levandedjursbesiktning och
besiktning av stallmiljö. Dessu-
tom åligger det besiktningsvete-
rinären att övervaka arbetet med
specificerat riskmaterial (SRM,
dvs de delar av djurkroppen som
kan vara bärare av BSE-prioner
och TSE-prioner), som ska han-

teras separat från övriga delar
av slaktkroppen.

Intransport till slakteriet
Varje år transporteras ett stort
antal djur till slakt (Tabell 1).
Under transport av slaktdjur bör
man ta hänsyn till djuromsorgs-
aspekter såsom att djuren går i
fordonet frivilligt, att djuren
utsatts för minsta möjliga tvång
och minimering av skador på
djuren. Vid ankomsten till slak-
teriet gäller, förutom detta, även
att snabbt åtgärda skadade/
sjuka djur och att stallarna ska
utformas efter djurs beteende.

Transport av levande djur
utgör idag inget större problem i
Sverige. Detta kan tyckas vara
ett djärvt påstående med tanke
på den massmediala uppmärk-
samhet som av och till ges fall av
sjuka, skadade och döda djur i
slakttransporter (inte minst till
slaktanläggningen i Uppsala).

Trots detta kan hävdas att
svenska slakttransporter gene-
rellt sett uppfyller de djur-
skyddskrav som ställs i L 5 (5).
Svenska transportfordon är kon-
struerade och utrustade för att
tillgodose gällande föreskrifter.
För slakttransporterna har slak-
teribranschen dessutom utarbe-
tat ett internt regelverk (Scan
PM, se Figur 5). Vid oklarheter
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Figur 4. Svenska djurtransportfordon är konstruerade och utrustade för att tillgodose
gällande föreskrifter.

Tabell 1: Transport av slaktdjur inom
Swedish Meats år 2001 (12).
Djurslag Antal djur
Grisar, totalt 2,1 miljoner
varav suggor 45 000
Storboskap (nöt och häst) 300 000
Får och lamm 165 000
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ska transportören kontakta be-
siktningsveterinären, som kan
ge närmare information om vad
som gäller vid transport av djur,
vilka djur som får transporteras
till normalslakt osv.

Nedläggningar av slakterier
och allt längre avstånd mellan
djuruppfödare riktar allt mer
uppmärksamhet på djurtrans-
porterna. Hur påverkas djuren
av långa transporter? Hur kan
transporterna ordnas för att
säkerställa bästa möjliga djur-
omsorg?

Stress vid lastning och loss-
ning
Det är inte transporternas längd
som är den springande punkten,
även om det naturligtvis finns de
i L 5 uppställda gränserna för
vad som är lämpligt/tillåtet. Sna-
rare är det stress vid lastningen,
vid pålastning av ytterligare djur
och slutligen vid avlastningen
som frestar på och stressar dju-
ren.

Exempelvis uppger en av Upp-
salaslakteriets regelbundna
transportörer att när de tar in
djur från norra Dalarna, är det
inte transporten på 30 mil från

t ex Moratrakten som är proble-
met. Svårigheterna uppstår när
djur ska samlas in bland utsprid-
da gårdar i glesbygd. Då kan
transportens sammanlagda
längd komma nära åttatimmars-
gränsen.

Transporter av levande djur

kan förekomma mellan slakteri-
erna i vissa fall genom att djur
som är destinerade till ett slakte-
ri inte lastas av där, utan trans-
porteras vidare till nästa slakte-
ri. Dessa transporter genomförs
så att man på effektivaste sätt
ska kunna utnyttja kapaciteten i
slakterierna. Här gäller det att
vara observant för att möta kra-
ven på god djuromsorg. Mycket
hänger på transportörerna. De
måste få återkommande utbild-
ning för att hantera djuren på ett
bra sätt. Viktigt är också att upp-
födarna ser till att lastningen
kan ordnas på ett lugnt och
stressfritt sätt.

En annan sak att vara upp-
märksam på är det faktum att
djurtransporter riskerar att spri-
da smittor mellan gårdar. Här
gäller att t ex utrusta alla bilar
så att däck och stövlar smidigt
kan tvättas och desinficeras efter
varje gårdsbesök. Detta elimine-
rar inte risken för smitta men
minskar den.

Problem vid indrivningen 
Att fordonen generellt håller god
standard och att det finns klara
bestämmelser innebär dock inte
att transporterna alltid är opro-
blematiska, exempelvis vid ur-
lastning på slakteriet.

Ett flertal – efterhängsna –
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Figur 6. Det är förhållandena vid lastningen, vid pålastning av ytterligare djur och slut-
ligen vid avlastningen som mest frestar på och stressar djuren.

Figur 5. För slakt-
transporterna har
slakteribranschen
utarbetat ett internt
regelverk. Vid oklarhe-
ter ska transportören
kontakta besiktnings-
veterinären.
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tekniska problem vid indriv-
ningsmomentet på slakterier har
kunnat noteras år efter år.
Några exempel från Uppsa-
laslakteriet som föranlett besikt-
ningsveterinärerna att framföra
anmärkningar är följande:

– Indrivningsgången (för nöt-
djur) vrider omedelbart efter 
lossningen i 90 graders vinkel.

– Djuren packas tätt i drivgång-
en och ser inga öppningar för 
att gå framåt.

– Golven vid mottagningsstället 
och i indrivningsgången är 
hala och ändrar dessutom färg
och struktur.

– Skramlande kättingar, tryck-
luftsljud eller buller från box-
luckor, ljud från länkjärn 
hindrar framdrivning.

– I grisstallet används inte strö 
för grisar som ska övernatta.

– Fortfarande används elpåfösa-
re i alltför stor utsträckning 
vid indrivning av djur från 
transportbilen till stall och 
slakt.

– Övernattande högproduceran-
de kor mjölkas inte inom tolv 
timmar.

Levandedjursbesiktningen
Det är besiktningsveterinärens
uppgift att övervaka avlastning-
en och se till att den sker enligt
reglerna, dvs så att djuren var-

ken blir stressade eller skadade.
Besiktningsveterinären ska

också bedöma hälsotillståndet
hos de djur som lastas ur och
skilja ut friska djur – som kan gå
till normalslakt – från sjuka/ska-
dade/stressade djur. De senare
kan antingen placeras på sjukav-
delning eller avlivas direkt för
att därefter destrueras.

Levandedjursbesiktningen är
ett av besiktningsveterinärens
viktigaste arbetsmoment. Vid
denna besiktning erhålls en hel-
hetsbild av djurhantering och
djurhälsa rent allmänt och för
att anknyta till bestämmelsen i
veterinärinstruktionens § 11a
(om att besiktningsveterinären

ska medverka i den förebyggan-
de djursjukvården) av hur det
står till med djurskyddet hos
leverantörerna.

För att kunna skaffa sig denna
helhetsbild gäller det dock att
besiktningsveterinären så ofta
som möjligt – helst alltid – är
med vid varje urlastning av
djurtransporter. Bland annat är
det för den frisk/sjukbedömning
av djuren som ändå ska göras
viktigt att ha fått se hur (och i
vissa fall om) djuren går från
transportbilen in till stallarna.

Sjuka och skadade djur
Ett svårutrotat problem är sjuka
och skadade djur som levande
transporteras in till slakterierna.
De är försedda med uppfödarens
friskintyg men uppvisar ändå
större eller mindre tecken på
sjukdom eller vanvård. Det kan
bland annat handla om sårskador
på och deformationer av klövar-
na, invuxna horn, mastit, varie-
rande grad av avmagring m m.

Transportörerna har självfallet
inte den erforderliga veterinära
sakkunskapen för att bedöma
sådana skador/sjukdomar som
inte är alldeles uppenbara. Dess-
utom erhåller transportören 
friskintyg som ska medfölja dju-
ret. För att veterinärkåren, slak-
teribranschen och samhället i
stort ska ha en möjlighet att
säkerställa djurskydd och djur-
hälsa är det viktigt att besikt-
ningsveterinärerna både ser och
rapporterar samtliga fall av
sjukdom/skada/vanvård. 
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Figur 8. Nöt med
horn som vuxit in i
huvudet, upptäckt i
slaktstallet. Godkän-
des till normalslakt
men skallen kassera-
des. Foto: Åke Sagler.

Figur 7. Levandedjursbesiktningen är ett av besiktningsveterinärens viktigaste arbets-
moment. Här får veterinären en helhetsbild av djurhanteringen hos leverantören.
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Enligt regeringens senaste
ändring av veterinärinstruktio-
nens 4 §, är alla veterinärer
numera dessutom skyldiga att
till berörd kommunal nämnd –
oftast miljö- och hälsoskydds-
nämnden – anmäla fall av över-
trädelse mot djurskyddslagen,
exempelvis vanvård. I första
ledet görs detta till djurskydds-
inspektören på miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen eller mot-
svarande kommunala förvalt-
ning. Rutinerna för samarbetet
mellan besiktningsveterinären
och djurskyddsinspektören vari-
erar. Inspektören ska dock
åtminstone alltid informeras om
resultatet av levandedjursbesikt-
ningen vid anmärkningar beträf-
fande djuromsorg och djurskydd.

Stallmiljön m m
När djuren kommer in till slakte-
riet tillbringar de kortare eller
längre tid i stall i väntan på själ-
va slakten. Vissa djur övernat-
tar. Oavsett om vistelsen på
slakteriet är några timmar eller
ett par dygn, är det viktigt att
djuren sköts på rätt sätt och med
beaktande av djurskyddslagstift-
ningen.

Detta är viktigt även för kvali-
teten på de köttprodukter som
slakteriverksamheten resulterar
i. Köttkvaliteten försämras hos
djur som stressas eller i övrigt
inte mår bra, även om de är fris-
ka. Ett stressmoment är använd-
ning av elpåfösare – något som
är förbjudet annat än i undan-
tagsfall.

Föreskrifter om bland annat
stallmiljön och vård/skötsel av
slaktdjur finns i tredje och fjärde
kapitlet i L 22 (6). Viktigt att
tänka på är att de regler som
finns i L 22 gäller även för stall-
miljö och skötsel hos djuruppfö-
daren (där även Jordbruks-
verkets föreskrift L 100 (4, 8, 9)
om djurhållning inom lantbruket
gäller), inte bara på slakteriet.

Förbättringar i Uppsala
På Uppsalaslakteriet har man
kontinuerligt försökt att förbätt-
ra djuromsorgen, framför allt vid
hantering av inkommande slakt-
djur och beträffande bättre stall-

miljö. Företaget har lagt en plan
för hur ska detta ska göras. I pla-
nen finns exempelvis följande
punkter: 

– Utbildningsplan för personal 
som arbetar i stallarna och 
hanterar djuren. Utbildningen 
ska innehålla information om 
djurskyddslagen, om djurbete-
ende, om sjuka/skadade djur 
och om lösningar på vanliga 
problem.

– Övervakning av transporter 
och djurhållning via egenkon-
troll.

– Utbildning av transportörer.
– Att förbättra stallmiljön, 

framför allt utrymme för djur i 
lösdrift och endjursboxar 
enligt L 22. En fullständig 
ombyggnad av stallen är pla-
nerad för att ta bättre hänsyn 
till djuromsorgsaspekterna.

– Möjlighet att mjölka höglakte-

rande kor som övernattar på 
slaktstallet längre än tolv tim-
mar efter inkomst till slakteri-
et. Dessutom ska transportö-
rerna instrueras att inte 
transportera höglakterande 
kor som inte mjölkats före 
transporten.

På Uppsalaslakteriet har även
anvisningarna i L 100 (4, 8, 9)
använts, genom att det tillver-
kats skyltar till varje box med
högsta djurantal för boxen.
Besiktningsveterinären kan
därigenom enkelt kontrollera att
ingen överbeläggning föreligger.

Elpåfösarproblemet
Det händer att elpåfösare an-
vänds då och då vid indrivning
av djur till slakt. Detta är
givetvis inte acceptabelt från
djurskyddssynpunkt, vilket per-
sonalen är medveten om. 
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Figur 10. Det händer
att elpåfösare an-
vänds vid indrivning
av djur till slakt.
Detta är givetvis inte
acceptabelt från djur-
skyddssynpunkt.

Figur 9. Oavsett om vistelsen på slakteriet är några timmar eller ett par dygn, är det vik-
tigt att djuren sköts på rätt sätt och med beaktande av djurskyddslagstiftningen.
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Elpåfösarproblemet kan inte
ses isolerat. Användning av elpå-
fösare korresponderar mot kvali-
teten på avlastnings- och driv-
gångarna, stallmiljön och slakt-
metoderna. Några exempel kan
belysa problemet.

Exempel 1: Ojämna golv, golv
som är hala och byter färg, otill-
räcklig belysning osv gör djuren
osäkra och benägna att stan-
na/backa. Elpåfösare kan behöva
användas och den användningen
skulle kunna minska om brister-
na i stallmiljön åtgärdades.

Exempel 2: Beroende på driv-
gångarnas utformning händer
det att elpåfösare används vid
indrivning av svin till slakt. Den
kombination av bedövningstek-
nik (gasbedövning) och drivgång-
ar som finns i Uppsala innebär
att verksamheten inte helt kan
klaras utan elpåfösare. I dag
finns emellertid ny teknik för
drivning och bedövning av gri-
sar. Sådan anläggning är instal-
lerad på slakterierna i Kristian-
stad och Skara och innebär att
elpåfösare inte behöver använ-
das där. Tekniken kräver dock
mycket stora investeringar och
kan inte installeras i Uppsala i
dagens läge, enligt Swedish
Meats (13).

Exempel 3: Slakteripersonal
som är ovana vid arbete med djur

eller inte tillräckligt utbildade
använder elpåfösare oftare än
erfaren och utbildad personal.
Uppsalaslakteriet strävar efter
att rekrytera personal bland lant-
arbetare med erfarenhet av djur-
hantering.

Summary
Slaughter animal welfare –
a multifaceted problem 
The legislation and equal-ran-
king decrees that govern the ope-
rations of slaughterhouses are
both comprehensive and detai-
led. However, the basic legisla-
tion, e g the Animal Protection
Law, is also applicable to the
keeping and care of live animals
by private citizens and professio-
nal breeders of meat- and milk-
producing animals.

Within the slaughterhouses,
both legislation and internal
rules of conduct are applicable.
Both sets of rules aim to ensure
that the operations are conduc-
ted in accordance with legisla-
tion, etc.

Compliance with legislation is
controlled by the Swedish Natio-
nal Food Administration's (NFA)
meat-inspecting veterinary offi-
cers, who work in every slaugh-
terhouse. The task of the NFAs
veterinary officer is to control
transports, to examine live ani-

mals upon arrival, to supervise
the slaughterhouse's stables, and
to perform pathological and food
hygiene examinations.

Swedish slaughterhouses have
a comparatively high standard,
at least when compared with
many international examples.
Still, there are examples of defec-
tive conduct when it comes to
both animal protection and food
hygiene.

Referenser
1. Jordbruksdepartementet. Djur-

skyddslag, uppdaterad t o m SFS
2002:550 (SFS 1988:534).

2. Jordbruksdepartementet. Förord-
ning  med allmän veterinärinstruk-
tion, uppdaterad t o m SFS 2002:114
(SFS 1971:810).

3. Jordbruksdepartementet. Djur-
skyddsförordning, uppdaterad t o m
SFS 2002:723 (SFS 1988:539).

4. Statens jordbruksverk föreskriver
om djurhållning inom lantbruket m
m (SJVFS 1993:129, saknr L 100). 

5. Statens jordbruksverks föreskrifter
om transport av levande djur (SJVFS
2000:133, saknr L 5).

6. Statens jordbruksverk. Föreskrifter
om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2000:160) om
hanteringen av vissa djurarter vid
slakt eller annan avlivning (SJVFS
2001:75, Saknr L 22).

7. Statens jordbruksverks allmänna
råd i anslutning till djurskyddslagen
(1988:534) om tillsyn m m (2000:4,
saknr L 4).

8. Statens jordbruksverk. Föreskrifter
om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:129) om
djurhållning inom lantbruket m m
(SJVFS 2000:163, Saknr L 100:1).

9. Statens jordbruksverk. Föreskrifter
om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1993:129) om
djurhållning inom lantbruket m m
(SJVFS 2002:23, saknr L 100:2).

10. Statens Livsmedelsverks föreskrifter
med instruktion för besiktningsvete-
rinärorganisationen (SJVFS 1991:9,
saknr H 12)

11. Statens Livsmedelsverks föreskrifter
och allmänna råd om slakt av tambo-
skap och hägnat vilt (SLVFS
2002:27, saknr H 190).

12. Swedish Meats. Kurs för stallperso-
nal som hanterar levande djur.
Behandling av levande djur på slak-
teri. Kompendium, 2001.

13. Swedish Meats. Slakteriet i Uppsala.
Pressmeddelande, 22 februari 2002.
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Figur 11. Den kombination av bedövningsteknik (gasbedövning) och drivgångar som
finns i Uppsala innebär att verksamheten inte helt kan klaras utan elpåfösare.

*Leg veterinär Raad Askar, Swedish
Meats KS Uppsala, Box 257, 751 05
Uppsala.

Veterinar nr 15-2002  02-11-25  10.50  Sida 748



Inledning
Den lagstiftning och med lag-
stiftning jämställda förordningar
m m som styr djurskyddet på
slakterierna är både omfattande
och detaljerad (1). De grundläg-
gande lagarna, bland annat djur-
skyddslagen, gäller dock för all
djurhållning, dvs även privatper-
soners hållning av sällskapsdjur
och uppfödares djurhållning för
kött- och mjölkproduktion m m.

Livsmedelsverkets besiktnings-
veterinärer är stationerade på
varje slakteri, främst för att över-
vaka de livsmedelshygieniska
kraven på produktionen. De har

också vissa djurskyddsöverva-
kande funktioner (3), även om
det direkta ansvaret för djur-
skyddstillsynen vilar på det kom-
munala miljö- och hälsoskydds-
kontoret. 

Besiktningsveterinären ska
kontrollera transporter och sköta
besiktningen av de levande djur
som inkommer till slakteriet.
Besiktningsveterinären ska ock-
så kontrollera stallmiljön i vilken
djuren förvaras i väntan på slakt
och slutligen utföra patologiska
och livsmedelshygieniska kon-
troller av köttet.

Svensk slaktdjurshantering,

inklusive transporter, håller en i
internationell jämförelse hög
etisk nivå. Ändå förekommer
brister i djurskyddet. De allvarli-
gaste bristerna i djurhantering
och djurskydd finns i dag dock
inte på slakterierna, utan bland
uppfödarna. Även här sköter det
stora flertalet sina besättningar
på ett korrekt och etiskt godtag-
bart sätt, men det finns skräm-
mande undantag. Följande
autentiska fall beskriver några
av de djurskyddsproblem som
kan upptäckas. Exemplen är
hämtade från slakteriet i Uppsa-
la.

Fallbeskrivningar
Vanvårdad ko
En ko kom in till slakteriet i
Uppsala för normalslakt. Vid
levandedjursbesiktningen på
morgonen dagen efter ankoms-
ten gjorde besiktningsveterinä-
ren iakttagelser som han bedöm-
de som tecken på vanvård.

Kon var kraftigt avmagrad –
dock uppenbarligen relativt hög-
producerande eftersom juvret
var mycket stort. Mastit kunde
inte konstateras.

På höger bakben var kotleden
kraftigt uppdriven/svullen och
leden var kontrakterad och
kunde inte brukas på normalt
sätt. Kon stödde på benet men
rörde sig kraftigt linkande. För-
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Fördjupningsarbete

Fall av djurskyddsärenden på 
slakteri
RAAD ASKAR, leg veterinär.*

Handledare: Allan Holmlund, leg veterinär, Institutionen för livsmedelshygien, Sveriges Lant-
bruksuniversitet, Box 7009, 750 07 Uppsala.

De allvarligaste bristerna i djurhantering och djurskydd inom slaktdjurshanteringen finns i
dag inte på slakterierna, utan bland uppfödarna. Besiktningsveterinären är då många gånger
den första veterinär som kommer i kontakt med djuren i en problembesättning. Författaren
redogör för exempel på djurskyddsfall som upptäckts av besiktningsveterinärer, och diskute-
rar hur dessa fall kan administreras. Artikeln utgör den andra förkortade delen av författarens
fördjupningsarbete i livsmedelshygien, SLU, höstterminen 2001.

Figur 1. Höglakteran-
de ko med spänt juver,
sår på höger bakben
och overkade klövar.
Fotot är taget i slakt-
stallet. Kon godkän-
des inte till nor-
malslakt. Foto: Åke
Sagler.
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ändringen var av gammalt
datum.

På låren fanns tre till fyra
äldre sår. Vid köttbesiktningen
konstaterades att dessa sår givit
upphov till djupgående variga
nekroser.

Kon helkasserades.
Djurskyddsinspektören på

miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningen informerades och gjorde
enligt uppgift ett gårdsbesök för
att undersöka djurhållningen
och för att uppmana uppfödaren
att åtgärda de brister som upp-
täckts på gården.

Vanvårdad tjur
En kraftigt förorenad tjur inkom
till normalslakt. Besiktningsve-
terinären kunde även konstatera
andra tecken på vanvård:

Tjuren var kraftig förorenad
med gödselkokor över lår, rygg
och buk. Bindslet satt för trångt
och hade ätit sig ned i huden med
kronisk torr hudinflammation
vid hornbas och halsens sidor. På
halsens undersida framför drög-
lappen hade bindslet förorsakat
ett djupare sår med vävnadsdöd.

Miljö- och hälsoskyddsnämn-
den informerades och beslöt att
skicka en inspektör till den
berörda gården. Vid inspektio-
nen noterade djurskyddsinspek-
tören en rad brister i djurhåll-
ningen på gården. Två tjurar var
kraftigt nedsmutsade. Den ena
hade dessutom spår efter skador
på nacken och framsidan av hal-
sen. Gödselpansaret på tjuren
hade frätt på pälsen så att hårlö-
sa partier syntes på låren.

Dagen efter inspektionen polis-
anmälde miljö- och hälsoskydds-
nämnden djurägaren. Vid utfråg-
ningen av djurägaren medgav
vederbörande visserligen att tju-
ren som skickades till slakt var
smutsig, men ägaren hävdade
att den inte var kraftigt förore-
nad. Åklagaren undrade om inte
djurägaren hade märkt att
bindslet hade suttit trångt –
något som djurägaren förnekade.
Åklagaren påpekade att den kro-
niska hudinflammationen och
den kroniska vävnadsdöden i ett
sår på tjurens hals inte kunde ha
uppkommit den dagen tjuren

hämtades till slakt, utan att ska-
dorna tydde på en långvarig pro-
cess. Djurägaren svarade att han
inte tyckte att det var något fel
på hans tjurar och att han dess-
utom "nu har sålt djuren". När
djurägaren tillfrågades om han
inte kunnat iaktta att bindslet
satt för hårt, förnekade han att
han sett något och att han "nog
hade missat något".

Enligt Djurskyddslagens (SFS
1988:534) tredje paragraf ska
djur hållas rena och enligt den
sjätte paragrafen får inte djur
hållas uppbundna på ett plåg-
samt sätt. Tingsrättens dom blev
50 dagsböter på 60 kronor styck.

Djur som avvisas från
normalslakt
På Uppsalaslakteriet uppgår
antalet djur som avvisas från
normalslakt till cirka 25 per år.
Orsakerna varierar, men under
år 2001 var den dominerande
orsaken juverproblem, för vilka
kon behandlats i omgångar men
inte blivit bättre och sedan skick-
ats till slakt efter karenstidens
utgång. Andra anledningar är
utmärglade suggor med bölder
samt allmänt fula och avmagra-
de kor med bölder och variga sår
(Tabell 1).

I 15 av dessa fall hade ingen
besättningsveterinär varit in-

Figur 2. Sugga med omfattande hudutslag, sår och bölder. Bilden är tagen i slaktstal-
let. Suggan godkändes inte till normalslakt. Foto: Åke Sagler.

Tabell 1. Djur som inte accepterats till normalslakt vid Uppsala slakteri 2001, enligt
veterinäravdelningens interndokumentation.
Djurslag Antal Orsak till kassation
Svin 1 Svansbiten med flera stora bölder

1 (sugga) Avmagrad med dåligt allmäntillstånd
1 (sugga) Avmagrad med dåligt allmäntillstånd och flera bölder
1 (sugga) Flera bölder i kroppen, kan inte stå

Nöt 1 (tjur) Skadad i stallet
1 (ko) Kraftig avmagrad ko med bölder i höger och vänster 

bakben
1 (mellankalv) Har feber, avmagrad, lunginflammation
1 (kalv) Mager
1 (ko) Varigt blodigt sekret från vulva
1 (mellankalv) Utmattad (blev liggande på bilen)
1 (ko) Bölder spridda over hela kroppen
1 (ko) Låg på transporten med dåligt allmäntillstånd
1 (ko) Feber, svårt att gå, kraftig svullnad i vänster framben, 

blod från vänstra främre klöven
10 (kor) Mastit med kroniska förändringar och feber

Häst 1 (sto) Liggande, kunde inte gå, dubbelsidig varig hasleds-
inflammation, svullet höger framben
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blandad. Den fråga som uppkom-
mer är hur länge dessa djur fått
gå med sina skador och sjuk-
domstillstånd före utslaktning,
och således ha varit utsatta för
otillbörligt lidande.

Sanitetsslakten avvecklades
till stor del hösten 1998. I ett
remissvar från veterinärförbun-
det i mars 2002 över Jordbruks-
verkets utredning "Konsekven-
ser av nödslaktens avveckling"
anges att många besiktningsve-
terinärer ser avvecklingen av
sanitetsslakt som ett steg i rätt
riktning mot en säker livsme-
delsproduktion. Remissinstan-
sen menar att det kommer in
färre sjuka djur till slakterierna,
vilket skulle vara positivt både
för slaktvolym och hygien (4).

Detta torde dock inte vara hela
sanningen. Fortfarande trans-
porteras det in ett oacceptabelt
stort antal sjuka djur levande till
slakt. Det innebär naturligtvis
ett onödigt lidande för djuren,
som ofta har fått stå kvar sjuka i
besättningen i avvaktan på till-
frisknande, kanske trots dålig
prognos. Dessa djurskyddsmäs-
sigt negativa konsekvenser fram-
hålls också i veterinärförbundets
remissvar (4).

Något som likaledes är oaccep-
tabelt – men svårt att komma
tillrätta med – är att de sjuka
djur som transporteras in alltid
har ett friskintyg med sig under-
tecknat av uppfödaren. I de fles-
ta fall har dessa "friska djur"
omöjligtvis kunnat få så omfat-
tande skador/sjukdomstillstånd
under själva transporten.

Diskussion och slutsatser
Alla djuruppfödare i landet är
bundna av samma djurskydds-
lagstiftning som slakterierna,
men utan att vara lika hårt kon-
trollerade.

Miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningen i respektive kommun skö-
ter tillsynen över att djuruppfö-
darna följer djurskyddslagen,
djurskyddsförordningen och de
olika föreskrifterna. Dessa för-
valtningar, eller motsvarande,
har djurskyddsinspektörer an-
ställda. Men de har ofta varken
tid eller resurser i övrigt att göra
regelbundna tillsynsbesök hos

alla djurhållare. Särskilt de
mindre gårdarna faller många
gånger "mellan maskorna".
Besök görs om det kommer in
anmälningar, annars upplever
många besiktningsveterinärer
att det kan gå flera år mellan
besöken.

På slakterierna, liksom hos de
mycket stora djurproducenterna,
görs däremot både regelbundna
och täta inspektionsbesök. Ett
slakteri besöks flera gånger om
året av Livsmedelsverket (föru-
tom att Livsmedelsverket är
huvudman för de besiktningsve-
terinärer som hela tiden finns på
slakteriet), miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen och numera
även av EU-representanter. 

På de stora enheterna finns
dessutom studenter och prakti-
kanter som arbetar där som ett
led i sina studier eller som ferie-
arbete. Det innebär att det på
stora enheter som slakterier och
stora djurproducenter rör sig fler
människor som kan göra iaktta-
gelser och som kan anmäla (och
som också anmäler) om överträ-
delser upptäcks. De mindre går-
darna drivs ofta som familjeföre-
tag, där inga "utomstående ögon"
finns.

Paradoxalt nog kan man säga
att de stora enheter som har
mest uppmärksamhet (även från
media) är de som jämförelsevis
sköter sig bäst beträffande djur-
skyddet. Kanske på grund av
uppmärksamheten men antagli-
gen också därför att de större
enheterna har råd att hålla sig

med personal med expertkun-
skap.

Besiktningsveterinären kan
larma om vanvård
Hos djuruppfödarna varierar
kvaliteten på djurskyddet. Det
finns mycket bra gårdar, som
sköter djurskyddet exemplariskt.
Även motsatsen finns.

Som besiktningsveterinär ser
man varje vecka exempel på allt
från lättare skador till allvarlig
vanvård. Ibland är det svårt att
avgöra vad som är medveten
vanvård – inklusive att djurupp-
födaren "blivit hemmablind" för
t ex felväxta klövar – och vad
som beror på bristande kunska-
per i veterinärmedicin hos dju-
ruppfödaren.

Misstänkt vanvårdade djur
som kommer till slakteriet ska
anmälas av besiktningsveterinä-
ren till miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Nämndens djur-
skyddsinspektör fattar sedan
beslut om en eventuell inspek-
tion på den aktuella gården.
Upptäcks då vanvård, kan i all-
varliga fall polisanmälan göras.

Bristande återkoppling
Problemen med detta sätt att
sköta uppföljningen av djurskyd-
det är flertaliga:

Besiktningsveterinären får i de
flesta fall ingen återkoppling på
sin anmälan. Han/hon vet inte
vem som är handläggare för
anmälan på miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen, om det vid-
tagits åtgärd och i så fall vad.
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Figur 3. Underben
från nöt med kraftigt
missväxta, overkade
klövar. Foto: Åke Sag-
ler.
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Det är inte praktiskt möjligt för
slakteriernas besiktningsveteri-
närer att per telefon "jaga" åter-
rapporter på varje anmälan.

Bristande återkoppling både
sänker den gemensamma kun-
skapsmängden och har åtminsto-
ne hittills riskerat att leda till
att besiktningsveterinärerna bli-
vit mindre benägna att anmäla.
Sedan den 15 april 2002 finns
dock en skyldighet i lag (2) för
alla veterinärer att i sin yrkesut-
övning anmäla överträdelser mot
djurskyddslagen, t ex vanvård.

Friskintyg med tveksamt
värde
Alla djur som transporteras in
till ett slakteri har ett friskintyg
med sig, undertecknat av uppfö-
daren/säljaren. Ändå visar det
sig att det finns djur med i trans-
porterna som blivit skadade eller
sjuka, ibland av misstänkt van-
vård. Den ena delen av proble-
met är att transportören inte har
veterinärmedicinsk sakkunskap
för att upptäcka mer eller
mindre dolda fel – och inte heller
för att bedöma allvarlighetsgra-
den i mer uppenbara sjukdo-
mar/skador. Detta gäller även
djuruppfödaren, även om det lig-
ger närmare till hands att anta
att uppfödaren haft längre tid på
sig att iaktta och bedöma djuret.

Dock saknas det för djuruppfö-
darna ekonomiska och andra
incitament (även negativa, i form

av risk för bötes/fängelsestraff)
för att låta bli att skicka allt
annat än helt friska djur till
slakteriet. Sjuka djur ska egent-
ligen avlivas på plats på uppföd-
ningsstället och får inte trans-
porteras in till ett slakteri. Om
incitament saknas, kan det vara
frestande för djuruppfödarna att
"chansa", skriva ett friskintyg
och hoppas på det bästa.

Även om djuret är i så dåligt
skick att besiktningsveterinären
beslutar att det ska avlivas vid
ankomsten till slakteriet, kan
det vara svårt för slakteriet att
begära ersättning från sälja-
ren/djuruppfödaren. I många fall
kan sjukdom bara bevisas om
djurkroppen skickas till SVA för
obduktion – en kostnad som
slakteriet inte alltid bedömer är
motiverad att ta.

Åtgärder vid bristfällig
djurhantering
Ibland när man som besiktnings-
veterinär ser sjuka, skadade
eller vanvårdade djur, skriver
man en rapport till djuruppföda-
ren om missförhållandena. Det
görs på ett formulär som kallas
"Åtgärder vid bristfällig djurhan-
tering". Tyvärr har detta medde-
lande från besiktningsveterinä-
ren ingen juridisk verkan utan
bara den mer begränsade ekono-
miska verkan att slakteriet kan
neka att acceptera vidare leve-
ranser från den uppfödaren om
missförhållandena inte åtgärdas.

Vad som skulle kunna förbätt-
ra situationen är om besiktnings-
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Figur 4. För djuruppfödarna saknas det ekonomiska och juridiska incitament att bara
skicka helt friska djur till slakteriet. Det kan vara frestande att "chansa", skriva ett frisk-
intyg och hoppas på det bästa.

Figur 5. När man
som besiktningsveteri-
när ser sjuka, skada-
de eller vanvårdade
djur, skriver man en
rapport till djurupp-
födaren om missför-
hållandena. Det görs
på ett formulär som
kallas "Åtgärder vid
bristfällig djurhante-
ring".
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veterinärerna skickade kopior av
formuläret "Åtgärder vid bris-
tande djurhantering" till Statens
jordbruksverk. Besiktningsvete-
rinärerna lyder visserligen un-
der Livsmedelsverket men det är
Jordbruksverket som är högsta
tillsynsmyndighet för djurskyd-
det.

De allvarligaste bristerna i
djurhantering och djurskydd
finns i dag i det första producent-
ledet, bland uppfödarna. De dåli-
ga djuruppfödarna, som medve-
tet åsidosätter djurskyddsbe-
stämmelserna, ska bort från livs-
medelsproduktionen. De som gör
så gott de kan men ändå inte kla-
rar att sköta sina djur på bästa
sätt, behöver stöd.

Tillsynen över djuruppfödarna
behöver alltså bli bättre och täta-
re och med bättre samverkan
mellan slakteriernas besikt-
ningsveterinärer och den lokala
veterinär/inspektörsorganisatio-
nen.

Summary
A case study on animal wel-
fare at a Swedish abattoir
Swedish slaughterhouses have

comparatively high animal wel-
fare standards, when compared
to many international examples.
Still, there are examples of defec-
tive conduct when it comes to
both animal protection and food
hygiene.

The most serious defects,
however, are not found in the
slaughterhouses, but among
breeders. Also among the bree-
ders, the majority do comply
with legislation, rules and regu-
lations – but frightening examp-
les of the opposite exist. Whereas
control of the slaughterhouses is
tight, supervision at farm level is
weak. 

The problem is that the super-
vising authorities (county admi-
nistrations and the environment-
and health protection authorities
in the municipalities) lack time
and resources to perform conti-
nuous surveillance of the bree-
ders.

Bad, non-complying breeders,
who wilfully disregard animal
protection regulations, must be
removed from the food produc-
tion industry. Those who try
their best to comply but who still

do not manage to care for their
animals in a proper, ethical man-
ner, need support.

The conclusion in this paper is
that supervision of the breeders
must improve, and become more
continuous. Also needed is better
co-operation between the Natio-
nal Food Administrations veteri-
nary officers working in the
slaughterhouses and the local
veterinary and animal protection
supervisory authorities.

Referenser
1. Askar R. Slaktdjursskyddet – ett

mångfasetterat problem. Svensk Vet-
Tidn, 2002, 54, 15, 741-748.

2. Förordning (SFS 1971:810) med all-
män veterinärinstruktion, uppdate-
rad t o m SFS 2002:114.

3. Information om instruktion till BVO-
fältet om besiktningsveterinärens
hantering av djurskyddsproblem vid
slakteri. Livsmedelsverket, interndo-
kument, 12 juni 2002.

4. Sveriges Veterinärförbund. Yttrande
över "Konsekvenser av nödslaktens
avveckling". Remissvar, 17 mars
2002.

7532002, Volym 54, Nr 15

JULKORT

Motiv A
Julkort med motivet ”Överdirektör S A Norling
omkring 1840 på väg från Skara till Stockholm
körande hingsten Sultan” säljes till förmån för
förbundets fond för informationsverksamhet,
korten finns med eller utan hälsningen ”God Jul
och Gott Nytt År”, samt med engelsk text.

Motiv B
Till förmån för förbundets understödsfond försäl-
jes julkort med motiv av Petter Hernqvist (olje-
målning av Per Krafft d y). Finns endast med
text ”God Jul och Gott Nytt År”.

Julkorten beställes från Sveriges Veterinärförbunds kansli, tel 08-545 558 20.
Korten kostar 3 kr/st + porto och moms

*Leg veterinär Raad Askar, Swedish
Meats KS Uppsala, Box 257, 751 05
Uppsala.
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"Djuretik – något för handeln?"
var titeln på ett välbesökt semi-
narium under den nyligen
genomförda Smedjeveckan vid
SLU i Skara. I kårhuset "Smed-
jan" hålls varje år en vecka med
föreläsningar och seminarier för
både folk med SLU-anknytning
och för allmänheten. Som arran-
gör står SLU Skara, SLU arbets-
livscenter och BYS – Biologiska
Yrkeshögskolan. Årets teman
spände över så skilda områden
som kattreproduktion, natur-
och kulturvärden i betesmarken
och produktsäkerhet i livsme-
delskedjan. Samt alltså temat
djuretik, i form av en eftermid-
dag med diskussion kring de
etiska program som tagits fram
av några av de stora livsmedels-
grossisterna.

Finns handel helt utan
etik?
Seminariet inleddes med att pro-
fessor Bo Algers gav en kort bild
av hur handeln hanterar etiska
frågor i stort, inte bara djuretik.
Det som kanske började med ett
avståndstagande från apelsiner
importerade från Sydafrika
under apartheidtiden har sedan
spridit sig till fler branscher, där
bland annat klädhandeln har bli-
vit tvungna att arbeta med frå-
gan om barnarbete i tredje värl-
den. Algers utmanade handeln
genom att hänvisa till den
underfundiga figuren "gubb-
strutten" i DN som någon gång
yttrat: "Marknaden är för etik
och moral, om det inte inverkar
menligt på affärerna...". Algers
konstaterade också att etik alltid
finns i all verksamhet – att inte
ha någon uttalad etisk policy är
också en form av etiskt ställ-
ningstagande.

I panelen satt Åke Natt och
Dag, företrädare för KF, och
Mimmi Brodin, som represen-
tant för ICA. Intressant nog är
förutsättningarna för deras age-
rande ganska olika: KF styrs vis-
serligen ytterst av sina medlem-
mar men den centrala ledningen
har ganska stora möjligheter att
påverka både utbud och policy i
de enskilda COOP-butikerna.
ICA-butikerna ägs däremot av
handlarna själva, och den enskil-
da ICA-butiken har därför stor
självbestämmanderätt, vilket
innebär att centralstyrningen i
djurskyddsfrågor mest består av
råd och rekommendationer.

Djuretik i de svenska livs-
medelskedjorna
Åke Natt och Dag började med
att berätta om KF:s aktuella
reklamfilm för frigående höns,
som bland annat innehåller en
sekvens med en motorcykelåkan-
de höna. För att belysa att etiska

ställningstaganden nu måste fin-
nas i verksamhetens alla grenar,
eftersom konsumenten efterfrå-
gar det, har KF fått ett intyg från
hönans agent på att den efter 
filminspelningen släpptes tillba-
ka till sin flock och då befann sig
väl. 

Natt och Dag berättade att KF
inte har någon generell "djur-
omsorgspolicy", däremot har
man tagit ställning i ett antal
enskilda frågor, som att man inte
säljer kött från Belgian Blue-
djur och inte gåslever. KF:s
stämma har dock beställt en 
djuretisk policy, och ett utkast
finns nu på nordisk nivå, efter-
som företaget numera är en del
av COOP Norden. Han bedömde
dock att frågan om djuromsorg
inte har samma dignitet i alla de
nordiska länderna. 

Policyn, som alltså inte är
antagen än, går ganska långt i
vissa frågor. Till exempel före-
slår man ett totalstopp vad gäller
försäljning av pälsvaror från djur
som hållits enbart för pälsens
skull. Visserligen torde denna
försäljning ändå vara mycket
liten inom KF:s verksamhet,
men man vill ändå visa sina
intentioner tydligt. 

Beträffande de livsmedelspro-
ducerande djuren inom Sverige
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Djuretik – något för handeln?
CHARLOTTE BERG, leg veterinär, VMD.*

Handelns syn på djuretik och etisk animalieproduktion
belystes under ett halvdagsseminarium vid SLU i Skara den
26 september. Artikeln ger en sammanfattning av de föreläs-
ningar och diskussioner som hölls under seminariet.

I kårhuset "Smedjan"
vid SLU i Skara
hålls varje år en
vecka med föreläs-
ningar och seminarier
för både SLU-folk och
allmänheten. "Djure-
tik – något för
handeln?" var titeln
på ett välbesökt semi-
narium under årets
Smedjevecka.
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vill man i första hand försöka
påverka producenterna att
ansluta sig till de frivilliga
hälsoprogram som finns. När det
gäller importen från andra län-
der är kraven mer basala, som
att man inte accepterar antibioti-
ka eller hormoner i tillväxtbe-
främjande syfte eller att djur
utfodras med köttmjöl från det
egna djurslaget. Generellt före-
drar man extensiva djurhåll-
ningsformer, och man marknads-
för även uppfödningsmetoderna
som en del i sin "konsumentin-
formation". Även sådant som
djurtestning av kosmetika kan

komma att omfattas av policyn.
Här ser man ett problem med
substanser som testades på djur
och godkändes för flera decenni-
er sedan, och som fortfarande
används.

Fokus på det negativa?
Mimmi Brodin medverkade i
panelen i egenskap av ansvarig
för etiska frågor och kvalitets-
och miljöfrågor centralt inom
ICA-handlarna. Hon konstatera-
de att media ofta fokuserar på
det som är negativt inom t ex
djurhållningen och att detta då
drabbar en hel bransch, trots att

det är ett fåtal som inte sköter
sig. Samtidigt litar kunderna på
att ICA har tagit sitt ansvar och
att maten är säker och produce-
rad på ett etiskt godtagbart sätt.
Varumärket är viktigt, för både
kunden, ägarna och medarbetar-
na. Djuretik är i det samman-
hanget en fråga bland många –
affärsetik, miljö, socialt ansvar
etcetera. 

ICA har en kvalitetspolicy som
gäller för alla företag inom ICA
Ahold. På djuromsorgssidan gäl-
ler i princip djurskyddslagens
krav om god tillsyn och omvård-
nad, skydd mot sjukdom och
lidande samt möjligheter till
naturligt beteende. Därtill har
man ett antal profilprojekt inom
djuretiken, till exempel delfin-
säkrad tonfisk, naturbeteskött
från nöt, och stopp för konventio-
nella burägg från och med 2003.

ICA begränsar sina krav till
att gälla helt kött samt oblandad
chark och ägg, eftersom man
anser att det i princip vore omöj-
ligt att kontrollera välfärden hos
de djur som finns med som små
ingredienser i t ex importerad
färdigmat. Vid import av helt
kött och liknande skall dock leve-
rantörens djuromsorg kontrolle-
ras. I Sverige förlitar man sig
främst på myndigheternas till-
syn. 

Målkonflikter och kontrol-
ler kritiska frågor
Agronomen Vonne Lund, som
inom kort kommer att disputera
inom området "etik inom ekolo-
gisk djurhållning", var inbjuden
för att belysa hanteringen av de
etiska frågorna ur ett lite mer
kritiskt perspektiv och på så sätt
få igång en diskussion. Hon bör-
jade med att ta upp frågan om
nivån på de målsättningar som
formuleras. Räcker det med att
kräva att de svenska producen-
terna följer den svenska djur-
skyddslagen, eller vill man vara
pådrivande mot högre nivåer?
Det finns exempel på när upp-
köparna varit de som drivit 
på utvecklingen, till exempel 
när McDonalds i Nordamerika
chockade producenterna genom
att plötsligt börja ställa tämligen
detaljerade krav på uppfödnings-
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Åke Natt och Dag berättade att KF inte har någon generell "djuromsorgspolicy", däremot
har man tagit ställning i ett antal enskilda frågor.

Mimmi Brodin från
ICA-handlarna kon-
staterade att negativ
press om t ex djur-
hållning drabbar en
hel bransch, trots att
det är ett fåtal som
inte sköter sig.
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förhållandena. Och var kommer
frågan om lokalproducerad mat
in? 

Lund tog också upp diskussio-
nen om gränsdragningar, främst
mellan djuromsorg och miljörela-
terade frågor. Bör en djurom-
sorgspolicy omfatta även jätte-
räkor, där det idag är miljöskäl,
snarare än djurskyddsskäl, som
gör handeln tveksam till produk-
ten? Och hur är det med fisk,
ställs det några djurskyddskrav
där, när forskningen finner att
fisk mycket väl kan känna smär-
ta? En annan fråga som togs upp
var målkonflikterna. Vad händer
när djuretik, miljö och livsme-
delssäkerhet inte drar åt samma
håll? Den typen av spörsmål är
välkända inom ekoproduktionen,
t ex vad gäller KRAV:s restrikti-
va regler för avmaskning. Dessa
har tillkommit för att minska
risken för restsubstanser i miljön
och i maten, men kan kanske
ifrågasättas ur djurskyddssyn-
vinkel. 

Ytterligare en intressant fråga
gällde kontrollen av olika djur-
omsorgsprogram. Hur kontrolle-
ras efterlevnaden i Sverige och
annorstädes? I andra länder
förekommer ibland särskild djur-
skyddsmärkning. 

Lund avslutade med att kon-
statera att fokus i djurskyddsde-
batten har flyttats från hundar,
katter och försöksdjur till de livs-
medelsproducerande djuren. Det
torde ligga både i böndernas och
handelns intresse att visa att det
finns en tredje väg även för djur-

vänner, mellan att urskillnings-
löst äta vad som helst, oavsett
bakgrund, och att bli vegan.

Livlig diskussion
Efter detta släpptes diskussio-
nen lös, ledd av moderatorn Ste-
fan Gunnarsson. Diskussionen
utgick från de kritiska frågor
som Lund formulerat, och därtill
kom publikens frågor och kom-
mentarer.

När det gällde målsättningen
med den djuromsorgspolicy ICA
har ansåg Brodin att det är svårt
att kräva mer än vad lagen krä-

ver, så länge inte alla producen-
ter följer lagen. Natt och Dag
konstaterade att COOP har valt
att inte sälja några ekologiska
animalieprodukter som inte är
KRAV-godkända, dels för att
man anser att det är viktigt att
slaktreglerna finns med och dels
för att det helt enkelt är lättare
att kommunicera KRAV-koncep-
tet till kunderna. Båda kedjornas
företrädare poängterade att man
är positiva till frihandel, och inte
ser något negativt med import i
sig.

Mot bakgrund av frågan om
gränsdragningar berättade Bro-
din att ICA:s djuromsorgspolicy
omfattar däggdjur och fågel, inte
fisk. De fiskregler man har är
främst tillkomna av miljöskäl.
COOP:s policy är mer generell,
och borde enligt Natt och Dag
kunna tillämpas på alla levande
varelser när den väl är antagen. 

Bo Algers ställde en fråga om
hur man hanterar dispenser –
när svenska lantbrukare begärt
(och fått) dispens från olika krav
i föreskrifterna, t ex från betes-
kravet för mjölkkor, burförbudet
för höns och förbudet mot fixer-
ing av suggor. Hur ställer man
detta mot önskan om att ständigt
ha butikshyllorna välfyllda? Vil-
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Diskussionerna pågick både under organiserade former och i kaffepauserna. Gunnela
Ståhle från LRF förklarar sin ståndpunkt för Åke Natt och Dag, KF.

Räcker det med att
kräva att de svenska
producenterna följer
den svenska djur-
skyddslagen, eller vill
man vara pådrivande
mot högre nivåer, frå-
gade Vonne Lund.
Stefan Gunnarsson
funderar på svaret.
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ken moralisk hållning intar han-
deln här? Brodin ansåg att här
har i första hand myndigheterna
ett ansvar, medan Natt och Dag
förklarade att medlemmarna,
som också utgör en stor andel av
kunderna, driver på efterfrågan
på vissa varor.

En åhörare påpekade att alla
borde äta mer vegetariskt för
miljöns skull. Brodin konstatera-
de att den vegetariska maten är
ett växande segment i butikerna,
men att man är mån om att inte
komma med några pekpinnar
gentemot konsumenterna. Natt
och Dag klargjorde att COOP är
negativt till EU:s nuvarande
jordbrukspolitik och dess negati-
va konsekvenser för tredje värl-
den. Däremot lägger man sig inte
i den enskilde konsumentens val
av mat. Dock erkände han att
man kanske varit långsamma
med att tillfredsställa nya kund-
gruppers önskemål, där veganer-
na är en kategori, och olika
invandrargrupper en annan.

Väljer handeln frivilligt
bort produkter?
Bo Algers frågade om kedjorna
visste något som det var tillåtet
att producera och sälja i Sverige
och som man ändå valt att inte
ha i butikshyllorna? Brodin
nämnde då konserveringsmedlet
Triclosan, som man bedömt sak-
nade kundnytta och medförde
negativa konsekvenser för mil-
jön. Natt och Dag tog upp 
bland annat bekämpningsmedlet
Round Up, där man har miljö-
vänligare alternativ, och kött
från Belgian Blue samt hol-
ländskt gödkalvskött. 

Vonne Lund konstaterade dock
att man å andra sidan gärna
marknadsför sin danska fläsk-
filé, trots att svinhållningen i
Danmark inte lever upp till kra-
ven i den svenska djurskyddsla-
gen. Å andra sidan har handeln
ibland bättre kontroll på sina
utländska leverantörer än på de
svenska, eftersom man förlitar
sig helt på de svenska egenkont-
rollprogrammen.

Och vad sker lokalt i buti-
kerna?
Även om de stora butikskedjorna
sätter samman olika typer av
ambitiösa policydokument på
central nivå finns alltid en osä-
kerhet kring hur dessa efterlevs i
de enskilda butikerna. Sidoin-
köp, alltså att en butik gör egna
inköp direkt från producent eller
via en fristående grossist, upp-
muntras i syfte att sälja mer
lokalproducerad mat. Å andra
sidan kan sidoinköp där lågt pris
är enda urvalskriteriet leda till
inköp av dåligt kontrollerade
varor av okänt ursprung, vilket
kan göra att konsumenten kän-
ner sig lurad. Inom ICA priorite-
rar man för närvarande utbild-
ning av handlarna inom områ-
den som regelverk och matsäker-
het. 

En åhörare undrade då vilket
ansvar handeln tar för att utbil-
da kunden. Här har båda kedjor-
na möjlighet att gå ut i sina
kundtidningar, att på olika sätt
försöka informera i butik och så
vidare. Dag och Natt nämnde
möjligheten att i framtiden infor-
mera via kvittot... Karin Jonsson

från Swedish Meats som satt
med i auditoriet, berättade att
butikernas önskemål, vilka i sin
tur bottnar i krav från kunderna,
definitivt har haft effekt på slak-
teriernas verksamhet. Detta illu-
strerar vikten av en fortlöpande
dialog mellan handeln och kon-
sumenterna.

Medveten handel
Efter detta seminarium kan man
konstatera att handeln i allra
högsta grad är medveten om att
konsumenterna blir allt mer
medvetna. Det ligger naturligt-
vis i handelns intresse att till-
handahålla det som kunderna
vill ha, men också att inte till-
handahålla sådant som stora
kundgrupper finner stötande,
vare sig det är av djurskydds-
skäl, miljöskäl eller andra orsa-
ker. Centralt har man kommit
ganska långt i resonemangen
kring dessa frågor, men fortfa-
rande återstår nog en hel del
innan varje enskild handlare för-
står och stöder alla de fina orden.
Själv skulle jag uppskatta mot-
svarande seminarium där pane-
len även innehåller representan-
ter för utpräglade lågpriskedjor,
utlandsägda livsmedelskedjor
och så vidare, för att vidga per-
spektiven något.

Vilka krav ställer för övrigt du
på din butik? 
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*Leg veterinär, VMD Charlotte Berg,
Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Box 234, 532 23 Skara.
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ILA-virus påvisat på Irland
Irland har för första gången
påvisat ILA-virus (det virus som
orsakar infektiös laxanemi).
Viruset har isolerats i två havs-
baserade odlingar med regnbågs-
lax på västra Irland. Fisken i
dessa två odlingar visar dock
inga kliniska sjukdomstecken.
Irland har även virustestat alla
övriga havsbaserade odlingar
utan att ILA påvisats. Sjukdo-
men finns/har funnits sedan tidi-
gare i Norge, Skottland, Färöar-
na, Kanada, Chile och USA.  

Kick-off för projekt STUDS
Den 24 oktober var det Kick-off
för STUDS-projektet (STörre
Utbrott av smittsamma Djur-
Sjukdomar) som Jordbruks-
verket har startat. Under projek-
tets gång ska olika myndigheter
och organisationer arbeta fram
samordnade beredskapsplaner,
som ska kunna användas vid ett
eventuellt stort utbrott av en
smittsam djursjukdom.

Bakgrunden till projektet är
bland annat det stora utbrottet
av mul- och klövsjuka i Storbri-
tannien 2001. Vid stora utbrott
som detta finns det i Sverige inte
tillräcklig beredskap för en effek-
tiv bekämpning. De personella,
materiella och ekonomiska
resurser som finns inom Jord-
bruksverket och vid andra myn-
digheter och organisationer

behöver samordnas, för att
bekämpningen ska kunna ske på
ett effektivt och smidigt sätt
även vid stora utbrott. De bered-
skapsplaner som finns i nuläget
förutsätter att sjukdomarna upp-
täcks innan de sprids, vilket
också är det troligaste. Men
eftersom det inte alltid är så,
måste det också finnas en bered-
skapsplan för om sjukdomen
hunnit sprida sig innan den upp-
täcks. Därför startade Jord-
bruksverket STUDS, och förstu-
diearbetet har pågått under som-
maren och hösten.

Förstudien
Under förstudien har projektled-
ningen besökt flera olika myn-
digheter, företag och organisatio-
ner och diskuterat beredskaps-
planering och möjligheter till
samverkan. Förstudien är nu
avslutad och projektet är indelat
i sex mindre delprojektgrupper:
ledning, information, övervak-
ning & smittspårning, restriktio-
ner & bekämpning, resurser och
datorstött beslutsstödsystem.

Kick-off
Den 24 oktober "sparkade" pro-
jektet igång på allvar och många
av projektdeltagarna samlades
och fick information om resulta-
ten av förstudiefasen, och hur
det fortsatta arbetet med projek-
tet ska läggas upp. Under Kick-
offen gavs det också tillfälle att

samlas gruppvis och diskutera
igenom projektets mål och
delprojektens roller. Även delta-
gare från referensgruppen fanns
på plats, för diskussion om pro-
jektets vidare utveckling. 

Totalt är 70 projektdeltagare
involverade i STUDS. Projektet
beräknas vara avslutat i slutet
av juni 2003.  Från SVA deltar
personer från avdelningen för
sjukdomskontroll och smittskydd
samt från avdelningen marknad
& information.

Kontaktpersoner från Jord-
bruksverket är Maria Möller och
Eva Kvarnfors. Mer information
finns på Jordbruksverkets hem-
sida www.sjv.se 
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Månadens Epiztel 
Det här numret av epizteln innehåller en kort information om ILA, det virus som orsakar
infektiös laxanemi. Dessutom kan man läsa om kick-off för projektet STUDS. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd av Gudrun Orava, SVA
telefon 018-67 40 00.

Irland har för första gången påvisat infektiös laxanemi-virus i två havsbaserade laxod-
lingar. Fisken i dessa två odlingar, liksom den på bilden, visade dock inga kliniska sjuk-
domstecken. Foto: Bengt Ekberg.

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.
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Veterinärförbundets fullmäktige
samlades i början av oktober i de
ärevördiga gamla fängelseloka-
lerna på Långholmen i Stock-
holm. Innanför de tjocka murar-
na lade förbundets förtroendeval-
da upp riktlinjerna för den kom-
mande tvåårsperioden, i en tid av
kraftig organisatorisk turbulens.

Som det högsta beslutande orga-
net i veterinärförbundet faller ett
extra stort ansvar på fullmäktige
och dess delegater. Alla verkade
dock ha insett mötets betydelse,
då mötesdeltagarna infann sig
väl informerade och med argu-
menten slipade inför de diskus-
sioner som väntade.

Som en inledning innan de
verkliga förhandlingarna började
hade förbundsstyrelsen bjudit in
SACOs ordförande Anna Ek-
ström, att tala om varför man
ska vara ansluten till ett akade-
mikerförbund.

Entusiastisk SACO-ordfö-
rande
Yrkesförbundsprincipen är cen-
tral för SACO, inledde Anna
Ekström med att konstatera.
SACO välkomnar de medlems-
förbund som har olika deltagar-
grupper, såväl egenföretagare
som anställda, men som kan
enas kring en yrkesidentitet.

Den traditionella SACO-med-
lemmen är dock man, i 40-årsål-
dern och offentliganställd. Un-
derbarare medlemmar kan man
inte ha, menade Anna Ekström,
dessa personer tycker det är
självklart att vara med i en fack-
lig organisation. Hon ville dock
göra SACO-medlemskapet "ap-
titligt" även för andra grupper,
t ex kvinnor födda på 1970-talet
som är privatanställda eller
egenföretagare. Dessa personer
har en lika stor plats i ett SACO-
förbund som de traditionella
medlemmarna, och kommer i
framtiden kanske att vara den
typiska SACO-medlemmen,
förutspådde Anna Ekström.

Förbunden måste omvärdera
sin verksamhet mot att stödja

7612002, Volym 54, Nr 15

Konstruktivt fullmäktige i fängslande miljö
Onsdagen den 9 till
torsdagen den 10 oktober
ägde veterinärförbundets
fullmäktigemöte rum på
Långholmens konferens-
centrum i Stockholm. 
Efter en stormig tid i
förbundet kunde fullmäkti-
ge denna gång enas om
många konstruktiva
förslag, som hade en
stärkt framtida organi-
sation som mål. Mötet
gästades dessutom av
SACOs ordförande Anna
Ekström.

SACO:s ordförande Anna Ekström välkomnar medlemsförbund med olika medlems-
grupper, såväl egenföretagare som anställda, som kan enas kring en yrkesidentitet.
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den individuella lönsamheten,
fortsatte SACO-ordföranden.
Löneutvecklingen går allt mer
mot lokal och individuell löne-
sättning, och förbunden måste
därför lägga mer kraft på indivi-
duell rådgivning. Om något hän-
der en medlem i arbetet ska man
kunna ringa förbundet och få
hjälp, ungefär som från ett för-
säkringsbolag eller en advokat-
byrå, menade hon. 

SACO å sin sida ska vara den
kraft i samhället som genom opi-
nionsbildning för fram budska-
pet att akademisk kunskap
måste värderas högre. Ingen
annan organisation gör detta,
och det gynnar alla medlemmar,
oavsett anställningsform. SACO
jobbar också för att stärka kvali-
teten i högskoleutbildning och
forskning. Sänkta anslag till
dessa områden är ett stort pro-
blem i Sverige idag, och Anna
Ekström nämnde särskilt SLU i
det sammanhanget.

Hon avslutade sitt anförande
med att konstatera att kärleken
till yrket är centralt för akademi-
ker i allmänhet och för veterinä-
rer i synnerhet, och att den borde
tas tillvara bättre. Fullmäktige-
delegaterna gav SACO-ordföran-
den hjärtliga applåder för ett
entusiastiskt och hoppingivande
anförande.

Fullmäktigemötet
Det var sedan dags för de egent-
liga mötesförhandlingarna att
börja. Förbundsordföranden Dag

Hultefors hälsade de närvarande
välkomna och förklarade full-
mäktigemötet år 2002 öppnat.
Till den delikata rollen som
mötesordförande valdes Suzanne
Sandquist (ordförande i Små-
djurssektionen) och till mötes-
sekreterare valdes Anders
Lefrell (förbundsjurist). Det
skulle visa sig att detta var
utmärkta val från fullmäktiges
sida.

Nedläggning och pånyttfö-
delse
Dag Hultefors meddelade däref-
ter församlingen att PVF beslu-
tat om sin egen nedläggning vid
ett möte i augusti och att detta
meddelande nått kansliet den 29
augusti 2002. Samtidigt medde-
lade PVF att de ej avsåg att ut-
nyttja sina platser vid årets full-
mäktigemöte. Nedläggningen be-
fanns vara i enlighet med PVFs
stadgar och godkändes av full-
mäktigemötet.

Omedelbart därefter redogjor-
de Evamari Lewin för de åtgär-
der som vidtagits för att försöka
bilda en ny riksförening för pri-
vatpraktiserande veterinärer.
Ett stort antal tidigare PVF-
medlemmar befinner sig nu i för-
bundet utan att stadgeenligt till-
höra en riksförening. Fullmäkti-
ge beslöt därför att godkänna en
tillfällig direktanslutning till för-
bundet för ovannämnda medlem-
mar fram till dess att en ny riks-
förening har bildats som dessa

kan ansluta sig till. Fullmäktige
godkände också en interims-
styrelse för ett ”nytt PVF” bestå-
ende av tre personer, Inger Bac-
klund, Cristin Knudsen och Eva-
mari Lewin.

Verksamhets- och
revisionsberättelser samt
ansvarsfrihet
Närmast på föredragningslistan
stod formalia i form av verksam-
hetsberättelserna för åren 2000
och 2001, revisionsberättelser för
samma period, fastställande av
resultat- och balansräkningar
samt frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen för dessa år. Efter en
del klarlägganden rörande
datum för undertecknande av
revisionsberättelserna beviljade
fullmäktige enhälligt ansvarsfri-
het för styrelsen. 

Dag Hultefors redogjorde se-
dan för den pågående verksam-
heten inom förbundet och SVS
som mycket baseras på beslut
och uppdrag från tidigare full-
mäktige och ordförandekonferen-
ser. Bland det som föredrogs var
frågan om förtroendearbetstid,
förbundets förhandlingsmöjlig-
heter på den statliga sektorn,
AVF-gruppens arbete och situa-
tionen på SLU.

De stadgeändringar som var

762 2002, Volym 54, Nr 15

Till den delikata rollen som mötesordförande valdes Suzanne Sandquist (ordförande i
Smådjurssektionen) och till mötessekreterare valdes Anders Lefrell (förbundsjurist).

Evamari Lewin redogjorde för de åtgär-
der som vidtagits för att bilda en ny riks-
förening för privatpraktiserande veteri-
närer.
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aktuella denna gång var endast
smärre justeringar, som att ge
möjlighet för utlandsstuderande
svenska studenter och TUVE-
studenterna att bli medlemmar i
förbundet och att en fullmäktige-
ledamot får ersättas vid förfall.
Även i instruktionerna för För-
troenderådet gjordes en del
justeringar, beslut i rådet kan
inte längre påkallas av utomstå-
ende.

Den antibiotikapolicy för hund
och katt som tagits fram av en
arbetsgrupp inom smådjurssek-
tionen antogs också av fullmäkti-
ge och kan i sin helhet studeras
på förbundets hemsida. Det är
ett imponerande arbete som
gjorts och dokumentet är i det
närmaste att betrakta som en
uppslagsbok för smådjursprakti-
ker vad gäller antibiotikaan-
vändning. Det ska betraktas som
en vägledning för förbundets
medlemmar och inte som en obli-
gatorisk policy.

Historiska gäster och
historiska problem
Sedan var det dags att välkomna
dagens andra gäster, Lars Gar-
mer och Bengt Nordblom som
erbjudits möjlighet att inför full-
mäktige framföra en vädjan om
stöd till verksamheten vid Vete-
rinärhistoriska Muséet i Skara.

Detta museum är ganska unikt i
världen och står nu inför möjlig-
heten att bygga ut lokalerna och
förbättra katalogisering och
övrig verksamhet men till detta
behövs naturligtvis medel och en
ansökan om stöd från förbundet
har inkommit till styrelsen. 

Efter gästernas inlägg uttalade
flera fullmäktigemedlemmar sitt
stöd för muséet och samtliga när-
varande uppmanades att bli
medlemmar i muséets vänföre-
ning. Fullmäktige beslöt dock att
diskutera förbundets eventuella

bidrag till muséet i anslutning
till genomgången av förbundets
ekonomi och budget.

En annan inbjuden gäst var
beteendevetaren och konsulten
Sara Göransson (se artikel i SVT
nr 7/02) som gick igenom den
rapport som förbundet utarbetat
angående arbetsmiljön för an-
ställda veterinärer vid djursjuk-
hus och djurkliniker.

Den kanske största, viktigaste
och svåraste frågan för årets full-
mäktige var den om SVF/SVS-
utredningen och om förbundets
framtida organisation. Åsa Berg-
quist, vice ordförande i SVF och
ansvarig för utredningen, inled-
de med en kort redogörelse för
bakgrunden till utredningen och
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Veterinärförbundets
valde revisor Sven-Ove
Olsson läser upp sin
revisionsberättelse, vil-
ket resulterade i att
fullmäktige beviljade
ansvarsfrihet för styrel-
sen för de två gångna
åren.

Sara Göransson redovisade förbundets
utredning om arbetsmiljön för anställda
veterinärer vid djursjukhus och djurkli-
niker.

Den kanske viktigaste frågan under
mötet var den om förbundets framtida
organisation. Åsa Bergquist gav en bak-
grundsbeskrivning.

En önskan om ekonomisk hjälp för att
bygga ut veterinärmuseet i Skara fram-
fördes av Bengt Nordblom.
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en uppräkning av de områden
och ärenden som svenska veteri-
närkåren kan tänkas anse det
vara förbundets uppgifter att
sköta. Något förslag på hur orga-
nisationsfrågan skall lösas hade
inte arbetsgruppen kommit fram
till. Frågan är komplex både från
ekonomisk synpunkt och vad gäl-
ler arbetsfördelningen på kansli-
et eftersom de flesta frågor trots
allt går i varandra. Örjan Ljung-
vall, som deltog i fullmäktige
under denna punkt i sin egen-
skap av medlem i utrednings-
gruppen, tog upp det orimliga i
att ett antal veterinärer står

utanför SVS arbete därför att de
inte är medlemmar i förbundet.
Dag Hultefors presenterade
därefter en idéskiss till ny orga-
nisation som förbundsstyrelsen
vid gårdagens sammanträde
hade antagit som styrelsens för-
slag.

Efter en längre debatt med
många inlägg från de olika del-
föreningarna och en ajournering
av frågan till dagen efter beslöt
fullmäktige dag två enhälligt att:

•En omorganisation ska ske
•Omorganisationen ska inne-

bära ett enat förbund
•Förbundsstyrelsen uppdrogs 

att utarbeta förslag till den 
nya organisationen snarast 
möjligt enligt en tidsplan 
uppställd av SYVF

•Samtliga riksföreningar ska 
inkomma med namnförslag 
på representanter till en 
arbetsgrupp i frågan och SVS 
ska utse högst två represen-
tanter till samma arbets-
grupp. Gruppen ska snarast 
påbörja arbetet och förbunds-
styrelsen ska utse en ordfö-
rande. Vid behov kan extern 
konsulthjälp anlitas.

Personval 
Då Dag Hultefors hade valt att
avgå i förtid från posten som för-
bundsordförande hade fullmäkti-
ge att genomföra ett fyllnadsval
av ordförande för perioden
2003–2004. Valberedningens för-
slag, som var det enda som
inkommit, var Karin Östensson
som också enhälligt valdes.
Karin Östensson var inbjuden
som gäst och innan valet gick av
stapeln fick hon svara på frågor
från fullmäktige och framföra
sina egna synpunkter på de vik-
tigaste uppgifterna för förbun-
det. De tre frågor hon sätter
främst är att ena förbundet, fort-
sätta arbetet med att synas i
debatten för att främja veteri-
närmedicinen och att tillse att
förbundet återigen blir attraktivt
för privatpraktiker.

I övrigt omvaldes Åsa Berg-
quist som vice ordförande för
perioden 2003–2006, likaså
omvaldes Evamari Lewin och
Per Sahlander för samma period
och nyvaldes Bo Eberhardson
som ersättare för avgående
Ilmars Dreimanis. Nyval förrät-
tades också av SVS ordförande
och vice ordförande efter avgåen-
de Anders Forslid och Anne Mör-
ner Pedersen. Till ordförande för
SVS valdes Thomas Svensson
och till vice ordförande Henrik
Ericsson.

I Förtroenderådet omvaldes
Christina Greko, Maria Jackert
Jernberger och Peter Jacobsson
som ledamöter, nyvaldes Harald
Jutterström och Margareta
Widell som ledamöter och Lars
Gustafsson som suppleant för
perioden 2003–2006.

764 2002, Volym 54, Nr 15

Mötet fick ajourneras för att olika intressenter skulle kunna tala sig samman om de pre-
senterade organisationsförslagen.

Med några mindre
justeringar fastslogs
den tidsplan för omor-
ganisationen som Sve-
riges yngre veterinärers
förening presenterat.
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Både revisorerna Lars Bau-
man och Sven-Ove Olsson och
revisorssuppleanterna Björn
Waldhagen och Sven Rydberg
omvaldes på två år. Till ordfö-
rande i Skadeprövningsnämnden
nyvaldes Staffan Rydberg och till
ledamöter omvaldes Gunnar
Nilsson och nyvaldes Inger
Lindroth och Ilmars Dreimanis
för perioden 2003–2006. Till Pen-
sionsnämnden omvaldes ordfö-
rande Bengt Hurvell och samtli-
ga ledamöter Claes Rülcker och
Lena Englund samt suppleanten
Agneta Alderin.

Slutligen valdes också en ny
valberedning där tidigare leda-
möter Anders Norling, Carl Hård
af Segerstad, Lars-Gösta Lars-
son, Agneta Alderin och Fredrike
Ritter fick fortsatt uppdrag och
Marie Berger och Lena Stengär-
de tillkom som nya ledamöter.
En plats lämnades vakant för det
nya PVF. Sammankallande blev
Carl Hård af Segerstad.

Utmärkelser och motioner
Ett av de mer angenäma uppdra-
gen för fullmäktigeledamöterna
är att utse mottagare av förbun-
dets olika utmärkelser. Efter en
tids återhållsamhet med sådana
var det i år dags för att belöna
flera personer som gjort stora

insatser för förbundet och veteri-
närkåren. Till hedersledamot i
förbundet utsågs Herbert Lund-
ström, vars mångåriga insatser
bland annat som ordförande i
förbundet och Sveriges represen-
tant i FVE torde vara välbekanta
för alla kolleger.

Förbundet kan också utdela
den s k Hernquistmedaljen i guld
eller silver och av tradition ges
guldmedaljen till veterinärer och
silver till icke veterinärer. Guld-
medalj tilldelades i år Börje Gus-
tafsson och Nils-Olov Hellgren
och silvermedaljen Astrid Ham-
ring och Barbro Hellgren.  Årets

pristagare och deras insatser
kommer att presenteras närma-
re i SVT i samband med att
utmärkelserna utdelas under
årets Veterinärmöte.

Även i år hade en ansenlig
mängd motioner inkommit, tolv
stycken varav SYVF stod för tio,
VIAT för en och DVF för en. En
del av dessa motioner kan
betraktas som ”favoriter i repris”
men även nya frågor kom upp i
år. För detaljerad information
om motionernas innehåll och
besluten hänvisas till protokollet
från fullmäktige som i skrivande
stund ännu inte är klart.

Ekonomi och budget
På grund av det rådande ekono-
miska världsläget har även för-
bundets ekonomi drabbats hårt
av börsfallen och förbundet lever
inte längre på avkastningen av
kapitalet utan tär i stället på
detta sedan ett par år tillbaka.
Med detta som bakgrund beslöt
fullmäktige om en höjning av
medlemsavgifterna som dock
inte kommer att bli särskilt
kännbar för medlemmarna tack
vare den av riksdagen beslutade
25-procentiga skattereduktionen
för fackföreningsavgifter. Dock
kände sig fullmäktige tvungna
att med den ekonomiska situa-
tionen i åtanke med beklagan
avslå ansökan om bidrag från
Veterinärhistoriska Muséet och i
stället erbjuda hjälp från förbun-
det med att på andra sätt inför-
skaffa medel till verksamheten.
Fullmäktige beslöt i stället att
avsätta en summa på 500 000
kronor för arbetet med omorga-
nisationen av förbundet och SVS.
Efter dessa beslut antogs de av
styrelsen föreslagna budgetarna
för 2003 och 2004.

Efter två dagars intensivt
arbete med många och långa dis-
kussioner återstod så enbart
avtackning av avgående ledamö-
ter och därefter kunde fullmäkti-
geledamöterna skingras och
återgå till sina normala sysslor
efter att ha tackats för sin goda
insats av mötesordföranden
Suzanne Sandquist.

Christina Arosenius
Johan Beck-Friis
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Karin Östensson tackar för förtroendet som ny förbundsordförande, och önskas lycka till
av sin företrädare Dag Hultefors.

Efter att ha styrt fullmäktigeskutan i
hamn på ett föredömligt sätt, kunde
Suzanne Sandquist pusta ut.
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ISDVMA, International Sleddog
Veterinary Medical Association,
är en intresseförening för veteri-
närer engagerade i slädhunds-
sporten. Föreningen har med-
lemmar i flera länder, till och
med i länder som Australien.
Föreningen bildades av veterinä-
rer som engagerade sig i värl-
dens längsta slädhundstävling
Iditarod Trail Sleddog Race, 170
mil genom Alaskas vildmark.
Förutom att stödja forskning om
hårt arbetande hundar, publice-
ra forskningsresultat och ordna
kurser för tävlingsveterinärer så
ordnar föreningen även fortbild-
ningskonferenser vartannat år. 

Konferensen som skulle ha hål-
lits 2001 i Frankrike blev upp-
skjuten till i år. Jag sökte och
fick Svenska Distriktsveterinär-
föreningens stipendium för att

delta i 2002 års konferens. Det
enda som stod på hemsidan var
att konferensen var uppskjuten
till 2002. Men plötsligt en dag
fanns information om att konfe-
rensen skulle hållas nästan i
Frankrike, dvs French Quarters
i New Orleans. 

Godisälskande alligatorer
I slutet av augusti bar det iväg
från ett sommarvarmt Kiruna
där det ändå var för varmt för att
träna hundar. När vi efter ett
dygns resande klev ut från Louis
Armstrong International Airport
var det som att mötas av en vägg.
Även sent på kvällen var värmen
och den höga luftfuktigheten
minst sagt tryckande. Dagtid var
det än värre när solen stekte
rakt ovanifrån, då var det skönt
att det fanns butiker och pubar

att svalka sig i. Vi hade tre dagar
av turistande innan kursen bör-
jade. Efter flera timmars prome-
nerande i French Quarters och
Downtown hoppade vi på en
"swamp tour" med Cajun
Encounters Inc. Som involverad i
turistnäringen hemma i Kiruna
var det intressant att studera
motsvarande småföretag på
andra sidan Atlanten. 

Efter en knapp timmes busstur
mot nordost där vägen bland
annat korsade den flera mil
breda Lake Ponchartrain kom vi
till campen med det minimala
kontoret. Vår guide hette Luca
och han hade en svada som fort-
gick utan avbrott. Jag funderade
lite över påsen med marshmal-
lows han hade med sig men för-
klaringen lät inte vänta på sig.
Han hade knappt styrt ut den
lilla båten i träsklandskapet för-
rän den första alligatorn kom gli-
dande, och med god aptit svalde
ner den ena skumbollen efter
den andra. Under den två tim-
mar långa turen såg vi flera alli-
gatorer och alla kom glidande
direkt när de hörde båten.
Marshmallows var tydligen en
delikatess för dem. Vi såg även
sköldpaddor, hägrar och någon
sorts vattenorm förutom en del
mindre fåglar. Vill man se många
djur ska man ta en kvällstur och
inte mitt på dagen i den värsta
hettan. 

På tur längs Mississippi
Nästa dag hyrde vi bil och till-
bringade större delen av dagen i
den. Tur var nog det, för förutom
regnskurar och åska var det den
hetaste dagen. Vi hann med ett
besök på en jättestor shopping
mall i Baton Rouge. Och det vi
sparade in på att bo på ett enkla-
re hotell än Ramada Plaza för-
svann snabbt. Nästa morgon
efter en närande amerikansk
frukost på Denny's besökte vi en
omsorgsfullt renoverad plantage,
Destrehan, strax utanför stan.
Plantagen hade varit i samma
franska familjs ägo sedan 1930-
talet, innan den togs över av ett
oljebolag. Nu sköttes den av en
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Om slädhundar i New Orleans...
ANETTE JOHANSSON, leg veterinär.* 

Från ett sommarvarmt Kiruna till ett New Orleans med tryck-
ande värme förflyttade sig författaren för att lära sig mer om
slädhundarnas problem i det arktiska klimatet. Kontrasterna
var stora och erfarenheterna många från årets konferens
med International Sleddog Veterinary Medical Association. 

French Quarters tillhör
de mest kända delarna
av New Orleans och är
därför oerhört turis-
tiskt. De flesta som
roar sig natten igenom
är amerikaner, men
dessa fick under några
dagar sällskap av en
svensk veterinär från
Kiruna.
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stiftelse och vår guide var en
pensionerad veterinär. 

Vårt nästa mål skulle bli Port
Hudson, nordväst om Baton
Rouge, som var en av de sista
befästningarna i inbördeskriget.
Redan less på Highway I-10 tog
vi River Road längs den vindlan-
de Mississippi. Ändlösa socker-
rörsodlingar kantade vägen,
ibland avbrutna av små samhäl-
len och stora oljeraffinaderier.
Det var redan eftermiddag när vi
äntligen passerade Baton Rouge
som för övrigt är USAs femte
största hamn, trots att den ligger
en bra bit in i landet. 

Bourbon Street
Port Hudson var befriande tomt
på turister. Museet visade en
utställning om belägringen där
6 900 sydstatssoldater i flera
månader höll stånd mot 30 000
nordstatare innan de var tvung-
na att kapitulera i juli 1864. Små
söta armadillos, bältdjur, pilade
runt i skogskanten när vi prome-
nerade runt och tittade på gropar
och diken i marken. 

Som alla andra dagar avsluta-
de vi även denna med rock och
blues på Bourbon Street. Utbu-
det är enormt av bra musik och
det är bara att dra runt längs
gatan och glida in på pubarna
när man hör toner som tilltalar

en. Ölen kostar naturligtvis dub-
belt så mycket på Bourbon Stre-
et och bandet tar upp kollekt,
men det är det värt. Bourbon
Street och French Quarters är
oerhört turistiskt och de flesta
som roar sig natten igenom är
amerikaner. Larmet och oväsen-
det är öronbedövande speciellt
fredag och lördagskväll. Gatan
är fylld av festande människor
som med drinkar i händerna kas-

tar upp halsband på balkonger-
na. Halsbandens funktion var
lite oklar men det ska väl vara
ett sätt att söka kontakt, vilket
inte tycks alltför svårt eftersom
man knappt kan ta sig fram i
trängseln. 

Det heta kreolska köket såg jag
fram emot men efter bara ett par
dagar insåg vi att det nog ska
avnjutas någon annanstans än i
French Quarters. En sirloin
steak på Denny's överträffade
vida både gumbo och jambalaya,
åtminstone på de restauranger
som vi besökte. Och både Tabas-
con och Louisiana Hot Sauce
hade stått långt ifrån grytorna.
Barbeque chicken wings på flyg-
platsen i Chicago fick däremot
ögonen att tåras och halsen att
brinna. 

Allvaret börjar
Fredag morgon började allvaret
och tre fullspikade kursdagar låg
framför en. Vi var nästan 40
entusiaster representerande inte
bara USA utan även Kanada,
Australien, Frankrike, Tyskland,
Österrike, Norge och Sverige.
Medan jag var ensam svensk
hade Norge en delegation på fyra
veterinärer. Norska Hundkörar-
förbundet har en resursgrupp
med fem veterinärer knuten till
sig. De norska kollegerna från

768 2002, Volym 54, Nr 15

Att avsluta dagen med rock och blues på Bourbon Street hör till besökarens måsten.
Utbudet är enormt av bra musik och det är bara att dra runt längs gatan och glida in på
pubarna när man hör toner som tilltalar en.

Den norska delegatio-
nen bestod av fyra
personer, varav tre
ses på bilden. Norska
Hundkörarförbundet
har en resursgrupp
med fem veterinärer
knuten till sig.
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Oslo i söder till Karasjok i norr
har alla ett förflutet som hundfö-
rare eller tävlingsveterinär. 

Efter inledning av dr Jerry
Vanek, en av föreningens grun-
dare och med lång erfarenhet
från Iditarod, var förste talare
Nicholas Vunich. Vunich har
varit tävlingsveterinär på Idita-
rod sedan 1995. Han pratade om
rutiner och dokumentation ute
på "check-points". Man kan säga
att Iditarod är grunden till både
ISDVMA och all veterinärmedi-
cinsk kunskap som finns om hårt
arbetande slädhundar. En så
extrem långdistanstävling i ett
extremt klimat ställer stora krav
på de individer som ska genomfö-
ra tävlingen, både djur och män-
niskor. Iditarod har också varit
föremål för ett stort medieintres-
se och en skottavla för djurrätts-
aktivister. 

Iditarod Trail Sleddog Race
startar i Downtown Anchorage
och går genom väglöst land längs
gamla färdleder till Nome på
Alaskas västkust. Den första
delen är ofta snöfattig och med
passagerare som är en del av
sponsringen till tävlingen kör
man till Eagle River. Den riktiga
tävlingen startar dagen efter i
Wasilla. Tuffa sträckor längs
banan är Rainy Pass där man
går över bergskedjan Alaska
Range. Farewell Burn är en
annan besvärlig del som efter en

skogsbrand är som en öken.
Under snöfattiga 2001 hade
många hundar problem med
dammet. Tio mil går längs
Yukonfloden som kan erbjuda
både sträng kyla, hård vind och
overflow, dvs vatten på isen.
Allra tuffast är det när man kom-
mer ut vid kusten och ut på Nor-
ton Sound. Ground storms gör
sikten obefintlig och tröttar ut
både folk och fä, dessutom i kom-
bination med hård kyla och vat-
ten på isen. Ändå går tävlingen
fortare för varje år, rekordtiden
är åtta dagar, 22 timmar och 46
minuter. 

Djurskyddsaspekter
Djurskyddet är viktigt för täv-
lingen och ca 35 veterinärer
finns med ute på de drygt 20
check-points som finns längs
spåret. Varje spann har med sig
en bok där veterinärerna för
anteckningar och den boken ska
visas upp i varje checkpoint och
signeras av en veterinär innan
spannet får fortsätta. Alla hun-
dar besiktigas inte individuellt
på varje checkpoint, men om de
inte har besiktigats på de två
senaste blir hela spannet besikti-
gat. Veterinär står och tittar på
alla spann när de kommer in och
viktigt är också att studera hur
hundarna beter sig när de har
stannat. Äter och dricker de?
Verkar de apatiska? Lägger de

sig ner och vilar eller är de rast-
lösa? Hur ser urin och avföring
ut? Man får mycket information
om spannets status bara genom
att iaktta dem. 

Vid besiktningen är det viktigt
att man undersöker alla hundar
på samma sätt. Det är inte bara
hundar och förare som är trötta,
även veterinärer lider av sömn-
brist och det är viktigt att inte
missa något bara för att man är
trött. 

Diarré hos hundarna är ett
problem, speciellt på lite kortare
långdistans, 60–80 mil. Då hin-
ner man inte få ordning på diar-
rén som oftast är stressrelaterad.
På Iditarod är uttorkning största
problemet när man kommer ut
mot kusten. Viktminskning och
hjärtfrekvens är viktiga kriterier
för att bedöma uttorkningsgra-
den. Hältproblem uppstår tidiga-
re under loppet. Är spåren lösa
blir det stor belastning på kar-
palleder och bogar, är det hårt
tar tassarna stryk såvida man
inte kör med skor, vilket de fles-
ta gör. Enligt Rick Swenson, den
meste vinnaren av tävlingen
med fem segrar, är "booties" för-
klaringen till att det går så
mycket fortare idag än för 25 år
sedan. Hypotermi kan bli ett pro-
blem hos hundar som måste tas i
släden. Alla har en sovsäck med
sig och det borde vara självklart
att sätta hunden i den. 
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Starten för Iditarod Trail Sleddog Race i Downtown Anchorage 1999. Tävlingen går
genom väglöst land längs gamla färdleder till Nome på Alaskas västkust.

På startlinjen ligger nerverna på ytan
hos både hundar och förare.
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Haw och gee
Nästa punkt på programmet var
workshops med fokusering på de
olika problemområdena. Haw
och gee är kommandoorden för
vänster och höger och listigt
hade man delat in ämnena
utifrån det. H för heart & hydra-
tion, AW för attitude, appetite &
weight, L (left) för lungs, GE för
gastroenteric system, E för extre-
mities och R (right) för rhabdo-
myolysis & rate of recovery.

Under de olika rubrikerna dis-
kuterades pappersfall och hur
man som tävlingsveterinär skul-
le ställa sig till olika problem-
ställningar. Hur ska man t ex
hantera ett spann där en trött
och negativ förare kommer in
med ett spann som har lite diar-
ré, verkar tystare och hässjigare
än andra spann men där ändå
alla äter och dricker. Föraren
har pressat spannet och kört
längre och vilat mindre än han
borde ha gjort. Det gäller att få
föraren att ändra attityd, ge hun-
darna ordentligt med vila och
vätska och kanske ändra utfod-
ringen till lite mindre fett. TLC
är viktigt, dvs tender love & care.

Dödsfall under tävlingarna
Under lunchen genomfördes
medlemsmöte och crackerbarrels
om olika ämnen. Till ämnena
som diskuterades hörde bland
annat olika tillskott i utfodring-
en, standardisering av vaccina-
tionskrav och -intyg, hundgårdar
kontra uppbindning på kätting,
behandling av tassproblem och
akupunktur.

Dr Randall Basaraba, Colorado
State University, var nästa tala-
re. Basaraba är den som utför
obduktionerna av de hundar som
har dött under tävlingen. Från
1994 har man obducerat och
dokumenterat de 15 hundar som
har dött under tävlingen fram
till 2002. Uppgifterna från åren
innan är mer osäkra. I snitt har
det dött 1,6 hundar per år. 

Rhabdomyolys eller sled dog
myopathy är den enskilt största
orsaken och förändringar åter-
fanns hos sex av de 15 hundarna.
Förändringarna liknar histolo-
giskt nutritionell muskeldegene-

ration hos nöt och svin. Fallen
kommer i början av tävlingen,
under de första 500  kilometrar-
na. Fall kan dyka upp även
under kortare tävlingar. Dödsfal-
len kommer plötsligt utan tydli-
ga föregående symtom. Kanske
har föraren observerat att den
aktuella hunden inte jobbar rik-
tigt som den brukar. På check-
point får hundarna mat och vila
och en kort stund efter att span-
net startat ut efter vilan faller
hunden ner död.

Andra orsaker till plötsliga
dödsfall har varit blödande mag-
sår, respirationspenumoni, över-
hettning, trauma, pleurit och
perikardit.

Magsår hos slädhundarna
Magsår har rönt ett stort intres-
se de senaste åren och under Idi-
tarod 2000 gjordes gastroskopier
på 28 hundar efter målgången i
Nome. En mycket livfull och
engagerande föreläsare, Michael
Willard, professor i smådjursme-
dicin vid universitetet i Texas,
redogjorde för de upptäckter
man hittills gjort. 

35 procent av hundarna hade
synliga ulcerationer i magsäck-
en. Oftast hade inga symtom
observerats innan. Om hunden
kräks ska man undersöka kräk-
ningen noggrant. Finns det
något brunt i kräkningen är det
ett tecken på blödning i mag-
säcken. Missa inte det, poängte-
rade Willard. Alla kräks heller

inte fastän de har sår i magsäck-
en – "God made dogs tough". 

Biopsier togs från 22 hundar,
1–2 biopsier per hund eftersom
förarna inte ville ha för många
hål i hunden. Högt antal spiral-
bakterier återfanns hos 15 av de
22 hundarna. Sex hundar hade
gastrit och blödningar.

Man har diskuterat om man
antingen kan förebygga ulcera-
tionerna eller läka dem snabba-
re. Vid en förnyad undersökning
under Iditarod 2002 fick ett
spann äta omeprazol och två
andra spann fick placebo. Hun-
darna som fick omeprazol hade
signifikant lägre andel föränd-
ringar i magsäcksslemhinnan än
de som fick placebo. Merparten
av magsåren är för övrigt utläkta
veckan efter tävlingen när hun-
den har fått vila.

Narkos i arktiskt klimat
Anestesi vid "Forty below" inled-
de lördagens föreläsningar.
Roland Mandsager från Oklaho-
ma State University gick igenom
olika narkosmetoder och deras
lämplighet i fält. Gastroskopier-
na utfördes i en liten barack i
Nome och för det behövdes en
smidig och kortvarig narkos från
vilken hundarna återhämtade
sig snabbt, eftersom de redan
efter en halvtimme skulle ut till
resten av spannet på stånglinan. 

Duration, effekt på cirkulation
och andning, apparatur som
krävs, kostnaden och attraktio-
nen för missbrukare är aspekter
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Till höger ses Rick
Swenson, femfaldig
Iditarod-mästare och
moderator/föreläsare
under konferensen.
Till vänster Greg
Reinhardt från
IAMS.
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som påverkar valet av narkosme-
del.

Propofol befanns vara smidi-
gast och säkrast och med snab-
baste återhämtningstiden. Före
sövningen kontrollerades hjärt-
frekvens och hjärtrytm, andning
och vätskestatus. För gastrosko-
pin räckte 5–20 minuters narkos
men en hund hade magsäcken
full av hundskor och det tog en
timme att fiska upp dessa. Totalt
sövdes 150 hundar, varav 43 på
samma dag. Förutom endoskopi
av magsäcken gjordes också en
parallell undersökning med
endoskopi av bronkerna.

För övervakning hade man en
pulsoximeter och utöver det pal-
perade man pulsen och räknade
andetagen.

Roland Mandsager visade en
bildserie där hunden sövdes
13.50 och stod bland de andra
hundarna på stånglinan 45
minuter senare. Det gick inte att
se vem som hade varit sövd.

Vätsketerapi för människa
och hund
Mandsager föreläste vidare om
"Fluid Therapy in the Great
White North" och om smärtbe-
handling och lokalanestesi under
rubriken "Numbness in the Wil-
derness". 

För varje flaska öl ska man
dricka en flaska vatten, var hans
första råd inför kvällens övning-
ar på Bourbon Street. 

"Any fluid is better than none"

var ett annat råd. Det är viktiga-
re att få i hunden vätska än att
det är bästa sorten. Värm upp
vätskan innan den ska i hunden
för vätskan är garanterat kall
under de här förhållandena. När
det gäller val av kanyl gäller
"bigger is better". Subkutan väts-
ketillförsel rekommenderas inte
eftersom det kan orsaka förfrys-
ningsskador. Ett annat råd var
att blanda 2,5–5-procentig glu-
kos med ringerlösningarna för
att tillföra även energi.

Viss skepsis mot fodertill-
skott
Läkemedelsföretaget Fort Dodge
var en av konferensens sponso-
rer och under lördag eftermiddag
föreläste Susan Granborg om ett
nytt NSAID-preparat och om ett
fodertillskott, Restor-A-Flex med
chondroitinsulfat och glukosa-
minsulfat. Konkurrenten Nutra-
max med fodertillskottet Cosequ-
in (chondroitinsulfat och gluko-
saminhydrochlorid) fanns också
med som sponsor. Nancy Loes
från Nutramax talade förutom
om sitt preparat även allmänt
om vad som gäller för fodertill-
skott och att man ska köpa dem
med viss skepsis eftersom alla
inte är seriösa. Loes hade shop-
pat på Bourbon Street och hittat
en ny fjäderboa med vilken hon
illustrerade sin föreläsning.

Efter föreläsningarna hade alla
bråttom att byta om till kvällens
aktiviteter på hjulångaren Creo-

le Queen. Programmet var
späckat, så jag hade varit förut-
seende och plockat med mig
klänningen i handväskan. Under
föreläsningarna hade man för
övrigt behövt långkalsonger, luft-
konditioneringen kylde rejält.

Det var god uppslutning till
middagskryssningen på Missi-
sippi och efteråt hägrade pubar-
na på Bourbon Street. 

Luftvägsproblem
Uppslutningen var god även på
söndag morgon även om många
inte var alltför utvilade. 

Luftvägsproblem hos slädhun-
dar var första ämnet. Föreläsare
var Michael Davis, Oklahoma
State University. Man ser sällan
kliniska problem av att hundar-
na arbetar i sträng kyla och man
har trott att kylan inte påverkar
speciellt mycket. Men undersök-
ningar gjorda på människa och
häst visar att inandningsluften
inte hinner värmas upp och att
detta orsakar problem på sikt.
Vid hårt arbete hos människa
var lufttemperaturen endast
31°C och inte 37°C 40 cm ner i
luftvägarna. Hos människor som
rutinmässigt exponerar luftvä-
garna för ouppvärmd luft, t ex
skidåkare, finns betydligt högre
frekvens av astma.

Vid försök på hundar sprutade
man ner rumstempererad luft
som är betydligt torrare och sva-
lare än luften i lungorna. Man
provade i olika doser och vid
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Alla konferensdeltagarna ställde upp sig framför hjulångaren Creole Queen för fotografering, innan den exotiska middagskryssningen
på Mississippifloden.
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högre doser blev det tydliga ska-
dor på mukosan. Om man uppre-
pade skadan genom att spruta in
kall luft varannan dag, försvann
cilierna helt och bronkerna såg
ut som hos kroniska astmatiker.

För att se om även slädhundar
kan utveckla "skidastma" under-
söktes 59 hundar från åtta
spann. Alla spannen fanns med i
den övre delen av resultatlistan.
Förändringarna man såg vid
endoskopi graderades från noll =
normal till tre, som var rikligt
med exsudat. Alla hundar hade
normalt allmäntillstånd. 47 pro-
cent hostade vid provokation, 22
procent hade onormala lungljud
och 81 procent hade exsudat i
bronkerna. Auskultationsfynden
och hostan hade ingen korrela-
tion med graden av exsudat i
lungorna. Huruvida prestationen
påverkas återstår att ta reda på.

Fodret har betydelse
Michael Hayek från IAMS Com-
pany talade om hur immunsyste-
met påverkas av arbete. Han
åskådliggjorde immunförsvaret i
Bourbon Street-termer med att
någon kastade in ett halsband på
balkongen. Mike Makrofag kol-
lar in vad som har hänt, T-cellen
Tom fixar hjälp av B-cellen Bill
osv. Näste föreläsare var snabb
att konstatera att såvitt han såg
var det inte Mike, Tom eller Bill
utan snarare Mary, Tanja och
Barbara på balkongen.

Greg Reinhardt, även han från
IAMS, pratade om intressanta
iakttagelser av utfodringen av

pointrar på en plantage i Geor-
gia. Plantagen erbjöd fågeljakter
och höll ett tjugotal engelska
pointrar för detta. Hundarna
utfodrades med ett foder som var
snäppet tunnare än högenergi-
foder, 26 procent protein och 18
procent fett. I försöket delades
hundarna i en grupp med IAMS
30/20-foder kontra plantagens
26/18-foder som var av ett annat
fabrikat. Förutom att hundarna
som fick 30/20-fodret behöll vik-
ten och konditionen bättre hade
de 55 procent mer fågeltagningar
än gruppen med det magrare
fodret. 

Nästa år hade plantagen bytt
foder till ett 30/20-foder av
samma fabrikat som de hade gett
innan. Skillnaden i innehåll mot
Eukanuba var fett- och fiberkäl-
lan. Skillnaden mellan de två
grupperna var mindre men fort-
farande hade de IAMS-utfodrade
hundarna 33 procent mer fågel-
tagningar. De krävde mindre
mängd foder för att bibehålla
hullet och de hade lägre kropps-
temperatur efter arbetet än den
andra gruppen. Det är mycket
varmt i södra Georgia och hun-
darna hölls tunna för att klara
arbetet.

Det vore intressant att kunna
göra liknande undersökningar
på slädhundar men där är det
inte lika lätt att mäta presta-
tionsförmågan. 

Från hajshow till Kiruna
Tre fullmatade dagar avslutades
med ett potpurri om vitamin E

och annat av Ken Hinchcliff, pro-
fessor i fysiologi vid Ohio State
University, som gjort många
arbeten om slädhundar genom
årens lopp.

Vitamin E är ett av de tillskott
som rekommenderas till hårt
arbetande hundar på fet utfod-
ring. Dosen är 400 IE dagligen
och det ska vara alfatokoferol.
Man har börjat titta på om den
höga dosen kan orsaka blöd-
ningsproblem och förhoppnings-
vis har man svar de närmaste
åren.

En intressant kurs var till
ända och vi tillbringade efter-
middagen på The Audubon Aqu-
arium och tittade på hajar och
mängder av andra fiskar. Efter
ett dygns resa var vi hemma i
Kiruna med lunchplanet på tis-
dag och på veterinärstationen
väntade patienterna från klock-
an 15.00, eftersom kollegan
redan var ute på fjället och jaga-
de ripor.

Tack
Ett stort tack till Svenska
Distriktsveterinärföreningen som
gjorde det möjligt för mig att
komma iväg på konferensen. Och
med kollega Brattbergs ord ring-
ande i öronen "gör det inte för
seriöst" så hoppas jag att jag inte
alldeles har misslyckats med
intentionerna.
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Stämningsbild från Vindälvsdraget 2001. Deltagandet i konferensen gav författaren nya kunskaper, att användas vid slädhundstäv-
lingar på hemmaplan.

*Leg veterinär Anette Johansson,
distriktsveterinärstationen, Laxfor-
sen 103, 981 92 Kiruna.
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– Undervisningen ska sätta
strålkastaren på vilket ansvar
den enskilde veterinären har i en
mänsklig och psykosocial rela-
tion, säger Barbro Beck-Friis. 

– Yrket handlar inte bara om
teknik och instrument utan ock-
så om ett psykologiskt ansvar,
medvetandet om vad man sätter
i gång i samband med ett svårt
besked till en djurägare som har
starka band till sitt djur.

Barbro Beck-Friis kallas in till
djursjukhus och kliniker för att
stötta och starta dialog med per-
sonalen när något svårt har
hänt, t ex när en djurägare rea-
gerat starkt aggressivt i sam-
band med avlivningsbesked. Det
händer också att hon kommer till
djursjukhuset utan föregående
dramatik. 

Man vill helt enkelt fördjupa
personalens kunskap inför ovän-
tade sorgereaktioner i samband
med svåra besked.

– Jag skiljer på häftande och
aggressiva reaktioner. Vid den
häftande ringer djurägaren om
och om igen och frågar om det
här verkligen var nödvändigt.
Vid den aggressiva letar man
efter en syndabock. Veterinären
måste då förstå att aggressivitet
och anklagande kan vara ett
vanligt uttryck för stor sorg. Man
kan få anklagelser riktade mot
sin yrkesidentitet. Det gäller att
inte gå i militant försvarsställ-
ning utan leva sig in i djuräga-
rens situation och lugnt säga att
man förstår hur ledsen han eller
hon är, att orka och kunna lyss-
na i stället för att tala. Men detta

kräver upprepad övning, mognad
och insikt.

Avlivningsbesked måste
bottna emotionellt
Barbro Beck-Friis anser att djur-
sjukhusen och klinikerna inte
alltid beaktar den emotionella
stressen, dvs att det inte räcker
med att djurägaren har begripit
intellektuellt. Beskedet om kro-
nisk, obotbar sjukdom kan vara
lättare att ta till sig än den ovän-
tade döden.

– Man måste alltid se till att
beskedet bottnar emotionellt
innan avlivningen sker. Annars
finns risk att djurägaren – efter
att ha gått hem med tomt koppel
– reagerar med självanklagelser
eller anklagelser mot veterinä-
ren. Det är många gånger bättre
att erbjuda lindrande åtgärder
vid den kroniska sjukdomen och
be djurägaren ringa efter några
dagar. Sorg tar tid. De flesta bru-
kar ge jakande besked till avliv-
ning om de fått tid att acceptera
det svåra, att få känna smärtan
inför dödens oundviklighet.

– Sedan måste veterinären
respektera djurägarens önskan
om han eller hon nekar till att
vara med vid avlivningen. Men
man kan alltid upprepa frågan
"Tror du att djuret skulle vara
lugnare om du är med"?  Det är
ett stillsamt försök att få ägaren
att ta det sista ansvaret för sitt
djur och ägarens närvaro mins-
kar också dennes egen oro och
skuldkänsla i efterförloppet. Det
måste framhållas.

Undervisningen en
väckarklocka
Barbro Beck-Friis vill att under-
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Djurägarkommunikation – en svår konst
IRÉNE OLSSON, frilansjournalist.* 

Under senare år har kommunikation och konsultation på allvar börjat ta plats i
veterinärutbildningen. Redan i årskurs ett får studenterna lyssna på autentiska konsultationer
och skådespelare används för att iscensätta djurägarreaktioner vid olika besked. Dessutom
anlitas läkaren och professorn i geriatrik, Barbro Beck-Friis, som föreläsare i ämnet "Sorg
och kris vid sällskapsdjurs död". Men räcker det? Svensk Veterinärtidning har intervjuat dels
utbildningsansvariga, dels veterinärer som i sitt arbete stöter på skilda reaktioner hos
djurägarna.

Sorg efter ett djur tar tid, säger Barbro Beck-Friis. De flesta djurägare brukar ge jakan-
de besked till avlivning om de fått tid att acceptera dödens oundviklighet. Foto: Eivor
Rasehorn.
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visningen ska vara en väck-
arklocka: – Men riktigt mottaglig
är man nog bara om man själv
har stått där i praktiken och
känt sin tafatthet inför döden
och sorgen.

För fem år sedan, vid införan-
det av den nya studieordningen
på SLUs veterinärmedicinska
fakultet, fick undervisningen vid
fakulteten ökad fokus på konsul-
tation. Den nya utbildningen
betonar förmågan att ta upp en
sjukdomsberättelse, skriva jour-
nal och kommunicera med djur-
ägaren.

Komplicerad djurägar-
kontakt
Lennart Granström, som driver
Södra djursjukhuset i Stock-
holm, påminner om att veteri-
näryrket förändrats radikalt det
senaste decenniet. Läkekonsten
har gått framåt och ställer ökade
krav. Fler prover ska tas och
bedömas, djurägarna kräver
större säkerhet och längre kon-
sultationstider än man har möj-
lighet att ge. Djuren betraktas
alltmer som familjemedlemmar,
vilket gör den del av veterinäryr-
ket som berör djurägarkontakten
mer komplicerad.

– Nu får studenterna redan i
årskurs ett och två vara med och
lyssna på riktiga konsultationer
och se på hur man för en journal,
berättar lektorn i smådjursmedi-
cin, Astrid Hoppe, som är en av
de ansvariga för undervisningen
i kommunikation.

– Under årskurs tre ges en
kurs i konsultationskunskap och
med regelrätta övningar i djur-
ägarkommunikation. I samma
kurs har vi förutom Barbro Beck-
Friis även anlitat andra föreläsa-
re i medicinsk psykologi.

Undervisning under
utveckling
– Undervisningen i kommunika-
tion och konsultation är fortfa-
rande under utveckling och olika
undervisningsformer provas. Till
exempel har studenter videofil-
mats då de tagit upp sjukdoms-
berättelser från djurägare –
givetvis efter samtycke. Filmer-
na har sedan blivit föremål för
gruppdiskussion.

Ännu en ny metod är att låta
skådespelare uppföra rollspel
inför årskursen med efterföljan-
de diskussioner. Senast det
hände spelade skådespelarna
olika typer av djurägare, en som
var arg och irriterad, en annan
som var väldigt ledsen över ett
sorgligt besked och en tredje som
veterinären pratade över huvu-
det på.

– Det föll så väl ut att vi ska
prova med skådespelare igen,
säger Astrid Hoppe.

– Vi vill få in nya moment i
utbildningen och de metoder som
fungerar bra permanentar vi.

Sedan är det viktigt att vi tente-
rar de nya undervisningsmodel-
lerna, annars tas de inte på all-
var utan bara som trevliga
inslag. Därför kommer vi som
pilotförsök i årskurs fyra att
satsa på klinisk examination där
även förmågan att ta upp och
strukturera en sjukdomsberät-
telse kommer att tenteras.

Svårast lämna sorgliga
besked
Själv tycker hon att det svåraste
i kommunikationen med säll-
skapsdjurens ägare är att lämna
sorgliga besked. Svårt är det
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Astrid Hoppe vill få
in nya moment i
utbildningen av vete-
rinärstudenter. 
- Sedan är det viktigt
att vi tenterar de nya
undervisningsmodel-
lerna, konstaterar
hon.

Johan Lindsjö önskar att han under utbildningen hade fått mer kunskap om hur man
ska hantera avlivningsbesked. Foto: Lennart Granström.
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också när djurägaren känner sig
felbehandlad därför att kommu-
nikationen hamnade snett från
början. Hon påminner om att
många ägare är kunniga i dag,
uppfödare kan ha specialkunska-
per om nya raser som veterinä-
rerna inte hunnit läsa in sig på.

– Då gäller det att vara ödmjuk
och inte se den påläste djuräga-
ren som en konkurrent.

Att kommunikation anses som
viktig vet Astrid Hoppe, om
någon. Sedan sex år intervjuar
hon studenter om deras inställ-
ning till undervisningsämnen
som inte är direkt relaterade till
veterinärmedicin. Hon ber dem
ranka på skalan 1 – 5 och ämnet
kommunikation får nästan alltid
5 poäng, dvs högst betyg.

Övning ger färdighet
Johan Lindsjö, 33 år, gick ut
Veterinärhögskolan 1995 och är
verksam i yrket sedan 1996.
Under drygt två år har han arbe-
tat heltid på djursjukhus. Han
har också arbetat med interna-
tionellt volontärarbete som vete-
rinär.

Han nämner tre områden där
han önskar att han hade fått mer
kunskap under utbildningen.
Det gäller hur man ska hantera
avlivningsbesked, djurägares
reaktioner inför omkostnader
och djurs beteende i stressiga och
smärtsamma situationer. Samti-
digt tycker han att han under
sina år som veterinär lärt sig att
hantera alla tre situationerna
ganska väl.

– Inför besked om avlivning
försöker jag gå igenom olika sce-
narier i förväg, fast man kan ju
aldrig täcka till 100 procent. Men
om man är öppen för alla tänk-
bara situationer blir man sällan
fullständigt tagen på sängen.
Sen är det en annan sak att man
trots sin professionella roll blir
mer eller mindre berörd.

Saknar utbildning om
djurs beteende
Ibland får han själv ta beslutet
åt djurägaren och vara den som
föreslår att djuret bör få somna
in.

– Många blir lättade över att
man tar beslutet åt dem. Det blir

väldigt sällan konflikt kring
någon avlivning.

– Ibland har jag också en stra-
tegi när någon inte vill kosta på
sitt djur en behandling som skul-
le kunna bota sjukdomen. Då
kan jag erbjuda en behandling
som gör att djuret kan leva ett
bra och värdigt liv men som inte
är medicinskt optimalt. Om dju-
ret är mycket sjukt kan alterna-
tivet vara att låta det somna in.

– Det jag saknar från utbild-
ningen är mer kunskap om dju-
rens beteende, t ex när de ham-
nar i sjukhusmiljö. Djur kan ju
vara rädda och aggressiva om de
har ont. Jag skulle vilja veta mer
om hur man tyder olika tecken
hos djur som är rädda eller kän-
ner smärta, även om det inte går
att tyda allt.

– Det är inte alltid så lätt att
kommunicera med hundägarna i

det läget, de upplever det ibland
som att jag tycker att de har en
osäker hund. De slår ifrån sig
när jag föreslår munkorg under
undersökningen ("nej, han bits
aldrig") och tänker inte på att det
handlar om en speciell situation
för hunden. Jag tror att en del av
dessa hundägare skäms över sin
hunds beteende och glömmer att
det är naturligt för en hund att
säga ifrån. Jag brukar lösa situa-
tionen med att föreslå att nu
måste vi tänka på vår säkerhet –
och så åker munkorgen på. Ett
alternativ kan vara att ge hun-
den lugnande medicin.

– Jag har respekt för ett djur
som visar minsta tecken på att
det inte är samarbetsvilligt.
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Fallet är insänt och tolkat av
leg veterinär Suzanne
Gundler, Bagarmossens
Djursjukhus, Ljusnevägen
15, 128 48 Bagarmossen.
Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Newfoundland, hanhund,
två år
Anamnes: Hunden inkom akut
med djurambulansen med miss-
tanke om magomvridning från
remitterande veterinär. Hunden
försökte kräkas utan resultat och
var uppsvullen över buken.
Remitterande veterinär hade för-
sökt nedlägga svalgsond utan att
lyckas och misstänkte nu att en
del maginnehåll aspirerats med

ledning av medskickade tho-
raxröntgenbilder.

Status: Kraftigt nedsatt all-
mäntillstånd, måttlig dyspné,
hunden rosslade hela tiden.
Buken kändes mjuk och var inte
svullen nu. Det var svårt att aus-
kultera hjärtat, men hjärtfre-
kvensen bedömdes vara måttligt
förhöjd.

EKG: Se Figur 1.

*Frilansjournalist Iréne Olsson,
Svartviksslingan 108, 167 39 Bromma.

Vilken är din diagnos? – EKG

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

Svar – se sidan 782
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Det är ganska tidig morgon, nåja
förmiddag, och stegen ekar mot
hangarliknande byggnader i
hamnområdet när jag letar mig
fram till Magasin 5 där veterinä-
rerna Lillemor Wodmar och Bar-
bro Stark ska finnas. Här jobbar
också Anna Granlund halvtid
men hon är på annat håll den
här dagen. Det blåser lite snålt
och förmiddagssolen lyckas inte
tina bort känslan av att området
är fullt av fuffens, smuggelgods
och skådeplats för allehanda mer
eller mindre skumma uppgörel-
ser.

Fantasin skenar iväg, men så
dyker skylten upp, Gränskon-
trollstation. Magasinet visar sig

vara K-märkt och ligger ganska
långt in på Frihamnens vid-
sträckta område. Lillemor och
Barbro tar emot med kaffe och
kanelbulle och deckarkänslan
försvinner i ett nafs. Lillemor är
stationsansvarig och har en hel-
tidstjänst medan Barbro jobbar
halvtid i Frihamnen och resten
av tiden som stationsansvarig på
Arlanda. 

Försenade hasselnötter
Nu har de tid med mig eftersom
en laddning hasselnötter från
Turkiet har blivit försenad och
inte kommer förrän imorgon. De
små nötterna kan vara lömska

bärare av mögelgiftet aflatoxin
och måste därför kontrolleras
innan de får komma in på EUs
mark.

Detta att inget blir som man
tänkt sig och planerat för är
ganska typiskt för jobbet, säger
de båda veterinärerna. Det är väl
typiskt för de flesta jobb, inflikar
jag, men Lillemor och Barbro för-
klarar att det här jobbet har så
stort spann mellan arbetstoppar
och dalar. 

Ibland blir det evighetslång
väntan, åtminstone känns det
så, tycker de, på containrar med
livsmedel som inte dyker upp och
det innebär en form av stress
eftersom väntetiden är oberäk-
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Full koll på gränskontroll
På den veterinära gränskontrollstationen i Frihamnen i Stockholm är det antingen fullt ös
eller alldeles lugnt. Hamnmiljön för tankarna till skumraskaffärer och uppgörelser av olika
slag. Smuggelgods. Troligtvis har jag sett för många deckare för verkligheten är att filéad,
estnisk gös inte blir mer nervkittlande än det låter… och ser ut!

Lillemor Wodmar (till vänster) och Barbro Stark kontrollerar livsmedel vid gränskontrollstationen i Frihamnen i Stockholm. Sedan Sve-
rige blev medlem i EU kontrolleras bara sådant som kommer från länder utanför EU. Thailändska räkor och turkiska hasselnötter är
exempel på livsmedel som granskas extra noga. Foto: Karin Åström Bengtsson.
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nelig, man vet aldrig hur länge
den ska pågå. Och sedan kan det
med mycket kort varsel krävas
att de jobbar i ett rasande tempo.

Allt på en gång
– När det händer något så är det
alltid bråttom. Vi ingår ju i en
kedja tillsammans med leveran-
tören, hamnens personal, tullen,
olika myndigheter och i slutän-
den importören. Många är bero-
ende av att det går snabbt hos
oss och vice versa, säger Lille-
mor.

Arbetsgången är sådan att con-
tainrar, eller långtradare med
släp, backas intill en lastbrygga
utanför gränskontrollstationen.
Importören föranmäler sänd-
ningen till gränskontrollveteri-
närerna som beställer fram dem
till lastbryggan. 

Ibland händer det att hamn-
personalen slår en signal och
talar om vad som finns eller inte
finns med på lastbåten. Sedan
öppnar veterinärerna containrar
och förpackningar efter behov för
att ta stickprov på det som ska
kontrolleras. Det kan vara kött
från Brasilien, gös från Estland
eller hasselnötter från Turkiet,
sammanfattningsvis livsmedel
som importeras från något land
utanför EU, så kallat tredje land.

Odlade scampi kollas
extra noga
Risklivsmedel som tas emot i
Frihamnen är till exempel odla-
de scampi från Indonesien och
Myanmar. I dessa kontrolleras
förekomsten av kloramfenikol,
ett bredspektrumantibiotikum
som bland annat kan ge upphov
till aplastisk anemi som kan ha
dödlig utgång. 

Fjäderfäkött och räkor från
Thailand och räkor från Vietnam
kan innehålla nitrofuraner och
ska därför också kontrolleras
extra. 

Totalstopp för Kina
Kina stängdes under en period
av helt från livsmedelsexport till
EU efter ett kommissionsbesök
där då det uppdagades att kine-

siska myndigheter inte hade
någon kontroll alls över livsme-
delsproduktionen. 

– Kinesiska produkter visade
sig också innehålla ”det mesta”,
exempelvis kloramfenikol, nitro-
furaner och malakigrönt bara för
att nämna några, förklarar Bar-
bro.

– När EU-kommissionen beslu-
tar att ett livsmedel utgör en
större risk så ger de ut en förord-
ning eller ett kommissionsbeslut
på vilka produkter som ska prov-
tas och på vad, förklarar Lille-
mor. 

Tid att fika
Men nu har vi tid att fika och
prata och njuter av det. Barbro
jobbade till för ett år sedan som
distriktsveterinär vilket hon
gjort sedan 1975, de sista tolv
åren som fast anställd, men ville
av familjeskäl ha ett jobb utan
jour och på pendelavstånd från

Täby dit hon och maken Anders
Stark flyttat. På gränskontroll-
stationen är det kontorstid som
gäller, med undantag för helg-
tjänstgöringen, och här finns
möjlighet att flexa. 

– Dessutom blev jag ganska
bränd av den klantigt skötta
omorganiseringen 1995. Kombi-
nationen av mina svårläkta sår
från den tiden och beslutet att
införa utbildningsstopp blev för
mycket för mig och därför sökte
jag det här jobbet, säger hon.

Hennes man Anders Stark job-
bar på Arlanda som gränskon-
trollveterinär för Jordbruks-
verket. Barbro jobbar ungefär en
dag i veckan på Arlanda för livs-
medelsverket.

Jobbat länge med livsme-
del
Lillemor har jobbat med livsme-
del större delen av sitt yrkes-
verksamma liv. Hon var färdig
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En gränskontrollvete-
rinär måste vara nog-
grann och gilla pap-
persarbete. Stämpel-
dynan går varm när
Barbro Stark arbetar.
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med veterinärutbildningen 1985
och kvackade de första åren som
distriktsveterinär. 1989 fick hon
syn på en annons från miljöför-
valtningen i Stockholm som
sökte en stadsveterinär. Lillemor
fick jobbet. På gränskontrollsta-
tionen i Frihamnen har hon job-
bat sedan 2001. 

– Innan vi gick med i EU besik-
tigade vi alla livsmedel av ani-
maliskt ursprung som kom till
Sverige. Nu är det bara livsme-
del från tredje land, det vill säga
länder utanför EU, som vi kollar.
Sverige är ”första land” och övri-
ga EU-länder är ”andra land”,
förklarar hon.

Omedelbar besiktning
Enligt EUs krav ska livsmedlen
besiktigas omedelbart där de

landar på EUs territorium, det
vill säga vid hamnar eller flyg-
platser som har en gränskon-
trollstation och som därför kan
ta emot importerat livsmedel. I
Sverige finns veterinära gräns-
kontrollstationer i Stockholm –
Arlanda och Frihamnen, Göte-
borg – Skandiahamnen och
Landvetter flygplats, Helsing-
borg, Karlskrona, Karlshamn
och Ystad. 

I Göteborg drivs verksamheten
i samarbete mellan Jordbruks-
verket och Livsmedelsverket på
så sätt att Jordbruksverket
köper de veterinära tjänsterna
av Livsmedelsverket. 

På det viset utför alla veterinä-
rerna som jobbar på gränskon-
trollstationen i Göteborg alla
typer av inspektioner oavsett om

de har med livsmedel eller djur
att göra. 

Flest sändningar 
Hamnen i Stockholm är störst
när det gäller antalet sändning-
ar. Hit kommer cirka 3 500 sänd-
ningar om året jämfört med
Göteborg som tar emot omkring
1100. I Stockholm skiljs arbets-
uppgifterna åt beroende på om
man är anställd av Livsmedels-
eller Jordbruksverket. Jordbruks-
verkets anställda inspekterar
levande djur medan Livsmedels-
verkets anställda kontrollerar
livsmedel.

Tips om fusk
Telefonen ringer. Lillemor sva-
rar. Det är en person som vill
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– Gissa mitt yrke, skrattar Lillemor. Bultsax, kofot och wire-
klippare är väl inte de mest typiska veterinära arbetsredskapen. 

Jobbet är fysiskt tungt. Containrar ska öppnas och säckar bäras ut
för provtagning. Allt görs av veterinärerna själva.
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tipsa om att det försiggår fusk
med fisk från Estland. EUs kon-
trollsystem är uppbyggt så att
alla införda livsmedel måste
kunna uppge ett nummer på en
godkänd fabrik/förädlingsställe i
ursprungslandet. 

Nu vet tipsaren att en av dessa
godkända fabriker är nedlagd
men att detta inte meddelats till
myndigheterna och att fabrikens
nummer numera används som
”tvätt” för fisk som är producerad
i anläggningar som inte är av-
sedda för det, eller sådana som
inte är godkända för att hantera
fisk som ska exporteras till EU. 

”Jaga bovar”
Lillemor kommer att rapportera
tipset vidare till SLV. Gränskon-
trollveterinärer ska inte ägna sig
åt att jaga bovar och smugglare,
förklarar de båda veterinärerna
för mig, men de rapporterar
självklart vidare till tullen och
polisen om de misstänker brott. 

– Fast egentligen kan man
säga att vi ska se till att bara
sådant kommer in i landet som
får komma in. I praktiken inne-
bär det ju att vi nog ska ”jaga
bovar”, säger Lillemor.

Jobbet kräver noggrannhet och
att man gillar stämpeldynor, lag-
texter och pappersexercis. Kopi-
eringsapparaten går varm lik-
som stämpeldynan och pärmar
fylls med dokumentation. Varje
import genererar minst fem pap-
per som ska sparas på gränskon-
trollstationen i tre år. Man
måste också vara fysiskt stark.

Bultsax och kofot
– När jag började här, i samband
med att staten tog över ansvaret
för gränskontrollen från kommu-
nerna, så fick jag bege mig till en
järnhandel för att skaffa utrust-
ning. Vi behövde bultsax, wire-
klippare, kofot och borrmaskin.
Jag sa att jag är veterinär och
skulle ha grejerna i jobbet. Då
blev försäljaren aningens blek,
säger Lillemor och skrattar. 

Alla containrar öppnas av vete-
rinärerna själva som bär in
slumpvis utvalda säckar för
provtagning. En säck hasselnöt-

ter som de tar aflatoxinprover på
(mögelgift) väger omkring 25
kilo.

Man måste också kunna göra
sig förstådd trots att gemensamt
talspråk många gånger saknas.  

Jobbat internationellt
Lillemor har engagerat sig inter-
nationellt i gränskontrollarbete
bland annat i ett SIDA-projekt i
Makedonien där hon deltog som
expert i arbetet med att upprätta
gränskontrollstationer.

– Ur olika arbetsaspekter har
jag också haft förmånen att besö-
ka USA, Polen, Belgien, Holland,
Danmark, Norge och Litauen,
säger hon.

– Det här yrket är så fantas-
tiskt. Det spelar ingen roll vart i
världen du beger dig för du kan
alltid knacka på hos en veterinär
och presentera dig som kollega
från Sverige och veta att du blir
varmt välkomnad, säger hon.

Gösen kommer
Slut på lugnet. Tre ”fiskbilar”,
det vill säga lastbilar fulla med
fisk, kommer samtidigt för att få
sin last kontrollerad. Två av
bilarna kommer från Baltikum
och en från Ryssland och chauf-
förerna pratar ingen engelska.
Barbro ger sig iväg för att
inspektera lasten. 

Hon kontrollerar lukt i bilen
och tar stickprov på en låda gös.
Undertecknad med ovan näsa
tycker att det luktar mer än
skunk i alla tre fiskbilarna men
det är som det ska. Barbro
stämplar, gestikulerar, bryter
plomber och sätter dit nya, hela
tiden med en välvillig chaufför
vid sin sida. Hon arbetar snabbt
och effektivt. 

Efter fiskrushen blir det lugnt
igen. Lugnet före stormen som i
det här fallet består av turkiska
nötter och kött från Uruguay.

Karin Åström Bengtsson
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Barbro luktar med
kännarnäsa på en
estnisk gösfilé. Sänd-
ningen får godkänt
och kan fortsätta sin
väg in i EU.
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Jordbruksverkets veterinärverk-
samhet är en av de utvalda 14
myndigheter och koncerner när
Arbetsmiljöinspektionen (AI) nu
för första gången genomför en
stor och landsomfattande tillsyn
för att få bort dåliga arbetsmiljöer
(se faktaruta). Ett särskilt syfte
är också att för de högsta chefer-
na på koncern- och myndighetsni-
vå markera arbetsmiljöarbetets
betydelse.

– Vi inspekterar ett urval av
arbetsgivarnas arbetsplatser,
men de brister vi finner ska
åtgärdas på samtliga arbetsstäl-
len. Annars tar vi till tvångs-
åtgärder som förelägganden, för-
bud och viten, berättar  Rolf Perl-
man, jurist och projektansva-
rig på Arbetsmiljöinspektionen.
Totalt satsar AI över en miljon
kronor på projektet.

Av de 77 veterinärstationer som
finns ska 43 inspekteras. Redan
efter att hälften av inspektioner-
na är gjorda har AI funnit många
allvarliga brister i arbetsmiljön.
Därutöver råder oklarheter vad
gäller ansvaret för arbetsmiljöar-
betet. "Det finns ingen rutin från
Jordbruksverket för hur man ska
leva upp till arbetsmiljöansvaret
ute i verksamheten" skriver AI.

Eller klarare uttryckt: Genom
underlåtenhet, brister och fel från
arbetsgivarens sida riskerar vete-
rinärerna bokstavligen sina liv
och sin hälsa i arbetet utan att
någon på Jordbruksverket vet
vem som är ansvarig för det.

Många stationer har inte
inspekterats på många år.  Efter-
som Jordbruksverket inte har
tagit tillräckligt ansvar för ar-

betsmiljöarbetet kommer AI:s
inspektioner att resultera i omfat-
tande och kostsamma åtgärder
som måste vidtas.

Stenhårda arbetsförhållan-
den
AI:s dokument avslöjar samman-
taget en stenhård arbetsmiljö för
distriktsveterinärerna. Här följer

ett urval av de inspektionsmedde-
landen som kräver omedelbara
åtgärder: 

1. På veterinärstationerna finns
stora brister i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Det är också
oklart var ansvaret för arbetsmil-
jöarbetet ligger. Det finns ingen
fungerande rutin för att kartläg-
ga och identifiera riskerna för
ohälsa.

2. Arbetsgivaren har ett bris-
tande system och dåliga rutiner
för anmälan och utredning av
arbetsskador och tillbud. Här
finns dessutom ett stort mörker-
tal.

3. Förteckningar över kemiska
ämnen och läkemedel som kan ha
toxisk påverkan saknas på flera
veterinärstationer och på vissa
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Arbetsmiljöinspektionen i stor offensiv: 
– Veterinärerna riskerar liv och hälsa utan
att någon vet vem som är ansvarig
BILL ERLANDSON, frilansjournalist.*

Jordbruksverkets veterinärverksamhet är en av 14
myndigheter och koncerner som just nu granskas av Arbets-
miljöinspektionen (AI). Trots att arbetet ännu inte är slutfört
avslöjar AI:s dokument ett antal brister i den veterinära
arbetsmiljön.

Den omfattande bilkörningen är en stor arbetsmiljörisk för veterinärerna, särkilt med
tanke på deras långa arbetsdagar med jourtjänstgöring som inte sällan orsakar sömn-
brist. Arkivbild.
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stationer finns inte den skydds-
utrustning som krävs för arbete
med cytostatika och andra toxis-
ka ämnen.

4. Flera stationer har undermå-
liga arbetsrum och saknar perso-
nalrum. 

5. Den omfattande bilkörningen
är en stor arbetsmiljörisk för vete-
rinärerna, särkilt med tanke på
deras långa arbetsdagar med
jourtjänstgöring som inte sällan
orsakar sömnbrist. AI påpekar
att ett oroväckande stort antal
trafikolyckor har hänt där veteri-
närstationernas anställda varit
inblandade. AI kräver att åter-
kommande utbildning och trä-
ning i halkkörning införs.

6. Det förekommer ingen ergo-
nomisk kartläggning av det arbe-
te som veterinärerna utför i sina
fordon med mobila datorarbets-
platser. Därutöver konstaterar AI
att datorn inte sitter fast, utan
kan lossna tillsammans med sin
ställning vid häftig inbromsning
eller kollision och skada föraren. 

7. Bilarnas bagageutrymmen är
ofta för små för all utrustning
som veterinärerna medför.
Utrustning ligger därför lös i bak-
sätet och kan skada föraren vid
inbromsning eller kollision.

8. Vid ansvarsfall får den
enskilde veterinären hantera
både praktiska och juridiska frå-
gor utan stöd från sin arbetsgiva-
re. Det innebär en psykisk press
på den enskilde veterinären.

9. De behandlingsbord som
finns på vissa stationer är inte
reglerbara i höjdled.

10. På vissa stationer saknas
ventilation vid framkallning av
röntgenfilm, vilket kan ge bestå-

ende hälsoskador. Det finns hel-
ler inga skyddsföreskrifter för
sådant arbete och ingen service
utförs på apparaturen.

11. Det saknas utsug för nar-
kosmedel på några veterinärsta-
tioner och ingen utredning har
gjorts av exponering av anestesi-
medel i operationslokalerna.
Dessa saknar dessutom ofta
ändamålsenlig belysning.

12. Belastningsergonomiska
brister: På en del stationer finns
inga tekniska förflyttningsanord-
ningar för fodersäckar, sövda och
döda djurkroppar etc. Därför
löper personalen påtagliga risker
för akuta ryggolycksfall.

13. Vid flera stationer saknas
den erforderliga utbildning som
behövs för att man ska kunna
bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.

Omänsklig
arbetsbelastning
För övrigt pekar Arbetsmiljöin-
spektionen särskilt på det omfat-
tande ensamarbetet som före-
kommer, att veterinärerna arbe-
tar över stora geografiska områ-
den och har jourtjänstgöring kväl-
lar och helger. 

Dessutom anmärker AI på den
stora och oförutsägbara mängden
arbete som veterinärerna måste
utföra. Ändå finns ingen rutin för
hur man ska bete sig om arbets-
belastningen blir alltför stor eller
extra hjälp måste kallas in. En
paradox i det sammanhanget är
att det ofta varken  finns vikarier
eller extrapersonal. AI ser det
som ett grundläggande problem
att det finns alldeles för få veteri-
närer och menar att det borde

utbildas fler veterinärer per år än
vad som för närvarande görs. 

AI skriver att den dåliga psyko-
sociala arbetsmiljön på veteri-
närstationerna kan förorsaka
ohälsa och slår fast att arbetsgi-
varen centralt på Jordbruks-
verket tillsammans med stations-
ansvarig veterinär är skyldig att
efterfölja alla de krav som AI nu
ställt.

Inget har hänt
AI:s inspektionsmeddelanden
kommer inte som någon överrask-
ning. Redan 1995 skrev AI en rap-
port om arbetsmiljön på veteri-
närstationerna och de brister
man då såg är i stort sett desam-
ma som uppdagas nu. På sju år
har just ingenting hänt för att för-
bättra arbetsmiljön.

– Det har inte funnits någon
drivande kraft från generaldirek-
törsnivå på Jordbruksverket. Det
är det vi vill få fram med våra 
rikstäckande inspektioner nu,
säger Maj Jacobsson, AI:s sam-
ordningsansvarige för projektet
med veterinärverksamheten.

– Det har känts bra för veteri-
närerna att få sitta ned och prata
igenom sin situation med oss. De
arbetar ju i ett tufft klimat och
man ska inte sticka under stol
med att de gärna vill klara sig
själva och att det kanske inte gag-
nar arbetsmiljön alla gånger.
Men det är Jordbruksverket som
har arbetsgivaransvaret och det
kan man aldrig komma undan.

Första gången
Arbetsmiljöinspektionens riksom-
fattande offensiv mot koncerner-
nas och myndigheternas arbets-
platser kommer att genomföras
under två års tid. 

Det är första gången hittills
som myndigheten satsar så stort
och först 2004 kan en slutlig
utvärdering göras. Om det slår
väl ut kommer tillsynsprojektet
att utvidgas till fler koncerner och
myndigheter.
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1. Jordbruksverket/
veterinärverksamheten

2. Luftfartsverket
3. Migrationsverket 
4. ABB Service
5. Arla Foods
6. Dressman 
7. Falck Security

8. IKEA
9. ONOFF Sverige

10. Posten Sverige/postcenter
11. Securitas Värde
12. Swedish Meats 
13. Sveriges Television
14. Överskottsbolaget

Faktaruta
Myndigheter och koncerner som ingår i Arbetsmiljö-
inspektionens riksomfattande projekt för extra tillsyn:

*Frilansjournalist Bill Erlandson,
Teknologgatan 3, 113 60 Stockholm.
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Författaren till detta inlägg är
klinikveterinär och chef för små-
djurskliniken på ett medelstort
djursjukhus. Jag vill med det här
brevet få igång en diskussion om

vems ansvar det är att ta hand
om sjuka hundar och katter nat-
tetid.

Är det rimligt att några få djur-
sjukhus skall bära kostnaden för
att ha dygnet-runt-jour? Är det
från djurskyddssynpunkt riktigt
att låta djurägare resa flera tim-
mar med en krampande hund
eller en magomvridning för att få
hjälp efter kl 22.00?

Jag ser ett framtida scenario
med indragning av jourbered-
skap på grund av kostnaderna
och personalbristen på de me-
delstora och mindre djursjukhu-

sen. Kvar blir några enstaka
stora djursjukhus med dygnet-
runtjour. 

Är det vad vi vill? Vilka krav
kan djurägarna ställa och i så
fall på vem? Ytterst är det väl
Jordbruksverket som ansvarar
för djurskyddet i landet?

Jouren en källa till stress
Jouren är för många djursjuk-
hus en kostsam verksamhet som
drivs för att erbjuda djurägarna
service. Men det är inte bara
kostnaden i pengar som gör att
verksamheten nattetid kan ifrå-
gasättas, utan också en fråga om
personalens hälsa, i dessa tider
med utbrändhet. På det djur-
sjukhus där jag arbetar upplevs
jourarbete som en betungande
arbetsbörda och en stor källa till
stress. För att minska stressen

Svar
Sinustakykardi med intermit-
tent ledningsblock i kamrarna,
vilket orsakar en dubbelkonture-
rad R-topp i komplex nr 1, 2, 6, 7
och 8 (se Figur 2). Baslinjen
ondulerar, beroende på att hun-
den flåsar under registreringen,
vilket gör det svårt att säkert
urskilja P-vågorna. Rytmen är
dock helt jämn och frekvensen
endast lindrigt förhöjd, vilket
innebär att det med all sannolik-
het är en sinusutlöst rytm.

Diskussion
Intraventrikulära ledningsstör-
ningar har sällan klinisk bety-
delse, såvida inte orsaken är en

massiv förstörelse av myofibrer i
myokardiet. I detta fall där hun-
den sannolikt haft åtminstone en
magsäcksdilatation och sederme-
ra utvecklat en aspirationspneu-
moni, kan man misstänka en
toxisk påverkan på myokardiet.
Ekokardiografi visade tecken till
dilaterad kardiomyopati med

dilatation av vänster förmak och
kammare och hypokinesi, varför
prognosen bedömdes som dålig
och hunden avlivades.

782 2002, Volym 54, Nr 15

Vems ansvar är det att bedriva
jourverksamhet för smådjur?
Jourberedskapen för landets smådjur hotas av höga kostna-
der, personalbrist och stressiga arbetsförhållanden. Vem är
det egentligen som ska ansvara för och bekosta jourerna,
frågar sig följande insändare.

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

Sinustakykardi med intermittent ledningsblock i kamrarna, vilket orsakar en dubbel-
konturerad R-topp i komplex nr 1, 2, 6, 7 och 8 (markerade med R i figuren).

Är det rimligt att
några få djursjukhus
ska bära kostnaden
för att ha dygnet-
runt-jour, frågar
insändaren.

R R R R R
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på grund av onödiga telefonsam-
tal har vi infört betaltelefon. Det
har i sin tur inneburit att djur-
ägarna istället ringer till dist-
riktsveterinärerna, som förstås
inte är glada åt detta.

Skall distriktsveterinärerna ha
ansvaret för akutsjukvården
även för smådjur fastän de ofta
inte har de resurser och kanske
inte heller den kompetens som
behövs? Eller är det en rimlig
tanke då statliga medel går till
att bygga upp smådjursverksam-
het vid distriktsveterinärstatio-
nerna? 

Vem ska betala?
Vem ska egentligen bekosta jou-
rerna? Ska vi begära att staten
skjuter till medel för att djur-
skyddet ska kunna tillgodoses?
Ska vi ha det som i England, där
veterinärer betalar för att få
hänvisa djurägare till en klinik
som har beredskap nattetid?

Några som också är intressera-
de av hur kostnaderna för jour-
besök ser ut är försäkringsbola-
gen. Kanske det skulle vara så
att en central telefontjänst som
ägdes av försäkringsbolagen
skulle avgöra vad som var jour-
fall och sedan hänvisades djurä-
garen därifrån till jourhavande
veterinär i området? 

Jag upprepar min fråga: Vems
ansvar är det att bedriva jour-
verksamhet för smådjur? Med
hopp om svar! 

Lena Svendenius
klinikchef smådjur

Djursjukhuset i Skara
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Lars-Erik Appelgren har natur-
ligtvis rätt i att studien i artikeln
"Laserakupunktur på hästar
med COPD", SVT 11/02, inte
hade en kontrollgrupp och inte

var dubbelblind. Detta för oss in
på de problem som forskningen
kring akupunktur har att slåss
med. 

Inom forskningen är man hela
tiden ute efter att eliminera pla-
ceboeffekten, för att vara säker
på att det man testar har en egen
effekt. Placebo betyder "jag vill
behaga", och ansågs tidigare
vara inbillning från patientens
sida, man inbillade sig frisk. På
senare tid har man mer och mer
börjat inse att placebo är en reell
läkningsprocess, som troligen
sätts igång av psyket, och som
leder till avläkning och tillfrisk-
nande. Placebo är alltså krop-
pens egen förmåga till självläk-
ning. 

Akupunkturen utnyttjar
självläkning
Detta är samma mekanismer
som akupunkturen utnyttjar.
Man kan säga att den fungerar
som en styrd och förstärkt place-
bo. Om vi således lyckas med att
eliminera placeboeffekten helt
och hållet, så försvinner sanno-
likt också större delen av aku-
punktureffekten. I snitt anses
placeboeffekten vara 30–35 pro-
cent (1). 

Inom akupunkturen kan ett
och samma sjukdomssymtom ha
helt olika orsaker hos olika indi-
vider. Detta gäller naturligtvis
också inom konventionell medi-
cin. En kronisk faryngit kan till
exempel ha sin orsak i ett ned-

satt immunförsvar, lokalt ned-
satt blodcirkulation, en anato-
misk defekt eller en kroniskt
nedsatt njurfunktion. De varie-
rande orsakerna måste då natur-
ligtvis behandlas var och en efter
sin natur. Detsamma gäller
COPD hos häst. För att få en god
effekt av behandlingen måste
därför varje patient, med samma
symtom, diagnostiseras och be-
handlas individuellt. Man kan
inte standardisera behandling-
en. 

Kontrollgrupp med annan
behandling bäst
I artikeln av Uwe Petermann (2)
undersöktes hästarna med hjälp
av RAC-puls (RAC=reflex auri-
culo cardial), för att finna aktiva
akupunkturpunkter (akupunk-
turpunkter som kräver stimule-
ring) och ärrbildningar som

kunde utgöra störningsfält på en
meridian. Dessa akupunktur-
punkter och ärr behandlades
därefter med laser. 

Om man kräver att undersök-
ningen skall göras dubbelblind
kan man få problem eftersom
akupunkturpunkter kan stimu-
leras på flera sätt: med nålar,
injektioner, laser, värme, kyla,
massage etc. I kontrollgruppen
skulle då risken finnas att man
stimulerar aktiva akupunktur-
punkter bara genom det tryck
som laserpennan utgör. Natur-
ligtvis inte med samma styrka
som med laser, men tillräckligt
för att utgöra en felkälla.

Akupunktur borde därför tes-
tas genom att man har en kon-
trollgrupp som får en helt annan
behandling eller ingen alls, men i
övrigt har samma skötsel. 

Svårt få finansiering
Då kommer vi till problemet
finansiering. Alla vet att forsk-
ningen idag i första hand styrs
av ekonomiska intressen. Inga
läkemedelsföretag, eller investe-
rare i övrigt med vinstintresse,
vill satsa pengar på att bevisa att
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Replik till Lars-Erik Appelgren
I SVT nr 13/02 kommenterade Lars-Erik Appelgren en
vetenskaplig artikel från nummer 11/02 av tidningen. Han
påpekade där att okontrollerade fallstudier inte kan bevisa
effekten av den behandling som beskrevs i artikeln.
Artikelns översättare vill här ge en replik till Appelgren.

Om man kräver att en akupunkturundersökning ska göras dubbelblind kan man få pro-
blem eftersom akupunkturpunkter kan stimuleras bara genom det tryck som laserpen-
nan ger, menar insändaren.
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akupunktur fungerar, snarare
tvärtemot. Det är alltså upp till
den enskilde akupunktören,
veterinären, att samla så mycket
material som möjligt för att dela
med sig av denna information,
eller finansiera en kontrollerad
studie själv.

Uwe Petermann har gjort ett
bra arbete. Han är en ärlig och
ambitiös kollega som tidigare
arbetat mycket med COPD-häs-
tar med konventionella metoder,
men funnit att detta fungerar
dåligt.

Studien indicerar god
effekt
Han hade ett krav på de hästar
som ingick i gruppen och det var
att samtliga skulle ha en grav
COPD som inte svarat på kon-
ventionell behandling. Man skul-
le kunna säga att de utgjorde sin
egen kontrollgrupp då de be-
handlats från flera månader till
flera år, utan att bli bra. Av
denna grupp "obotliga" hästar
blev 69 procent helt återställda
och kunde återgå till sin tidigare
nivå av arbete, och endast 3,8
procent svarade inte på behand-
ling. Det är ett mycket bra resul-
tat och indicerar att laseraku-
punktur vid COPD på häst, efter
rätt ställd diagnos, har god ef-
fekt.

Referenser
1. Kaada B. Placebogåten mot sin lös-

ning. En pavloviansk refleks for akti-
vering av selvhelbredende mekanis-
mer. Tidskr Nor Laegeforen, 1986,
106, 535–641 och 686.

2. Petermann U. Laserakupunktur på
hästar med COPD. Svensk VetTidn,
2002, 54, 527–533.

Annica Nygren Thoresen
leg veterinär, Norge
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Svensk veterinärlegitimation

Viorica Al Khatib
Nasersha Arzoomand
Raad Askar
Karin Augustsson
Jenny Blom
Karoline Brinch
Kristine Bundgaard-

Andersen
Mette Deichmann Nielsen
Elisabeth Eikenes
Gisle Ersvær
Kristiina Ertola
Daniela Fernandes
Anna Fucik
Senaj Galijasevic
Fawzi Gamal
Marianne Gilhuus
Hikmet Hadziresic
Linda Heske
Anna Hindhede
Kerstin Hirsch
Jukka Houttu
Karin Hård af Segerstad
Muayyed Jamil

Veronica Jansson
Majda Jawad
Mads Kristoffersen
Chong Lama Sherpa
Andrea Lang
Vibeke Lem
Ulf Lindberg
Anne Katharine Ling
Åsa Miller
Stefan Moser
Alf Möller
Helena Nimmervoll
Tanja Orlich

Faruk Otham
Jorge Luis Pena Ronda
Måns Röken
Freydis Sigurdardottir
Alice Silber
Arve Silkoset
Karin Sjödin
Pompilia Stiube Groza
Catherine Svindland
Kirsten Thorbjørnsen 

Bianchi
Tamás Tóth
Göran Åkerström

Jordbruksverket har mellan den 21 maj och den 24 oktober 2002 till-
delat nedanstående personer svensk veterinärlegitimation.
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Bengt Tidblad till
minne

Bengt Tidblad blev student i
Borås 1944 och avlade veterinär-
examen vid Kungl Veterinär-
högskolan 1953. Han hade då
redan som veterinärkandidat
varit verksam som biträdande
lärare i artificiell insemination
därstädes. För Bengt Tidblad
gällde som för andra på den tiden
att i avvaktan på fast tjänst
uppehålla diverse vikariat. 1958
utnämndes han till distriktsvete-
rinär i Föllinge. Efter ett par år
som stadsveterinär i Helsingborg
1962–63 arbetade han 1963–65 i
FAO/SIDAs biståndsprojekt i
Algeriet och Indien. Han verkade
också som lärare i SIDAs inter-
nationella kurs för veterinärer i
Animal Production. Efter att ha
genomgått Nordiska Hälso-
vårdshögskolan i Göteborg 1966
blev Bengt Tidblad länsveterinär
i Västernorrlands län 1966 och
1979 i Skaraborgs län vilken
tjänst han innehade till sin pen-
sionering 1990. Under tiden som
länsveterinär avlade han Diplo-

ma in Vet State medicine (Vet
Public Health) i Edinburgh, UK.
Han utsågs till utredningssekre-
terare i 1972 års försöksdjursut-
redning och var Force Hygiene
Officer vid UNEF II 1977-78.
Han erhöll FNs medalj ”In the
Service of Peace” 1978.

Bengt Tidblad hade inför och
under sin tjänst som länsveteri-
när således lagt sig vinn om att
ständigt höja sin kompetens för
att utveckla sig själv och utveck-
la länsveterinärfunktionen. Han
hade ett brinnande intresse för
veterinära frågor och strävade
efter att höja respekten för vete-
rinäryrket i samhället.

Mot oss kolleger strålade från
Bengt Tidblad vänlighet, omtan-
ke och empati med vid behov
milda kommentarer och tillrätta-
visningar. Under tre år var han
ordförande i Skaraborgs Läns
Veterinärförening. Efter pensio-
neringen ställde Bengt Tidblad
sin kunskap till Ridfrämjandets
förfogande. Han gjorde en myck-
et uppskattad insats i Ridfräm-
jandets tillsynsverksamhet på
ridskolor och ridanläggnigar för
att höja deras kvalitet.

Bengt Tidblad hade en stark
humanistisk ådra. När han som
aktiv medlem i Föreningen Vete-
rinärhistoriska Muséets Vänner
valde ämne för fördjupning i
veterinärhistoria föll hans blick-
ar på Karl-Fredrik Kiørboe som
förutom veterinär var en fram-
stående konstnär. (Meddelande
nr 41 från Veterinärhistoriska
Museet i Skara). Själv hade han
ett starkt intresse i folkmusik
och folkdans.

Genom sitt sätt att vara och att
bemöta människor gjorde Bengt
Tidblad intryck på sina medmän-
niskor. För oss kolleger var det
varma och glada möten när vi i
eller utanför tjänsten samman-
träffade med Bengt. Saknaden är
stor efter den goda människa
Bengt Tidblad var.

Ingvar Ekesbo
Lars Garmer

Olle Wallin
Bengt Vilson

Rapport från förbunds-
styrelsen

Den 6 november 2002 höll veteri-
närförbundets styrelse ett ordi-
narie sammanträde, i anslutning
till veterinärmötet. Här refere-
ras de viktigaste punkterna på
dagordningen under styrelse-
sammanträdet.

Förhandlingsärenden
Löneförhandlingar pågår inom
både statliga, kommunala och
privata sektorn. Utfallet tycks
bli mellan tre och fem procent
överlag. Styrelsen diskuterade
rutiner för löneförhandlingar
inom statliga området, där lokal
SACO-klubb sköter förhandling-
arna. Kansliet ombads utreda
reglerna för medlemskap i lokal
SACO-klubb och huruvida man
kan begära utträde fast man är
medlem i ett SACO-förbund.
Frågan om vem som ska för-
handla för SVF:s medlemmar på
olika arbetsplatser kommer att
utredas vidare.

Omorganisation av förbundet
Den nya gruppen som ska omor-
ganisera förbundet är under
sammansättning. Flertalet del-
föreningar har utsett sina repre-
sentanter, övriga hade till den 11
november på sig. Ambitionen är
att kunna ha första mötet i
november–december i år. "Pro-
jektledare" måste utses. Diskute-
rades huruvida extern sådan
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skall anlitas. Kansliet pratar
med andra SACO-förbund som
omorganiserat om vilka konsul-
ter etc de använde sig av. Det är
viktigt att projektledaren är dri-
vande och kan strukturera arbe-
tet. Riksföreningarna och SVS
representanter bidrar med kun-
skap och idéer men kan inte för-
väntas "ro projektet i land".
Beslut om vem som ska utses fat-
tas förhoppningsvis vid nästa
AU-möte. Dessutom arrangeras
innan jul ett möte med andra
SACO-förbund som nyligen
omorgansierat för att omorgani-
sationsgruppen, och de ur styrel-
sen som så önskar, ska kunna
hämta inspiration från dessa.

Ekonomisk översikt
En arbetsgrupp som ska se över
förbundets utgifter utsågs: kans-
lichefen, Åsa Bergquist, Torkel
Ekman och Susanna Sternberg.
Dessutom kommer det fr o m
nästa styrelsemöte att finnas
med en fast punkt på dagord-
ningen om förbundets ekonomis-
ka läge.

Snabbare protokollutskick
Nya rutiner för protokollhante-
ring på kansliet antogs. Med
hjälp av omprioriteringar och
elektronisk kommunikation bör
protokollen komma ut till riks-
föreningarna inom en månad
efter förbundsstyrelse- och AU-
mötena. De nya rutinerna kom-
mer att utvärderas.

Djursjukhusbesök
Besök ute på landets djursjuk-
hus, för att hjälpa DAVF:s med-
lemmar med deras fackliga rät-
tigheter och försöka få igång del-
föreningen, skall göras av kansli-
juristerna och representanter för
styrelsen och planeras ske sna-
rast möjligt.

Veterinära porträttgalleriet
En ny utgåva av "veterinära por-
trättgalleriet" har efterlysts.
Kansliet utreder förutsättning-
arna för detta enligt nya person-
uppgiftslagen m m.

Skrivelse om officiella
veterinäruppdrag
Ordföranden har författat en

skrivelse till Jordbruksdeparte-
mentet angående, med hänvis-
ningar till Konkurrensrådets ytt-
rande, Statskontorets rapport,
EU-inspektionsrapport och AVF-
gruppens rapport, och efterfrå-
gar en översyn av hur officiella
och andra offentliga veteri-
näruppgifter ska organiseras för
att säkerställa opartiskhet och
oberoende. Styrelsen ställde sig
bakom skrivelsen.

Veterinärförbundets
djurskyddssymposium
Programmet till symposiet om
veterinärens roll i djurskyddet
den 4 mars är klart, begäran om
ekonomiskt stöd har gått till
Jordbruksverket och Sveriges
Djurskyddsföreningars Riksför-
bund. Annons kommer i SVT nr
14 och 15 och information ska
delas ut under veterinärmötet
och även ges vid riksföreningar-
nas årsmöten.

Ny delförening för privatprakti-
ker
Den nya delföreningen för pri-
vatpraktiserande veterinärer

kommer att ha sitt första möte
den 7 november. De förbunds-
medlemmar som förut var med i
PVF kommer att erbjudas med-
lemskap i den nya föreningen.
Vill man inte vara med där
måste man innan årsskiftet
bestämma sig för vilken annan
delförening man vill tillhöra.
Skriftlig information om detta
kommer att skickas ut till samt-
liga berörda.

FVE:s generalförsamling
Inför FVE-mötet den 14-16 no-
vember har SVF framfört att vi
inte accepterar de kraftigt höjda
avgifter som föreslagits utan vi
vill att FVE istället prioriterar
sitt arbete inom befintlig bud-
getram. Denna åsikt delas enligt
uppgift av andra medlemsför-
bund.

Sparkraven på v-fak
TV 4 har uppmärksammat spar-
kraven på veterinärfakulteten
och kommer att göra ett nyhets-
inslag om detta (sändes den 7
november, reds anmärkning).
Det beslöts att SVF i samband
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med detta går ut med ett press-
meddelande där vi framhåller
vår oro över situationen och krä-
ver ökade statsanslag till fakul-
teten. Ny begäran att prorektor
Torbjörn Fagerström närvarar
vid nästa styrelsemöte för dis-
kussion i frågan kommer att
framföras. Styrelsen skall också
författa en skrivelse till SLU:s
styrelse med begäran att få
komma till ett möte och diskute-
ra V-fakultetens ekonomiska till-
delning, samt med tydliga exem-
pel på vad dagens veterinär
måste kunna och vad detta i
praktiken innebär att undervis-
ningen måste ge.

Ny djurskyddsmyndighet
Eftersom de politiska turerna om
ny djurskyddsmyndighet fortfa-
rande pågår bör möjlighet till
påverkan fortfarande finnas.
Styrelsen beslöt att framhålla
SVFs ståndpunkt, enligt tidigare
remissvar (en enad tillsynsmyn-
dighet för alla djurfrågor, helst
lokaliserad till Mälardalsregio-
nen), vid möte med Jordbruksde-
partementet den 12 november.
Eventuell debattartikel i frågan
skrivs i mån av tid. Viktigt att
samtal förs med de SVF-medlem-
mar på Jordbruksverket som
direkt berörs av förslaget, och att
SVFs ståndpunkt motiveras och
förklaras. SVF har valt att se till
den långsiktiga nyttan för djur-
skyddet och för tillsynsmyndig-
heten som framtida veterinär
arbetsplats, även om detta inne-
bär en oönskad flytt av vissa
medlemmars arbetsplats. SVF
ska givetvis göra sitt bästa för
att dessa medlemmar ändå hålls
så skadeslösa som möjligt.

Det kollegiala nätverket
En medlem i det kollegiala nät-
verket har begärt utträde ur
SVF. Det beslöts att ombe veder-
börande att kvarstå i det kollegi-
ala nätverket, till stöd för veteri-
närer både inom och utanför
SVF. Då verksamheten är obero-
ende av SVF sågs inga skäl att
utträde ur SVF skulle spela
någon roll i sammanhanget.

Susanna Sternberg
ledamot i förbundsstyrelsen

Nya
20/1 -03. Diagnos: Duktig. Temadag
för överambitiösa tjejer och alla
andra som borde bry sig arrangeras i
Stockholm. Info: www.diagnosduktig.net.
Arrangeras även den 29/1, 9/2, 17/2,
27/2, 6/3, 20/3, 28/3.

13–14/3 -03. Grundkurs i Rehabilite-
ring av häst och hund arrangeras på
SLU, Ultuna av Kompetenscentrum
smådjur och Hippocampus. Info: Anna
Bergh, tel: 018-67 21 52, e-post: kompe-
tenscentrum.smadjur@slu.se eller hip-
pocampus@slu.se 

Tidigare publicerade
4–5/12 -02. Kurs i Ambulant häs-
tpraktik – vad är bäst för häst? Ängel-
holm. Arr: Jordbruksverket. (SVT 13/02)

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)

4/3 -03. Kurs i Djurskydd för veteri-
närer, SLU, Uppsala. Arr: Sveriges
Veterinärförbund (SVT 14/02, annons
15/02)

9–10/4 -03. Djurhälsovårdens fort-
bildningskonferens, Lund. Arr: Svens-
ka Djurhälsovården. (SVT 13/02)

11–15/8 -03. Kurs i Pig herd health
and welfare, gastrointestinal disea-
ses, Uppsala. Arr: NOVA University.
(SVT 14/02)

Nya
4–6/9 -03. ESDARs årliga konferens
avhålls i Dublin, Irland. Info: Dr M A
Crowe, University College Ballsbridge,
Dublin, Irland, e-post: mcrowe@her-
mes.ucd.ie

Tidigare publicerade
6–7/12 -02. 4th Maastricht Internatio-
nal Congress on Equine Medicine,
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Svenska

Internationella

Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association's
hemsida: http://www.worldvet.org/
och på British Small Animal Veteri-
nary Associations hemsida: http://
www.bsava.com

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets 
hemsida www.svf.se

hittar du såväl fasta tjänster 
som kortare vikariat under 

rubriken ”Jobbtorget”. 
Gå dit redan idag.
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Maastricht, Nederländerna (SVT 12/02)

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

21–23/2 -03. Kurs och möte om Horses
- Performance Diagnosis of Bone,
Bonn/Weilerswist-Müggenhausen, Tysk-
land. (SVT 14/02)

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

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

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

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

Privatanställdas
pensionsmedförande
lön
Procenttalen för lönekapning och
60-delsreduktionen har fast-
ställts till 4 respektive 2,9 pro-
cent för år 2002.

I den kollektivavtalade ITP-
planen finns två regler som
begränsar genomslagskraften i
en löneförhöjning när tjänste-
mannen har mindre än fem år
kvar till pensionen: reglerna om
lönekapning och om 60-delsre-
duktion. Procenttalen bestäms
varje år av kollektivavtalsparter-
na Privattjänstemannakartellen,
PTK, och Svenskt Näringsliv.

Lönekapning innebär att löne-
höjningar under de fem sista
åren före pensioneringen begrän-
sas till 1,5 gånger summan av
generella lönehöjningar och pro-
centuellt bestämda potter. Sex-
tiondelsreduktionen innebär att
av en del av lönehöjningen som
är större än inflationen får bara
så många sextiondelar räknas in
i den pensionsmedförande lönen
som tjänstemannen har månader
till pensionsåldern.

Dom för
marknadsföring av ej
godkänt läkemedel 
Läkemedelsverket har anmält
företaget Leo Pharma AB till
NBL, Nämnden för bedömning
av läkemedelsinformation, efter-
som verket ansett att Leo Phar-
ma har marknadsfört det icke
godkända preparatet Malaseb-
schampo (Chlorhexidine gluco-
nate Ph Eur 2% w/v och Micona-
zole nitrate Ph. Eur 2% w/v). 

Svarstalong
Preparatet får inte marknads-
föras utan endast tillhandahål-
las av veterinärer med licens att
förskriva det. 

I ett brev till svenska veterinä-
rer har Leo Pharma AB medde-
lat att de ansett sig ha behov av
att skicka ut nödvändig informa-
tion om licenspreparatet. Brevet
skickades till veterinärer i all-
mänhet med en uppmaning till
de mottagare som har licens att
skriva sin adress på ett svarskort
och skicka tillbaka till företaget. 

Läkemedelsverket har emeller-
tid ansett att brevet med
svarstalongen innebar en form

av direktmarknadsföring och
anmälde fallet till NBL.   

Leo Pharma motiverar brevet
med att syftet skulle ha varit att
få kunskap om vilka förskrivare
som har licens för att i framti-
den, ”på förekommen anledning”,
kunna ge dem ”väsentlig infor-
mation” om produkten. Syftet
har inte varit kommersiellt, häv-
dar företaget och motiverar
bland annat med att brevet inte
innehållit information om några
produktegenskaper.

50 000 i straffavgift
NBL håller inte med utan slår
fast att syftet varit kommersiellt
bland annat med tanke på att
brevet handlat om ett specifikt
läkemedel och att det även skick-
ats till veterinärer som inte har
licens att förskriva preparatet. I
sin motivering skriver NBL att
Leo Pharma handlat ”i strid med
god sed på läkemedelsinforma-
tionens område” genom att ”till
veterinärer i allmänhet skicka
ett brev avseende läkemedel för
vilket något marknadsföringstill-
stånd inte erhållits utan vilket
endast tillhandahålls på licens”.
Företaget döms att betala en
straffavgift på 50 000 kronor till
NBL.

Karin Åström Bengtsson
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”Veckans fall”
Kontinuerlig vidareutbildning i Cytologi/Hema-
tologi i form av kliniska fall presenterade i
Power Point av DVM Diplomate ASVCP Harold
Tvedten

För mer information kontakta Ann-Chatrin
Sjöström, tel 0220-458 66 eller ann.cathrine.
sjostrom@regdjsh.se
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Nytt betalningssystem
för distriktsveterinärer
Jordbruksverket kommer att
testa ett system som gör det möj-
ligt för veterinärer att ta betalt
via mobiltelefonen. Fördelarna
är framför allt reducerade kost-
nader och en förbättring av
kundservicen, säger tillverkaren
Mint AB i ett pressmeddelande.

Idag sker merparten av betal-
ningarna vid veterinärbesök mot
faktura. Hanteringen av faktu-
rorna leder till omfattande admi-
nistrativa kostnader. Jordbruks-
verket och Mint kommer att
genomföra ett pilotprojekt med
mobilbetalning i fem veterinär-
distrikt. Mint kommer att
utveckla pilottestet på sin existe-
rande mobiltransaktionsplatt-
form.

– Betalning för veterinära
tjänster är ett område som krä-
ver tekniskt nytänkande. Vi
kommer att följa detta pilottest
med stort intresse och göra en
noggrann utvärdering, säger
Håkan Henrikson, chef för
Distriktsveterinärerna vid Jord-
bruksverket.

Hästjouren vid SLU
hotad av stängning

Sveriges lantbruksuniversitet
ska enligt ett förslag under ett
antal år spara 84 miljoner kronor
årligen. Veterinärfakultetens del
av den sparkakan föreslås bli

ytterligare 24 miljoner kronor.
Detta kommer att medföra nya
uppsägningar och nedläggning-
ar. 

Rektor Ann-Christin Bylund
presenterade nyligen sparförsla-
get där en av sparpunkterna
innebär en stängning av jour-
verksamheten för stordjur som
är tänkt att ge en besparing på
fyra miljoner kronor. Tillsam-
mans med sex institutioner ska
kirurgi och medicin stordjur
spara ytterligare 14 miljoner
kronor.

I protest mot förslaget att stor-
djursjouren ska stängas initiera-
de studenterna i VMF, veterinär-
medicinska föreningen, den 12
november en protestaktion utan-
för riksdagshuset. Sveriges Vete-

rinärförbund deltog i protesten
liksom representanter för lä-
rarkåren vid SLU, bland andra
Marie-Louise Danielsson-Tham
och Wilhelm Tham. 

De omkring hundra studenter-
na viftade med plakat och skan-
derade sånger och slagord samt
delade ut flygblad till förbipasse-
rande politiker och allmänhet. 

Aktionen bevakades av media.
På repertoaren stod bland annat
En sliten grimma och slagord
som Panik när hästar får kolik.
Förutom ett försämrat djur-
skydd, till följd av färre vårdplat-
ser och längre transporter för
intensivvårdskrävande hästar,
innebär nedläggningen en dras-
tisk försämring av veterinärer-
nas utbildning. 
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Konstnärliga
mellanrum

Lördagen den 9 november öppna-
de konstutställningen Livsrum –
Mellanrum – Andrum i ett galle-
ri i Uppsala. Utställningen
utgjordes av ett antal skulpturer
av djur, utförda av fyra konstnä-
rer, tillika vetenskapsmän. En
av de fyra konstnärerna är Len-
nart Söderquist, veterinär och
forskare vid SLU.

Konstnärsgruppen bildades
ursprungligen ur det så kallade
Artemis-projektet, vars syfte var
att förena vetenskap och konst.
Den nu aktuella utställningen
vill belysa mellanrummets bety-
delse för vår uppfattning av
omvärlden. Genom att göra alla
djurskulpturer i människostor-
lek, oavsett djurens verkliga
storlek, vill konstnärerna också
peka på kampen om livsrum mel-
lan människan och andra djurar-
ter.

De som hann besöka utställ-
ningen innan den stängde den 24
november, kunde imponeras över
vetenskaparnas konstnärliga och
filosofiska talanger.

Salmonella i var tredje
EU-köttberedning

Livsmedelsverket undersöker i
år, tillsammans med fem kom-
muner, förekomsten av salmo-
nella i köttberedningar som
importeras till Sverige från
andra EU-länder. Exempel på
produkter är kebabkött, marine-

rad kyckling samt saltat och rim-
mat kött. 

Hittills visar provresultaten
att omkring en tredjedel av kött-
beredningarna innehåller salmo-
nella.

När Sverige blev medlem i EU,
1995, förhandlade vi fram så kal-
lade salmonellagarantier. Det
innebar att vi fick rätt att kräva
att kött från de andra med-
lemsländerna skulle vara salmo-

nellatestat innan det kom in i
Sverige. 

Sedan den 12 november förra
året omfattas emellertid  inte
köttberedningar av de svenska
salmonellagarantierna längre.
Detta sedan EU-kommissionen
meddelat att kravet på obligato-
risk egenkontroll av salmonella i
kött inom EUs inre marknad inte
längre omfattar köttberedningar.

(Källa: Vår föda, nr 5, 2002)
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Lennart Söderquist i konstnärligt mel-
lanrum.
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Basbelopp år 2003
Prisbasbeloppet är fastställt till
38 600 kronor för år 2003. Detta
basbelopp följer konsumentpris-
index förändring (KPI), det vill
säga det följer prisutvecklingen i
samhället. Prisbasbeloppet an-
vänds bland annat för att fast-
ställa gränsen för högsta sjuk-
penninggrundande inkomst, be-
räkning av tilläggspension (ATP
+ folkpensionstillägg), den gamla
folkpensionen och den nya
garantipensionen.

Obligatorisk
redovisning av
sjukfrånvaro
I regeringens proposition angå-
ende obligatorisk redovisning av
sjukfrånvaro föreslås att en skyl-
dighet införs för privata arbetsgi-
vare, kommuner och landsting
att lämna uppgifter om anställ-
das sjukfrånvaro i årsredovis-
ningen. På detta sätt blir det
möjligt för myndigheter, anställ-
da och andra intressenter att ta
del av uppgifterna. Syftet med en
sådan redovisning är att öka
medvetenheten om sjukfrånva-
rons fördelning på olika verk-
samheter. Ökade kunskaper på
området kan påverka arbetsgiva-
re att vidta åtgärder för att mins-
ka sjukfrånvaron. Arbetsgivare
med högst tio anställda omfattas
inte av den föreslagna upp-
giftsskyldigheten.

Uppgift skall lämnas om den
totala sjukfrånvaron, sjukfrån-
varon hos kvinnor respektive
män samt hos anställda i ålders-
intervallerna 29 år eller yngre,
30–49 år och 50 år eller äldre.
Därutöver föreslås att även den
andel av sjukfrånvaron som
avser sjukfrånvaro som varat i
60 dagar eller mer skall anges.

De nya bestämmelserna före-
slås träda i kraft den 1 juli 2003.
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Sveriges Veterinärförbund
Styrelse

Tf Ordförande: Bost.tel
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

Vice ordförande.
VAKANT

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 är under ombildning

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

Stängt på förbundskansliet under 
jul- och nyårshelgerna
I år har förbundskansliet stängt måndagen den 23 december, fredagen den 27
december och måndagen den 30 december. Vi öppnar igen
med något begränsad omfattning torsdagen den 2 januari
2003.

Vid mycket brådskande och angelägna ärenden kan 
kontakt tas med:

Tf förbundsordförande Åsa Bergquist, tel: 0709-24 75 74

samt 
den 23 och 27 december: Förbundsjurist Anders Lefrell,
tel: 070-418 07 99, 
den 30 december: Förbundsjurist 
Amelie Lothigius, tel: 0707-88 70 47.
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