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65 K Persson Waller, M Persson: Ut-
provning av ny metod för detektion
av Staphylococcus aureus vid mastit
Det finns ett behov av säkrare dia-
gnostiska metoder för att kunna dia-
gnostisera alla S aureus-infekterade
kor. Författarnas utprovning av ett
ELISA-kit visade emellertid att testet
inte ger en tillräckligt tillförlitlig dia-
gnostik under svenska förhållanden.

Granskade artiklar

Omslagsfoto: Karin Åström Bengts-
son.

Hanteringen av grisar på lan-
dets slakterier har debatterats i
media under senare tid. I en till-
bakablickande artikel på sidan 79
beskrivs utvecklingen av bedöv-
ningsteknik vid svenska slakterier,
liksom den forskning som bör ligga
till grund för fortsatt utveckling.
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Rörelse och näring
Kära Kolleger! På Friskis & Svettis, som jag
trivs med att besöka regelbundet, träffade jag
för ett tag sedan en bekant som jag inte träffat
på länge. Han hade lagt märke till att jag inte
fanns på min länsveterinärtjänst och undrade
vad jag gör nu. Jag berättade, givetvis med
stolthet, att jag valts till ordförande för Sveri-
ges Veterinärförbund. Med eftertryck sade han 
då: ”Ni vet väl att veterinärer-
na är dom bästa läkarna”. Jag
såg nog såväl överrumplad som
något oförstående ut, där jag
stod i bara kalsongerna. Han
förklarade, och jag kände det
som ett budskap han ville att 
jag skulle framföra till Er. Under den senaste
tiden hade han haft nära kontakter med både
human- och djursjukvård och kunnat jämföra.
Han tryckte speciellt på att han mötts av så
mycket större empati när han var hos veteri-
nären med sin hund jämfört med läkarkontak-
terna. Men även tillgänglighet, service, enga-
gemang och effektivitet hade utfallit till veteri-
närernas fördel. Härligt att få vittnesbörd om
denna veterinära professionalism. Ta till Er, Ni
som förtjänar det, och låt det stimulera Er till

att bli ännu bättre!
LRF:s ordförande, Caroline Trapp, bjöd mig

på frukost nyligen. Vi hade ett givande möte,
då jag fick tillfälle att presentera förbundet och
vår verksamhet. Ett självklart samtalsämne
var vikten av att konsumenterna har stort för-
troende för det veterinära arbetet, för att de
skall känna förtroende för de svenska livsmed-

len. Vårt fullmäktigeuttalande
angående tillsyn och offentlig
veterinär verksamhet var ut-
gångspunkt för en diskussion
kring hur vi skall möta framti-
dens krav på
bästa sätt.

Tillgång till veterinär 
service över hela landet
dygnet runt och säkerställ-
ande av hög kvalitet på ut-
bildning och forskning var
andra naturliga samtalsäm-
nen. Vi kom överens
om fortsatta regel-
bundna kontakter.

Dag Hultefors
Förbundsordförande
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Aldrig har deltagarantalet varit så stort som vid
senaste Veterinärmötet. Deltagarna var nöjda.
Utställarna var nöjda. Vi som organiserade
mötet var nöjda. Ja, alla tycks vara nöjda.
Föreläsningarna höll en hög kvalitet, de var
helt enkelt anpassade till våra vidareutbild-
ningsambitioner. Vi står just i startblocken för
att dra upp riktlinjerna för nästa veterinärmö-
te. Ni som har synpunkter och önskemål upp-
manas att kontakta Era sektionsstyrelser eller
oss i kollegiet. 

Jag vill också inledningsvis meddela att spe-
cialistprogrammen för svin och nöt samt för
smådjur steg II med organspecialisering nu
godkänts av SJV. Det återstår ”bara” några
småsaker beträffande arbetsfördelning mellan
SVS och SJV, men dessa frågor bör kunna 
avslutas under våren. Aldrig
har väl kraven på hög veteri-
närmedicinsk kompetens varit
så stora som nu. Det kommer
man kanske i och för sig alltid
att kunna säga, men det sena-
re till trots utvecklas kunnan-
det och behandlingsteknikerna inom veteri-
närmedicinen idag oerhört snabbt – här gäller
det att hänga med. Gör vi det då? Ja, deltagar-
antalet på Veterinärmötet är en, intresset för
sektionernas och specialklubbarnas utbild-
ningsprogram en annan och entusiasmen för
anslutning till specialistprogrammen är en
tredje indikation på kollegernas intresse för
vidareutbildning. 

Vilket parallellspår kör då SLU på? Tyvärr
tycks det vara så att spåren i detta samman-
hang inte alls löper parallellt – divergensvar-
ning med andra ord. SLU diskuterar tydligen
mest frågan om hur stora nedskärningar som
måste göras på veterinärfakulteten för att eko-
nomin ska gå ihop. Vår fakultet är ju så dyr!
Utbildningen har tidigare, av utländska be-
dömare, prisats för sin goda standard. SLU
suger åt sig av berömmet och hävdar att här
finns plats för neddragningar. Tja, varför ska
man vara bäst? Tilläggas bör att våra europe-

iska kolleger jobbar på att förbättra sina vete-
rinärutbildningar, för att genom en standard-
höjning komma närmare den svenska utbild-
ningens nivå. 

Jordbruks- och skogsutbildningarna är kan-
ske inte de roligaste att arbeta med för närva-
rande, men låt för den skull inte veterinärut-
bildningen dras ner i den allmänna dysforin.
Får man möjligen lov att föreslå att veterinär-
utbildningen kanske inte hör hemma på Jord-
bruksdepartementet? Vore det möjligen mera
relevant med en placering av ansvaret för vete-
rinärutbildningen på Utbildningsdepartemen-
tet? Östros är ju ändå i tagen och anpassar sig
till nya arbetsuppgifter. Egentligen förstår jag
inte alls varför veterinärutbildningen hamnat
på Jordbruksdepartementet. Varför finns den

inte bland de övriga universi-
tets- och högskoleutbildningar-
na? Med risk för att ta i riktigt
mycket, kan jag undra om vete-
rinärutbildningen möjligen
kunde uppleva bättre samord-
ningsvinster med någon annan

samarbetspartner än SLU.
Riktigt störande är att diskussionen om Vete-

rinärmedicinska fakultetens anslagstilldelning
med förslag om kraftiga neddragningar förs i
en tid när hög kompetens känns som så viktig.
SLU! Börja åtminstone med en noggrann
genomgång av samhällets kravprofil på mor-
gondagens veterinär. Jag har svårt att tänka
mig att kompetenskravet kommer att minska. 

Det här var några skott i hönshuset så fjäd-
rarna ryker, men eftersom ordet är fritt och
krisen känns nära vill jag med mina påståen-
den och frågor mana Er alla till funderingar
och reaktioner. Mitt alma mater är ett fenomen
som berör mig mycket. Åren på Stutis var fan-
tastiska, veterinäryrket är fantastiskt. Vi måste
arbeta för att även blivande kolleger ska få
uppleva samma känsla.

Anders Forslid
SVS-ordförande

ledamot i förbundsstyrelsen

SLU-nedskärningar rimmar
illa med höjda kompetenskrav
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Inledning
Mastit är den mest förlustbring-
ande sjukdomen bland mjölkkor
och orsakar årligen stora förlus-
ter för mjölkproducenterna. Vid
ett stort antal mastiter kan infek-
tion med Staphylococcus aureus
(S aureus) diagnostiseras. Dessa
infektioner leder ofta till subkli-
niska mastiter och minskad mjölk-
produktion samt ökad risk för
spridning av bakterier till andra
kor i besättningen. 

För att kunna förebygga mastit
i en besättning är det viktigt att
identifiera infekterade kor för att
åtgärda dem på lämpligt sätt.
Hittills har man använt en kom-
bination av celltal och bakterie-
växt i mjölken för denna dia-
gnostik. Vid subkliniska S aureus-
mastiter är dock antalet bakteri-
er i mjölken ibland mycket lågt,
vilket gör att man inte alltid upp-
täcker en infektion såvida man
inte gör upprepade provtagning-
ar och bakteriologiska analyser.
Detta är kostsamt och tidskrä-
vande. Det finns därför behov av
bättre diagnostiska metoder så
att infekterade kor kan identifie-
ras på ett säkert, snabbt och bil-
ligt sätt.

ELISA-test
I USA finns ett ELISA-test fram-
taget för detektion av antikrop-
par riktade mot S aureus i mjölk,
vilket har testats för diagnostik
både på individ- och besättnings-

nivå (2, 3, 5, 6, 7). Testet bygger
på att kon, i samband med en
infektion, utvecklar lokala anti-
kroppar mot infektionsämnet.
Detta tar ca en till två veckor,
varför ett sådant test inte kan
upptäcka nya infektioner. Vid
subklinisk mastit har dock infek-
tionen pågått under tillräckligt
lång tid för att antikroppar ska
ha bildats. 

Det aktuella testet, Staphylo-
coccus aureus-Antibody Test Kit,
bygger på att ett bakterieantigen
i kitet ska detektera antikroppar
i mjölken. Det bakterieantigen
som används kommer från en
amerikansk human S aureus-
stam. Skillnader mellan olika

bakteriestammar kan förekom-
ma (1) varför det inte är själv-
klart att detta test även fungerar
för att upptäcka antikroppar rik-
tade mot bakteriestammar före-
kommande i svenska mjölkkobe-
sättningar. 

Syftet med föreliggande studie
var därför att undersöka ett an-
tal mjölkprover med känd bakte-
riologisk diagnos från juverdelar
med eller utan infektion med S
aureus, för att undersöka om tes-
tet fungerar även under svenska
förhållanden. Avsikten var också
att jämföra resultaten från ana-
lys av juverdelsprov och samlings-
prov från juver hos enskilda kor
samt att undersöka om det finns

Utprovning av ny metod för detek-
tion av Staphylococcus aureus vid
mastit
PERSSON WALLER, KARIN, docent, statsveterinär, adjungerad professor och PERSSON
MARIA, biomedicinsk analytiker.*

Staphylococcus aureus-mastit orsakar fortfarande stora problem i många mjölkkobesättningar.
För ett effektivt juverhälsoarbete är det viktigt att säkert och snabbt kunna diagnostisera alla
S aureus-infekterade kor. Med idag tillgängliga metoder finns det risk att man missar vissa av
dessa infektioner. Det finns därför ett behov av säkrare diagnostiska metoder. I artikeln be-
skrivs en utprovning av ett ELISA-kit för detektion av S aureus-infektion. Resultaten visar
emellertid att testet inte ger en tillräckligt tillförlitlig diagnostik under svenska förhållanden.

Figur 1. SELMA-plat-
ta med växt av peni-
cillinaspositiva Sta-
phylococcus aureus.
Författarna har
undersökt hur ett
antikroppsbaserat test
för detektion av bakte-
rien fungerar under
svenska förhållanden.
Foto: Bengt Ekberg.
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ett samband mellan celltalsnivå
och förekomst av S aureus-anti-
kroppar i tankmjölksprover.

Material och metoder
Mjölkprover
Mjölkprover togs både i mjölkrör
och med MASTISTRIP (SVA,
Uppsala) från individuella juver-
delar hos 88 kor från fem olika
besättningar i sydöstra Sverige i
samband med en tidigare studie
(8) och frystes (–20°C). Proverna
kom från kor i juverhälsoklass
6–9, dvs från kor med subklinisk
mastit i minst en juverdel. Fler-
talet kor (61 stycken) provtogs
vid två tillfällen med en månads
mellanrum. Bakteriologisk under-
sökning av proverna gjordes vid
Avdelningen för mastit och sub-
stratproduktion, SVA, Uppsala,
enligt ackrediterade rutiner.
Celltal, mätt som ATP analysera-
des från MASTISTRIP-kasset-
ten. Bakteriologisk undersökning
gjordes både av mjölkproverna
och MASTISTRIP-kassetten. Sam-
lingsprov från varje juver/ko gjor-
des genom att blanda lika voly-
mer mjölk från vardera juverdel.
Endast kor med prover från alla
fyra juverdelarna (80 kor) ingick
i detta material. Samlingsprov
erhölls vid två provtagningstill-
fällen från 54 av dessa kor och
vid ett tillfälle från 26 kor. Pro-
ver från individuella juverdelar
(126 prover) valdes ut beroende
på bakteriefynd från 84 av korna.
Från varje ko analyserades anti-
kroppsnivån endast från ett prov
per provtagningstillfälle.

Tankmjölksprover insamlades
via mjölkbedömningslaboratori-
um (Steins, AC, Jönköping). Alla
prover insamlades vid ett tillfälle
och 20 prover per celltalsklass 
(1: <100 000, 2: 1–200 000, 3: 2–
300 000, 4: 3–400 000, 5: >400 000
celler/ml) frystes och skickades
till SVA för analys. Som framgår
av Figur 2 var de faktiska cellta-
len i överensstämmelse med spe-
cificerade selektionskriterier.

Analys av S aureus-
antikroppar
Förekomst av antikroppar mot S
aureus analyserades med hjälp
av ELISA-kit enligt tillverkarens
instruktioner (Staphylococcus au-
reus Antibody Test Kit, Veterina-
ry Medical Research and Deve-
lopment (VMRD), Pullman, WA,
USA). Ett prov som genererar ett
värde för optisk densitet (OD)
som är lika med eller större än
den positiva kontrollen anses
positivt. Ett prov som har ett
OD-värde som är 15 procent
lägre än den positiva kontrollen
anses negativt. Ett prov vars OD
hamnar mellan dessa värden

anses misstänkt och bör analyse-
ras om. I denna studie gjordes
inga sådana konfirmerande ana-
lyser.

Resultat
Individuella juverdelsprover
Bakteriologiska fynd och ELISA-
resultat ges i Tabell 1. I 33 av
126 mjölkprover detekterades
växt av S aureus. I 51 prov kunde
ingen specifik växt av bakterier
återfinnas. Dessa prover delades
upp i två ATP-klasser, ATP <10
och ATP >10, för att särskilja
juverdelar med subklinisk mastit.
I övriga prover återfanns växt av
olika streptokocker, koagulasne-
gativa stafylokocker och, i ett
fåtal fall, gramnegativa bakteri-
er. Av 33 prover med växt av S
aureus var 28 (85 %) positiva i
ELISA-testet. Bland övriga pro-
ver var 41 av 93 prov, dvs 44 pro-
cent, ELISA-positiva. Cirka en
tredjedel (35 %) av proverna utan
specifik bakteriologisk växt och
44 procent av proverna med växt
av andra patogener var ELISA-
positiva.

Om man räknar alla tveksam-
ma prover (10 stycken) som nega-
tiva var ELISA-testets sensitivi-
tet 85 procent och specificitet 56
procent för denna provgrupp. Det
positiva prediktionsvärdet var 40
procent medan det negativa pre-
diktionsvärdet var 91 procent.
Om man istället räknar alla
tveksamma prover som positiva
blev testets sensitivitet 85 pro-
cent, specificitet 45 procent, posi-
tivt prediktionsvärde 35 procent
och negativt prediktionsvärde 89
procent.

Samlingsprov
I Tabell 2 anges bakteriologiskt
fynd detekterat i minst en av de

Tabell 1. Antal juverfjärdedelsprover med positiv, tveksam eller negativ reaktion i S
aureus-ELISA, fördelat på olika bakteriologiska fynd.

Bakteriefynd ELISA ELISA ELISA Totalt
positiv tveksam negativ

S aureus 28 0 5 33
Koagulasnegativa stafylokocker 
(f d stafylokocker övriga) 7 2 9 18
Str dysgalactiae, Str uberis 13 1 6 20
Gramnegativer 3 0 1 4
Ingen växt/blandflora + ATP>10 16 2 10 28
Ingen växt/blandflora + ATP<10 2 5 16 23
Totalt 69 10 47 126

Figur 2. Medelcelltal (SD) i tankmjölk från prover i fem olika celltalsintervall (1: <100 000,
2: 1-200 000, 3: 2-300 000, 4: 3-400 000, 5: >400 000 celler/ml).
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fyra juverdelarna från vars
mjölkprov samlingsprovet här-
stammar, samt ELISA-resultat
för de olika grupperna. Hos 38 av
134 samlingsprov kunde växt av
S aureus diagnostiseras i minst
en juverdel. Hos 52 samlingsprov
kunde ingen specifik växt av bak-
terier återfinnas. Av 38 prov med
växt av S aureus i någon juverdel
var 26 (68 %) positiva i ELISA-
testet. Bland övriga prover var
48 av 96 prov, dvs 50 procent,
ELISA-positiva. Knappt hälften
(44 %) av proverna utan specifik
bakteriologisk växt och 57 pro-
cent av proverna med växt av
andra patogener var ELISA-posi-
tiva.

Om man räknar alla tveksam-
ma prover som negativa var
ELISA-testets sensitivitet 68
procent och dess specificitet 50
procent. Det positiva prediktions-
värdet var 35 procent medan det
negativa prediktionsvärdet var
80 procent. Om man istället räk-
nar alla tveksamma prover som
positiva blev testets sensitivitet
76 procent, specificitet 42 pro-
cent, positiva prediktionsvärde
34 procent och negativa predik-
tionsvärde 82 procent.

Tankmjölksprov
18 tankmjölksprover per celltals-
klass analyserades. I Tabell 3 ges
de faktiska ELISA-resultaten
och i Figur 3 ges andelen ELISA-

positiva prover i de olika cell-
talsklasserna. Andelen positiva
prover var högst i celltalsgrupp
3, dvs i klassen 2–300 000 
celler/ml. I celltalsgrupp 1, dvs 
<100 000 celler/ml, var 28 pro-
cent av proverna positiva. 

Diskussion
Resultaten från undersökningen
visar att sensitiviteten och speci-
ficiteten hos testet var låg, men
var bättre när individuella juver-
delar analyserades jämfört med
samlingsprov från juver. Bland
prover med känd förekomst av S
aureus-infektion var andelen
falskt negativa större i samlings-
provsanalysen, vilket tyder på en
utspädningseffekt. Även bland

juverdelsproverna fanns falskt
negativa prover. Eftersom det tar
ca en till två veckor innan anti-
kroppar bildas efter en infektion,
skulle detta kunna förklaras av
att infektionen var relativt ny.
De utvalda korna hade dock
långvarigt (>3 månader) förhöjda
celltal, varför detta inte är en tro-
lig orsak till resultatet. 

I beräkningen av specificitet
och sensitivitet grupperades pro-
verna i bakteriologiskt S aureus-
positiva respektive -negativa.
Bland proverna utan specifik
bakteriologisk växt finns en möj-
lighet att en del av dessa här-
stammar från juverdelar/juver
med S aureus-infektion. Av 28
juverdelsprover med bakteriolo-
giskt negativt resultat men för-
höjt ATP, dvs subklinisk mastit,
var 16 (57 %) ELISA-positiva och
två tveksamma. Det är inte orim-
ligt att anta att dessa prover
verkligen härstammar från S
aureus-infekterade juverdelar/
juver. Vad som talar emot detta
är att dessa kor var bakteriolo-
giskt negativa vid två tillfällen
med en månads mellanrum och
vid odling av både MASTISTRIP
och mjölkrör. Cirka hälften (55 %)
av juverdelsproverna med växt
av andra juverpatogener var
emellertid också ELISA-positiva
medan endast två (9 %) av 23
bakteriologiskt negativa prover
med lågt ATP var positiva i
ELISA-testet. Bland samlings-
proverna var dock en större
andel (38 %) av den senare kate-
gorin ELISA-positiva.

Tabell 2. Antal samlingsprov från juver med positiv, tveksam eller negativ reaktion i S
aureus-ELISA, fördelat på olika bakteriologiska fynd.

Bakteriefynd ELISA ELISA ELISA Totalt
positiv tveksam negativ

S aureus 26 3 9 38
Koagulasnegativa stafylokocker 
(fd stafylokocker övriga) 6 2 11 19
Str dysgalactiae, Str uberis 16 1 4 21
Gramnegativer 3 0 1 4
Ingen växt/blandflora + ATP>10 12 3 8 23
Ingen växt/blandflora + ATP<10 11 2 16 29
Totalt 74 11 49 134

Tabell 3. Antal tankmjölksprover med positiv, tveksam eller negativ reaktion i S aureus-
ELISA, fördelat på olika celltalsintervall (grupp 1: <100 000, 2: 1–200 000, 3: 2–300 000,
4: 3–400 000, 5: >400 000 celler/ml).

Celltalsintervall ELISA ELISA ELISA Totalt
positiv tveksam negativ

1 5 4 9 18
2 12 2 4 18
3 14 1 3 18
4 13 2 3 18
5 9 4 5 18

Totalt 53 13 24 90

Figur 3. Andel (%) S aureus-ELISApositiva prov av tankmjölksprover (n=18/grupp) med
olika celltal (1: <100 000, 2: 1-200 000, 3: 2-300 000, 4: 3-400 000, 5: >400 000 celler/ml).
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Sensitiviteten och specificite-
ten har rapporterats vara ganska
hög i andra studier (5, 6) men
sämre resultat har också rappor-
terats (3, 12).

Ingen korrelation mellan
celltal och ELISA-resultat
Det fanns ingen korrelation mel-
lan celltal och ELISA-resultat
när det gäller tankmjölksprover-
na. S aureus är det vanligaste
bakteriefyndet i samband med
både subkliniska och kliniska
mastiter i Sverige (9, 10) och cell-
talet är ett relativt gott mått på
juverhälsan, åtminstone på an-
delen kor med subkliniska masti-
ter. En ökande infektionsfrekvens
med S aureus i besättningen, och
därmed ökande antikroppstitrar,
förväntades sammanhänga med
ökat celltal. I denna undersök-
ning återfanns dock den högsta
andelen positiva prover (78 %) i
celltalskategorin 2–300 000 cel-
ler/ml medan 28 procent och 50
procent av proverna i lägsta
respektive högsta celltalsinter-
vallet var positiva. Det faktiska
juverhälsoläget och infektionspa-
noramat i de besättningar vars
tankmjölk undersöktes är inte
känt. 

Fabrikanten av ELISA-testet
anger att S aureus-infektion i en
juverdel ökar antikroppstitern i
övriga juverdelar hos den kon.
De anger därför att ett prov inte
kan användas för att identifiera

individuella infekterade juverde-
lar. I denna studie kom dock alla
bakteriologiskt S aureus-negati-
va prover från kor vilka var bak-
teriologiskt negativa för S aureus
i alla juverdelar. I flertalet fall
var korna dessutom undersökta
bakteriologiskt och befunna S
aureus-negativa vid två tillfällen. 

Ökad permeabilitet mellan
blod och mjölk
Man har också rapporterat att S
aureus-antikroppar kan utsönd-
ras i mjölken hos kor på grund av
en infektion med S aureus i
någon annan kroppsdel eller på
grund av en tidigare, nu avläkt,
juverinfektion (6). En risk för
detta finns hos kor upp till 30
dagar efter kalvning eller hos kor
som producerar mindre än 14 kg
mjölk per dag (2). Runt kalvning
och sinläggning är nämligen
genomsläppligheten mellan blod
och mjölk högre, vilket resulterar
i ett ökat inflöde av immunglobu-
liner till juvret (4, 11). Dessa fak-
torer kan ha påverkat resultatet
även i denna studie och ge en
möjlig förklaring till den höga
andelen positiva prover även i
tankmjölksprover med det lägsta
celltalet.

I samband med alla typer av
mastit ökar dessutom permeabi-
liteten mellan blod och mjölk i
varierande grad, varför S aureus-
antikroppar från cirkulationen

kan läcka in i juvret även vid
juverinfektioner/mastiter orsa-
kade av andra agens än S aureus.
Detta skulle kunna förklara var-
för andelen ELISA-positiva pro-
ver var så hög bland prover med
annan juverinfektion.

Inte ett lämpligt test
Som nämndes inledningsvis är
det viktigt att kunna identifiera
S aureus-infekterade kor för att
göra det möjligt att åtgärda dem
på lämpligt sätt. Ett idealt test
ska med stor säkerhet kunna
identifiera S aureus-positiva al-
ternativt negativa kor, helst på
juvernivå för att möjliggöra ana-
lys av samlingsprov. Resultaten
från denna studie visar att en
alltför stor andel bakteriologiskt
S aureus-positiva prov är falskt
negativa i ELISA-testet. Resulta-
ten tyder också på att en relativt
stor andel av de prover som var
bakteriologiskt S aureus-negati-
va var, med stor sannolikhet,
falskt positiva i ELISA-testet.
Utifrån dessa resultat anses inte
detta ELISA-test vara lämpligt
för diagnostik av S aureus-mastit
under svenska förhållanden.

Summary
Testing a new method for
detection of Staphylococcus
aureus mastitis in dairy
cows
The purpose of the presented
study was to evaluate a, for Swe-
dish conditions, new method to
diagnose udder infections with
Staphylococcus aureus in Swe-
dish dairy cows. S aureus is the
most common udder pathogen
and can cause different types of
mastitis. Today, bacteriological
examination of milk samples in
combination with measurement
of the somatic cell count (SCC) is
used to diagnose the infection.
During subclinical S aureus
mastitis, the number of bacteria
excreted in milk can be low
during certain periods. Thus, a
milk sample can be bacteriologi-
cally false negative. In USA, a
test for detection of antibodies
against S aureus in milk using
ELISA-technique is commerci-
ally available. However, this test

Resultaten från denna studie visar att en alltför stor andel bakteriologiskt S aureus-posi-
tiva prov är falskt negativa i ELISA-testet. Foto: Bengt Ekberg.
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has not been evaluated under
Swedish conditions.

In this study, udder quarter
milk samples and composite milk
samples from udders/cows with
or without S aureus infection
were identified by repeated bac-
teriological examinations. Moreo-
ver, bulk milk samples of diffe-
rent SCC classes were analysed.
The results showed that the
numbers of false positive and
false negative samples, using the
ELISA-test, were both too high.
Thus, this test is not considered
suitable for Swedish conditions.

Tack 
Författarna vill tacka Charlotte
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mjölkprover samt framtagning
av resultat från den bakteriolo-
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Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en sam-
talspartner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga problem med
anknytning till yrket eller som av annan anledning sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som sam-
tidigt är väl förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, pri-
vata problem och kriser, utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan för felbehandling.
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Skandia informerar om veterinärförbundets gruppförsäkringar under 2002
Veterinärförbundets gruppförsäkringar, avtal 16587/17417, har under 2002 följande utformning och premier:

Basbeloppet per 1 januari varje år bestämmer försäkringsbeloppet i gruppliv- och olycksfallsförsäkringen
samt barnförsäkringen. Basbeloppet 1 januari 2002 = 37 900 kronor.

Grupplivförsäkring, grund
Försäkringsbelopp Årskostnad kr

Medlem/medförsäkrad intill 40 års ålder 379 000 300 
från 40 till 67 års ålder 379 000 (avtrappning från 55 år) 444

Grupplivförsäkring, grund + tillägg
Försäkringsbelopp Årskostnad kr

Medlem/medförsäkrad intill 40 års ålder 568 500 408
från 40 till 67 års ålder 568 500 (avtrappning från 55 år) 672

För medlem som tecknat livförsäkring före 1/1 2002 gäller andra villkor och premier. Se sidan 89 i detta
nummer av SVT.

Gruppsjukförsäkring I (gamla försäkringen, ingen nyteckning)
Ersättning efter 1 mån karens Årskostnad kr

Medlem (ej medförsäkrad) 600/mån 552

Ersättningen är skattepliktig och premien är avdragsgill som en pensionsförsäkring.

Gruppsjukförsäkring II, avtal 17417 (ny försäkring 1996)
Medlem (ej medförsäkrad)
Sjukpenninggrundande Ersättning Årskostnad kr
månadsinkomst 
Upp till 26 999 kr/mån 1 400 kr/mån 624
27 000 kr/mån och däröver 2 100 kr/mån 936

Ersättningen är skattefri och börjar betalas ut efter 90 dagars sjukskrivning med så stor del som motsvarar sjukskrivningsgraden
(minst en fjärdedel). Utbetalas i perioder om max. 36 månader efter karenstiden. 

Gruppolycksfallsförsäkring – heltid med Krisförsäkring
Försäkringsbelopp Årskostnad kr 

Medlem/medförsäkrad 379 000 168

(Dessutom ersätts vissa kostnader i samband med olycksfall)

Barnförsäkring
Kombinerad försäkring som ger ersättning både vid olycksfall och sjukdom. Gäller för alla dina barn.
Makes/ sambos barn omfattas också om de är folkbokförda på medlemmens adress. Gäller till utgången
av det år barnet fyller 25 år. Ersättning vid invaliditet max 30 Bb (1 137 000 kr), vid dödsfall max 1 Bb
(37 900 kr). Vid olycksfall utgår ersättning för kostnader. Årskostnad kr 732 per familj.

Barnolycksfallsförsäkring (ingen nyteckning)
Separat olycksfallsförsäkring till 20 års ålder. Ersättning vid invaliditet max 20 Bb (758 000 kr), vid
dödsfall 1 Bb. Ersättning för vissa kostnader ingår. Årskostnad kr 216 per familj.

Förbundets försäkringsservice omfattar även ansvarsförsäkring (årskostnad kr 240), veterinärut-
rustnings-försäkring (årskostnad kr 230), sjukvårdsförsäkring, specialistvårdsförsäkring, pen-
sionssparande, hem- och villaförsäkring samt praktikförsäkring för egna företagare.
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I artikeln beskrivs de biverk-
ningar som rapporterats av lan-
dets veterinärer under 2000.

Av Tabell 1 framgår hur rap-
porterna fördelar sig mellan olika
djurslag och olika läkemedels-
grupper (läkemedlen har gruppe-
rats enligt ATCvet-systemet).
Det framgår att de flesta rappor-
terna rör hund och därefter följer
häst och katt. För hund och katt
dominerar vaccinationsbiverk-
ningarna. För hund följer däref-
ter rapporterna för antiparasitä-
ra medel.

Artikeln gör en genomgång av
rapporterna för olika djurslag. I
anslutning till detta diskuteras
ibland mekanismerna bakom de
negativa reaktionerna.

Hund
Vaccinationsbiverkningar
De flesta rapporterna hos hund
rör vaccinationsbiverkningar (67
stycken). Fördelningen av dessa
på olika vacciner framgår av
Tabell 2. Det skall observeras att
dessa siffror inte kan antas åter-
spegla den faktiska biverknings-
incidensen – erfarenheter från
veterinärmedicinsk (och även

humanmedicinsk) biverknings-
rapportering indikerar att det
finns en stor underrapportering.
Om man relaterar antalet bi-
verkningsrapporter till antalet
sålda doser finns det dock inget
som tyder på att det är något

enskilt vaccin som skiljer från
övriga genom att ha en markant
högre biverkningsfrekvens.

De reaktioner som sågs bestod i
de flesta fall av svullnad kring
nosen och runt ögon och öron,
klåda i huvudet och andra delar

Läkemedelsbiverkningar hos djur
rapporterade under 2000, del 2
HANS TJÄLVE, VMD, professor.*

I SVT 1/02 presenterades de läkemedelsbiverkningar som rapporterats in för djurslagen häst,
nöt och svin under 2000. Följande avslutande artikel redogör för biverkningar hos hund och
katt under samma tidsperiod, samt hos människa som av misstag exponerats för veterinär-
medicinska preparat.

Tabell 1. Antal biverkningsrapporter hos djur under 2000 grupperade enligt ATCvet-systemeta. 

ATCvet-grupp Häst Nöt Svin Hund Katt

QA Matsmältningsorganen 1
QB Blod och blodbildande organ 1
QC Hjärta och kretslopp 1
QD Hud 1 3
QG Urin- och könsorgan 11
QI Immunologiska medel 8 1 67 18
QJ Infektionssjukdomar 5 3 7 9 4
QM Rörelseapparaten 11 6
QN Nervsystemet 1 7 2
QP Parasitsjukdomar 1 23 2
QS Ögon och öron 1 1
Summa        Totalt 195 27 4 7 130 27
aI tabellen har inkluderats samtliga rapporter som kommit in. Förutom läkemedel registrerade för veterinärt bruk ingår även
rapporterade humanpreparat (dessa har inkluderats inom de ATCvet-grupper som motsvarar de humana ATC-grupperna).
Dessutom ingår ett naturläkemedel (detta har inkluderats inom den ATCvet-grupp där det lämpligen passar in).

Figur 1. De flesta rapporterna hos hund rör vaccinationsbiverkningar. Erfarenhetsmäs-
sigt finns dessutom en stor underrapportering. Arkivbild.
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av kroppen och nedsatt allmän-
tillstånd. I några fall sågs lokal
reaktion på injektionsplatsen,
urtikaria, feber, kräkningar,
diarré och beteenderubbningar.
Symtomen sågs oftast i nära
anslutning till vaccinationerna,
men uppträdde ibland först efter
ett par timmar. I de flesta fall
var hundarna bra dagen efter
vaccinationerna, men ibland var
förloppen mer utdragna. Ett par
hundar blev mycket dåliga. En
hund som vaccinerades mot rabi-
es och leptospiros för en kom-
mande utlandsvistelse drabba-
des av kräkningar och fick ett
kraftigt nedsatt allmäntillstånd.
Den avlivades efter fem dagar i
mycket dålig kondition. 

Det kan antas att vaccinations-
biverkningsreaktionerna oftast
har en allergisk genes. Antigenet
behöver inte vara den/de aktiva
ingrediensen/erna i vaccinet utan
kan även vara någon annan vac-
cinkomponent. Det framgår även
av Tabell 2 att biverkningarna i
många fall har setts efter injek-
tion av preparat innehållande
flera vaccinkomponenter eller
efter att två eller tre olika prepa-
rat har använts. Detta gör att det
är mycket svårt att identifiera
den komponent som framkallar
biverkningarna.

Antiparasitära medel
23 rapporter rör biverkningar av
antiparasitära medel. Tio av dessa
gäller hundar som behandlats
med permetrin (Exspot vet). I ett
par fall sågs lokala reaktioner på

applikationsplatserna i form av
rodnad, eksem och klåda. I några
fall sågs CNS-symtom i form av
ataxi, kramper och förlamning.
Förloppen sträckte sig från någon
dag upp till en vecka. Hos en
hund sågs en kraftig konjunkti-
vit.

Det har i den tidigare biverk-
ningsrapportringen anmälts ett
avsevärt antal reaktioner för per-
metrin hos hundar, både i form
av lokala reaktioner och i form av
neurologiska allmänsymtom (9,
10, 11). Permetrin tillhör grup-
pen pyretroider och används för
att bekämpa artropoder (fästing-
ar, loppor, löss, knott) hos hus-

djur. Pyretroiderna verkar hos
artropoderna genom att öppna
natriumjonkanaler i nerver, vil-
ket leder till neuronal membran-
depolarisering. Det anges i Fass
Vet att permetrin inte absorbe-
ras eller absorberas endast i
ringa grad genom intakt hud och
att eventuellt upptagen substans
snabbt metaboliseras till inakti-
va metaboliter. Observationerna
att man hos enstaka hundar kan
få biverkningar i form av CNS-
symtom tyder på att det hos en
del individer sker en hudabsorp-
tion med systemeffekter som
följd.

Medel mot skabb och nos-
kvalster
För läkemedelsgruppen makro-
cykliska laktoner finns sex rap-
porter. Till denna grupp hör
avermektinerna och milbemyci-
nerna (de senare saknar i en
position en disackaridgrupp som
avermektinerna har). Ivermektin
(Ivomec vet) är en representant
för avermektinerna, milbemycin
oxim (Interceptor) och moxidek-
tin (Cydectin vet) är två repre-
sentanter för milbemycinerna.
Hos parasiterna har dessa sub-
stanser en affinitet för kloridjon-
kanaler i nerver. Detta leder till
ett ökat inflöde av kloridjoner,

Tabell 2. Fördelning med avseende på preparat av de 67 vaccinationsbiverkningar som 
rapporterats hos hund under 2000a.

Preparat Antal rapporter

Nobivac DHP live vet 25
Nobivac DHPPi vet 9
Leptodog L + Rabisin vet 7
Candur Trippel vet 4
Leptodog L 4
Leptodog L + Nobivac Rabies vet 3
Nobivac Lepto vet 2
Nobivac Parvo live vet 2
Nobivac DH2 vet 2
Candur Parvo vet + Nobivac DH2 vet 2
Candur Parvo vet 1
Candur Parvo vet + Nobivac DHP live vet 1
Nobivac PPi vet 1
Nobivac Rabies vet 1
Nobivac Puppy DP vet 1
Nobivac DHP live vet + Leptodog L + Rabisin vet 1
Nobivac DHPPi vet + Leptodog L + Rabisin vet 1
aSamtliga inkomna rapporter har inkluderats.

Figur 2. Det är välkänt att collies och collie-relaterade raser är mycket känsliga för iver-
mektin och att substansen inte ska ges till sådana hundar. Foto: Agneta Svensson.
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vilket hyperpolariserar parasi-
ternas neuron. 

Fyra av biverkningsrapporter-
na rör hundar som fick milbemy-
cin oxim (Interceptor) mot skabb
eller noskvalster. Två av hundar-
na blev trötta och en av dessa
även vinglig en stund efter
tablettillförsel. En annan hund
fick krampanfall, yttrande sig i
form av ryckningar i bakkroppen.
Den fjärde hunden uppvisade ett
ändrat beteende (svansen mellan
benen, aggressivitet, skygghet).
Hundarna återhämtade sig inom
något dygn. En hund som fick
ivermektin (Ivomec vet) (finsk
stövare) reagerade efter ca en
halvtimme med somnolens och
förlångsammad hjärt- och and-
ningsfrekvens. Den fick vätska
intravenöst och var nästa dag
återställd. En hund fick moxidek-
tin (Cydectin vet) och reagerade
med en allergisk reaktion yttran-
de sig som svullnad i huvudet.

Känslighet mot ivermektin
Det är välkänt att collies och col-
lie-relaterade raser är mycket
känsliga för ivermektin och att
substansen inte ska ges till såda-
na hundar (7). Även hundar av
andra raser kan reagera negativt
på ivermektin. Det finns även i
den tidigare biverkningsrappor-
teringen meddelanden om att
hundar kan reagera på milbemy-
cin oxim (10, 11). Hos däggdjur
begränsar blod-hjärnbarriären
upptaget av de makrocykliska
laktonerna i CNS. I de fall där
hundar reagerar negativt på
dessa preparat får man dock tro-
ligen ett så stort upptag av sub-
stanserna i CNS att man får en
inhibitorisk effekt på neuronal
transmission. Det antas att detta
sker genom en effekt på GABA-
medierad nervtransmission, som
resulterar i en öppning av Cl-jon-
kanaler. 

När det gäller collies är det
känt att bara vissa hundar har
en stor känslighet för ivermek-
tin, medan andra colliehundars
känslighet inte skiljer sig från
den som ses hos de flesta hundar
av andra raser. Man vet att upp-
taget av ivermektin över blod-
hjärnbarriären begränsas av den
energiberoende transportpump

som kallas p-glykoprotein eller
MDR-protein (multidrug resi-
stance protein). P-glykoprotein
är en medlem av en grupp prote-
iner som transporterar substan-
ser från insidan till utsidan av
celler och som bland annat antas
vara av betydelse för resistens
mot anti-cancermedel. Man har
nyligen visat att collies som är
känsliga för ivermektin har en
mutation i den gen som kodar för
p-glykoprotein (mdr1-genen), vil-
ket i sin tur kan göra att de tar
upp mer ivermektin över blod-
hjärnbarriären in i hjärnan, jäm-
fört med hundar som inte har
denna mutation (4). 

Förutom de makrocykliska lak-
tonerna är många andra läkeme-
del, inkluderande flera som an-
vänds i veterinärmedicinsk prak-
tik, såsom en del antibiotika (t ex
amoxicillin) och kortikosteroider
(t ex dexametason), substrat för
p-glykoprotein. Det är möjligt att
tillförsel av sådana läkemedel
tillsammans med en makrocylisk
lakton kan leda till ett ökat upp-
tag av den senare i hjärnan 
på grund av en interaktion i p-
glykoproteinsystemet. Ännu har
ingen detaljerad utvärdering
gjorts för att klargöra om så är
fallet, men det kan vara av värde
att vara medveten om att denna
möjlighet till interaktionseffekt
diskuteras.  

Fenbendazol
Det finns tre biverkningsrappor-
ter för fenbendazol (Axilur vet). I
ett fall rapporterades hos en
hundvalp en allergisk reaktion i
form av svullnad i huvudet och
urtikaria över hela kroppen. Den
var återställd efter tre dagar. I
ett annat fall reagerade en valp
med diarré, kräkningar och buk-
smärtor. Den återhämtade sig
efter något dygn. I det tredje fal-
let reagerade två valpar i en kull
av fem något dygn efter avmask-
ningen med täta krampanfall.
Dessa valpar avlivades. Fenben-
dazol tillhör gruppen bensimida-
zoler, som generellt anges ha en
låg toxicitet. Det finns dock rap-
porter om att enstaka hundar,
och även katter, kan vara känsli-
ga för fenbendazol (8, 10, 11).

Övriga antiparasitära medel
Tre rapporter rör fipronil (Front-
line vet). I ett fall sågs en lokal
reaktion på applikationsplatsen.
I ett annat fall rapporterades
trötthet och diarré. I det tredje
fallet sågs neurologiska symtom i
form av ataxi och nedsatt kon-
taktbarhet. Fipronil verkar mot
artropoder genom att hämma
GABA-beroende nervtransmis-
sion. Det finns tidigare ett par
rapporter om lokala reaktioner,
diarré och CNS-symtom hos hun-

Figur 3. Det finns tre biverkningsrapporter för fenbendazol. I samtliga fall var de drab-
bade hundarna unga valpar. Foto: Suzanne Fredriksson.
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dar som behandlats med denna
substans (10, 11).

Det finns en rapport om en
hund som blev vinglig efter att
ha avmaskats med nitroskanat
(Lopatol vet). Nitroskanat verkar
genom att koppla ur den oxidati-
va fosforyleringen i mitokondri-
er. Det anges att nitroskanat i
terapeutisk dos fördras väl. Det
finns i den tidigare svenska bi-
verkningsrapporteringen ett par
rapporter för denna substans (10,
11). 

Biverkningar från behandling
av urin- och könsorgan
Inom gruppen ”QG Urin- och
könsorgan” finns åtta biverk-
ningsrapporter för Alizin vet,
som är ett licenspreparat där
indikationen är avbrytande av
oönskad dräktighet hos tik. Ali-
zin vet innerhåller som aktiv
ingrediens aglepriston, som är en
syntetisk steroid som kompeti-
tivt blockerar progesteron på
receptornivå. I fyra av fallen sågs
lokala reaktioner på injektions-
platserna i form av sårbildningar.
I två fall rapporterades om ofull-
ständig abortering med kvarva-
rande foster, som hos en av tikar-
na måste avlägsnas manuellt.
Hos en tik konstaterades pyo-
metra, vilken hon opererades för.
Hos en annan tik sågs ärtstora
knölar i juvret. Det har i den
tidigare rapporteringen anmälts
ett avsevärt antal biverkningar
för Alizin vet (10, 11). Man bör
alltså vara uppmärksam på att
framkallande av abort med detta
preparat kan innebära komplika-
tioner.

Två rapporter rör karbegolin
(Galastop vet), som är en dopa-
min receptoragonist och hämma-
re av prolaktinutsöndringen från
hypofysen. Substansen används
för att undertrycka mjölkproduk-
tion och mot skendräktighet. En
tik som fick karbegolin reagerade
med trötthet och matvägran. Hos
en annan tik observerade ägaren
en beteenderubbning (morrade
åt familjemedlemmar, ”stirrigt
beteende”). Det finns i den tidiga-
re biverkningsrapporteringen ett
par rapporter om biverkningar
av karbegolin, bland annat i form
av nervösa symtom (9, 10, 11).

I en rapport meddelas att en
hund som injicerades medroxy-
progesteron (Gestapuran vet)
började skrika kraftigt under ca
fem minuter.

Medel mot infektions-
sjukdomar
Nio rapporter rör hundar som
fått medel inom grupp ”QJ Infek-
tionssjukdomar”. I två av dessa
har hundar reagerat på trimeto-
primsulfa. I ett fall sågs hos en
hund i båda ögonen keratokon-
junktivitis sicca (ögonaffektion
på grund av minskat tårflöde).
Detta är en välkänd biverkan av
trimetoprimsulfa hos hund, som
även observerats tidigare i den
svenska biverkningsrapporte-
ringen (6, 8, 9, 10, 11). En annan
hund fick vid tre olika tillfällen
trimetoprimsulfa för behandling
av en cystit. Den reagerade vid
alla tillfällena med hälta. Det
finns både i den svenska biverk-
ningsrapporteringen och i ut-
ländsk litteratur meddelanden
att hundar kan få aseptiska poly-
artriter vid behandling med tri-
metoprimsulfa (2, 10). Det är
möjligt att hältan hos den här
aktuella hunden kan bero på en
sådan reaktion.

Det finns sex rapporter om
hundar som reagerat efter att ha
fått betalaktamantibiotika. Två
rapporter gäller hundar som fick
lokala reaktioner på injektions-

platserna efter att de fått Bi-
moxyl vet (amoxicillin). En annan
hund som fick amoxicillin (Vetri-
moxin vet) reagerade med allvar-
lig diarré. Hos en hund som fick
ampicillin (Ampivet vet) sågs
klåda, krustor och små fuktande
sår längs ryggen. En hund som
fick cefalexin (Dermacef vet) mot 
en hudinfektion reagerade efter
några dagar med en allergisk
reaktion i form av svullnad runt
nosen. Behandlingen avslutades
och reaktionen försvann. En hund
fick cefadroxil (Cefa-cure vet)
mot en dermatit och ägaren upp-
täckte efter fem till sex dagars
behandling att hunden var döv.
Veterinär uppsöktes och kunde
konfirmera att så var fallet. Medi-
cineringen avslutades och hörseln
återkom. Det är svårt att säga
vad som framkallat dövheten i
detta fall. Cefalosporiner (såsom
cefadroxil) är inte kända för att
ge ototoxicitet. Detta är en dock
en välkänd biverkan hos amino-
glykosidantibiotika, där skadan
ofta är irreversibel.

Hos en hund som fick enroflox-
acin (Baytril vet) subkutant sågs
en lokal reaktion på injektions-
platsen.

Medicinering som berör 
nervsystemet
Inom gruppen ”QN Nervsyste-
met” finns sju rapporter, varav
två för propofol (Rapinovet vet).

Figur 4. En hund fick
vid tre olika tillfällen
trimetoprimsulfa för
behandling av en cys-
tit. Den reagerade vid
alla tillfällena med
hälta. Foto: Suzanne
Fredriksson.
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Ett av dessa rör en hund som
sövdes med propofol för kejsar-
snitt och som dog inom ett par
minuter. En annan hund som
gavs propofol fick övergående
sträckartonus i bakbenen och
opistotonus (stelhet/kramp i rygg-
muskulaturen). Det finns två
rapporter för medetomidin (Domi-
tor vet), som är en α2-receptor-
agonist. Det ena fallet rör en hund
som fick medetomidin för en
smärre operation och som plöts-
ligt dog under operationen. I det
andra fallet sågs andningssvårig-
heter hos en hund som fick mede-
tomidin i samband med en opera-
tion. Hunden återhämtade sig. 

Det finns i den tidigare biverk-
ningsrapporteringen ett avsevärt
antal rapporter om biverkningar,
inkluderande flera dödsfall, hos
hundar som sederats med (2-
receptoragonister (8, 9, 10, 11).
En hund som stod på pyridostig-
min (Mestinon) mot myastenia
gravis gavs medetomidin (Domi-
tor vet) och ketamin (Ketaminol
vet) i samband med en operation
och reagerade med kraftiga mus-
kelkramper. En annan hund ope-
rerades för ljumsk- och perianal-
bråck och medicinerades i sam-
band med detta med aceproma-
zin (Plegicil vet), tiopental (Pen-
tothal Natrium), halotan (Fluot-
hane) och karprofen (Rimadyl
vet). Morgonen därpå var hun-
den svullen i och runt ögonen och
hade en rosslande andning. Den
hade även svårt att stänga mun-
nen. Hunden hade de följande
dagarna svårt att blinka och
trots att ögondroppar sattes in
aggraverades ögonskadan. Den
hade även svårt att äta. Hunden
fick gå hem efter ett par dagar
men ögonskadan bestod och efter
ca tio dagar avlivades den. Det är
troligt att den initiala reaktionen
i detta fall kan hänföras till en
allergi mot något av de läkeme-
del som användes i samband med
operationen. Ett annat fall rör en
hanhund som gavs acepromazin
+ domitor + ketamin inför en kas-
tration. Efter operationen fick
den penicillinprokain (mot infek-
tion) och även fipronil (mot fäs-
tingar och loppor) samt medrox-
yprogesteron (mot satyromani,
stark könsdrift). Uppvaknandet

gick normalt, men hunden dog
plötsligt efter ca två timmar. Det
är i detta fall svårt att avgöra
vad som har orsakat dödsfallet.  

Behandling av rörelse-
apparaten
Inom gruppen ”QM Rörelseappa-
raten” finns sex rapporter som
alla rör icke-steroida antiinflam-
matoriska medel (NSAID). Fyra
av rapporterna rör karprofen
(Rimadyl vet) och två meloxikam
(Metacam vet). Hos en av hun-
darna som fick karprofen på
grund av hälta sågs klåda och
håravfall. Hos en annan hund
som fick detta preparat mot
hälta sågs en leverinsufficiens.
Hunden behandlades samtidigt
med flera andra substanser (bland
annat antibiotika). Ytterligare en
hund som stod på karprofen mot
artrit sedan ca två månader blev
dålig en kväll och dog dagen
därefter. Den obducerades inte.
En fjärde hund fick karprofen
postoperativt och blev slö efter
ett par timmar men repade sig
sedan. Hos en hund som fick
meloxikam mot nacksmärtor sågs
muskeldarrningar i bakbenen i
samband med medicineringen.
Darrningarna upphörde då medi-
cineringen avbröts, men återkom
vid förnyad medicinering. En
annan hund som på grund av
ryggbesvär stod på meloxikam
sedan ca en månad fick feber och

stel gång. Laparaskopi visade
perforerande ventrikelulcus med
peritonit. Hunden opererades
och tillfrisknade. 

Det är välkänt att hundar kan
vara känsliga för NSAID-prepa-
rat. De biverkningar som rappor-
terats är framför allt gastroin-
testinala ulcerationer och erosio-
ner samt njurskador (8, 9, 10,
11). Effekterna kan relateras till
dessa substansers hämmande
effekt på enzymet cyklooxygenas
(COX).

Hudbiverkningar
Inom grupp ”QD Hud” finns tre
rapporter. En rapport rör en
hund som fick ketaconazol (Fun-
goral) och ciklosporin (Sandim-
mun) mot cirkumanalfistlar och
som drabbades av generell alope-
ci (håravfall). En annan rapport
rör en hund som regerade med
bland annat hälta efter att ha
fått naturläkemedlet Tea Tree oil
på tassarna. Det tredje fallet rör
en hund som pricktestades med
Artuvetrin för undersökning av
eventuell allergi. På platsen för
den positiva kontrollen (hista-
min) erhölls en hudförtjockning
som övergick i nekros.

Övriga biverkningar
Det finns en rapport om en hund
som efter ett par veckors behand-
ling med sulfasalazin (Salazo-
pyrin) (i Tabell 1 upptaget i 

Figur 5. En hund som fick karprofen postoperativt blev slö efter ett par timmar men repa-
de sig sedan. Arkivbild.
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gruppen ”QA Matsmältningsor-
ganen”) mot en kolit började krä-
kas och blev ikterisk och därefter
apatisk. Den avlivades i dålig
kondition. Obduktion visade
hemolytisk anemi. Det anges i
human-FASS att blodbiverkning-
ar är relativt vanliga (>1/100) hos
människor som behandlas med
sulfasalazin.

En hund som fick vitamin K1 (i
Tabell 1 upptaget i gruppen ”QB
Blod och blodbildande organ”)
mot råttgiftsförgiftning drabba-
des av kraftiga kräkningar, som
gick över efter ca 45 minuter.
Hos en hund som fick Surolan
vet örondroppar (mikonazol +
prednisolon + polymyxin B) (i
Tabell 1 upptaget i gruppen ”QC
Hjärta och kretslopp”) rapporte-
rades övergående dövhet. Hos en
hund som fick enalapril (Cardio-
vet vet) sågs kräkningar och teck-
en på en njurskada. 

Katt
18 rapporter hos katt rör vacci-
nationsbiverkningar. Av dessa
finns fem rapporter vardera för
Nobivac Tricat vet och Felidovac
PCR vet och fyra rapporter 
vardera för Fevaxyn Pentofel 
och Felidovac vet. Symtom som
observerades var svullnad och
klåda i huvudet, kräkningar,
diarré, anorexi, inappetens, slö-
het och lokala reaktioner på
injektionsplatserna. En katt som
vaccinerades med ett preparat
innehållande avdödat felint rino-
trakeitvirus, avdödat felint cali-
civirus och avdödat felint panleu-
kopenivirus drabbades av kon-
junktivit och rinit och dog sex
dagar efter vaccinationen. En
annan katt som vaccinerades
med avdödat felint panleukope-
nivirus, avdödat felint calici-
virus, avdödat felint panleukope-
nivirus, inaktiverat felint leuke-
mivirus och inaktiverad felin
Chlamydia psittaci drabbades av
kräkningar, diarré och klåda och
dog cirka tre timmar efter vacci-
nationen. 

Ögontoxiskt enrofloxacin
Det finns fyra rapporter inom
gruppen ”QJ Infektionssjukdo-
mar”. Tre av dessa rör enrofloxa-

cin (Baytril vet). En katt som
gavs enrofloxacin fick en aller-
gisk reaktion med svullnad i
huvudet. Hos en annan katt sågs
ett ändrat beteende med rädsla
och aggressivitet. I det tredje fal-
let fick en katt av misstag en tio
gånger för hög dos av enrofloxa-
cin under tre dagar. På tredje
dagen uppdagades att katten var
blind. 

Det finns enstaka rapporter
från övriga Europa och från USA
om ögonskador och blindhet hos
katter som behandlats med en-
rofloxacin. Med anledning av
detta skickade Bayer i augusti
2000 ett brev till samtliga veteri-
närer i Sverige där man informe-
rar om dessa skador. Företaget
rekommenderar att man inte ska
överskrida dosen 5 mg/kg och
dygn till katt. Ett så kallat ”Dear
Doctor letter” har även skickats
till veterinärer i USA. En retro-
spektiv klinisk undersökning
angående enrofloxacinassocierad
retinal degeneration hos katt har
nyligen publicerats av Gelatt och
medarbetare (1). Slutsatsen man
drar från denna studie är att
enrofloxacin är potentiellt retino-
toxiskt hos en del katter. Det
rekommenderas att man ska
vara noga med att inte överskri-
da den av Bayer angivna dosen 5
mg/kg och dag och att man ska
vara observant på substansens

möjliga ögontoxicitet. Orsaken
till ögonskadorna är ännu oklar.
Det är emellertid känt att kino-
lonantibiotika, såsom enrofloxa-
cin, har en hög melaninaffinitet
och de pigmenterade vävnaderna
i ögat (retina, iris, ciliarkropp 
och koroidea) anges därför som
potentiella mål för toxiska effek-
ter av dessa substanser (3).

Övriga biverkningar hos katt
Hos en katt som fick metronida-
zol (Flagyl) mot en enterit sågs
ett övergående krampanfall. Det
anges att metronidazol kan ge
neurologiska effekter hos både
hundar och katter (5). Flera fall
av neurologiska effekter hos hun-
dar som fått metronidazol har
tidigare anmälts i den svenska
biverkningsrapporteringen (8,
11). 

Inom grupp ”QP Parasitsjukdo-
mar” finns två rapporter. Den
ena rör en katt som efter att ha
fått en injektion av ivermektin
(Ivomec vet) blev livlös efter
cirka 20 minuter. Den återhäm-
tade sig efter cirka en timme.
Katter kan, liksom hundar, få
biverkningar av ivermektin (7).
En annan rapport rör en katt
som vid två tillfällen med fyra
veckors intervall fick fipronil
(Fronline vet spot-on) och som
båda gångerna blev vinglig och
orolig. Symtomen uppträdde inom

Figur 6. Rapporter från Europa och från USA talar om ögonskador och blindhet hos kat-
ter som behandlats med enrofloxacin. Tillverkaren Bayer rekommenderar att man inte
ska överskrida dosen 5 mg/kg och dygn till katt.
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en timme efter appliceringen och
avklingade inom ett till två dygn.
Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen ett par
meddelanden om CNS-symtom
hos katter, och även hos hundar
(se tidigare stycke), som behand-
lats med fipronil (11). 

Inom grupp ”QN Nervsyste-
met” finns två rapporter. Det ena
fallet rör en katt som fick mede-
tomidin (Domitor vet) och keta-
min (Ketaminol vet) och som
drabbades av andnings- och hjärt-
stillestånd. Den återhämtade sig
efter akutbehandling med bland
annat adrenalin och hjärtmassa-
ge. I ett annat fall sågs beteende-
rubbningar efter en operation
hos en katt som givits medetomi-
din plus atipamezol (Antisedan
vet). Det finns i den tidigare bi-
verkningsrapporteringen medde-
landen om att katter kan reagera
negativt på medetomidin/keta-
min (8, 11).

En rapport inom grupp ”QS”
rör en katt som blev mycket
trött/apatisk efter att ha behand-
lats med Oterna Ear Drops mot
öronskabb. Den återhämtade sig
då behandlingen avbröts. 

Reaktioner mot veterinär-
medicinska läkemedel hos
människa
Meddelanden om reaktioner hos
människa till följd av exponering
för veterinärmedicinska läkeme-
del förekommer sällan i Sverige,
men anmäls ganska ofta i andra

länder. Det finns emellertid ett
fall, som refererades i Vetforum,
där en veterinär i samband med
avlivningen av en ko, under det
hon stasade jugularvenen stop-
pade en kanyl, som hon hade
använt för att dra upp sprutor
med avlivningsmedlet Somulose
(licenspreparat), i munnen. Hon
blev yr och var tvungen att lägga
sig på marken. Hon fördes till
sjukhus för övervakning och det
hela gick bra. Somulose, som är
mycket potent, innehåller som
aktiva ingredienser ett barbitur-
syraderivat (sekobarbital/quinal-
barbiton), som ger CNS-depres-
sion, och ett lokalbedövningsme-
del (dibukain/cinkokain), som i
höga doser ger hjärtstillestånd.
Det anges i produktbeskrivning-
en att Somulose ska hanteras
med största försiktighet. 

Avslutning
Rapporteringen av läkemedelsbi-
verkningar innebär möjligheter
att upptäcka nya biverkningar
hos djur och att bevaka kända
negativa läkemedelseffekter. Man
bör vara extra observant på nya
preparat under de första åren
efter introduktionen. Det finns
för veterinärer, liksom för viss
personal inom human hälso- och
sjukvård, en författningsmässig
skyldighet att rapportera vissa
biverkningar. För veterinärer
anges detta i Läkemedelsverkets
författningssamling LVFS 2001:
12, 11 § enligt följande: ”Veteri-
närer skall till Läkemedelsver-

ket snarast rapportera samtliga
allvarliga biverkningar, samtliga
oförutsedda biverkningar, samt-
liga biverkningar hos människor
som uppstått till följd av expo-
nering för veterinärmedicinskt
läkemedel samt sådana biverk-
ningar som synes öka i frekvens”. 

Det är av stort värde att de
negativa läkemedelsreaktioner
som ses anmäls. Rapporteringen
bör ske redan vid misstanke om
biverkan. Jag vill tacka alla kol-
leger som har skickat in biverk-
ningsrapporter!
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Figur 7. En veterinär drabbades av förgiftning med avlivningsmedlet Somulose, i sam-
band med avlivningen av en ko. För att få händerna fria stoppade veterinären en kanyl,
som hon använt för att dra upp Somulose, i munnen. 

*Professor Hans Tjälve, Institutionen
för farmakologi och toxikologi, Sveri-
ges lantbruksuniversitet, Box 573,
751 23 Uppsala
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Blandras, hane, sju år
Anamnes: Sedan en månad till-
baka har hunden varit 1–2 gra-
der halt på höger bakben. Han
har behandlats allmänt med ett
non-steroid anti-inflammatoriskt
preparat (Rimadyl), men hältan
har inte avtagit. 

Undersökning: Palpation av le-
der, muskler, senor och ligament
visade en lindrig atrofi av höger
quadricepsmuskulatur. I övrigt
inga fynd. Placerings- och patel-
larreflexer var nedsatta på höger
bakben. Rättningsreflexen var

normal. I övrigt var hunden nor-
mal vid generell ortopedisk och
neurologisk undersökning. Rönt-
genbilder av länd- och korsrygg
visade inga förändringar.

Röntgenundersökning: På grund
av den kliniska misstanken om
en neurologiskt betingad hälta
gjordes en myelografiundersök-
ning (Figur 1a och 1b). Bedöm
röntgenbilderna och tänk igenom
möjliga differentialdiagnoser med
ledning av den kliniska under-
sökningen och resultatet av rönt-
genundersökningen.

Vilken är din diagnos? – Radiologi
En sjuårig hund med långvarig hälta genomgick neurologisk
undersökning för att få en diagnos. De kliniska fynden kom-
binerat med en radiologisk myelografiundersökning kunde ge
en diagnos för lidandet. Fallet är tolkat av Hege Kippenes
och översatt av Kerstin Hansson, båda vid institutionen för
klinisk radiologi, SLU.

Svar – se sidan 94

Figur 1a. Bilden visar en lateral projektion av ländryggen efter injektion av kontrast mel-
lan 5:e och 6:e ländkotan (L5–L6). 

Sveriges ledande 
verksamhetssystem för djursjukvård 
Trofastsystemet är idag Sveriges ledande verksamhetssystem för djursjukvård och har
använts sedan 1997. Det har hela tiden utvecklats på uppdrag av veterinärer och
veterinäradministrativ personal. Trofast AB har en stark ägarkonstellation och ägs till
50% av en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen består av ett 25-tal
större och mindre djurvårdsenheter, där även SLU i Uppsala ingår. Övriga 50% ägs
av försäkringsbolaget Agrias utvecklingsbolag för djurägande, Agera AB. Detta bor-
gar för en långsiktighet och en möjlighet att låta Trofastsystemet ligga i utveckling-
ens framkant för att kunna stödja djurvårdspersonalen i dess dagliga arbete

Affärsidé
Vår affärsidé är att tillhandahålla ett system
som ”frigör mer tid för djuren inom djursjuk-
vården”. 

Systeminnehåll
Trofastsystemet hjälper bl a till med
• Tidbokning och besöksregistrering
• Journalföring, diagnosförslag och recept-

utskrifter inkl doseringsförslag
• Debitering och betalning med fördefinierade 

debiteringskoder
• Översikt över fakturor i Kundreskontrat
• Plus mycket mer som förenklar det dagliga 

arbetet inom djursjukvården

Kontakta:
Lars Persson, VD Trofast AB
Ladugårdsvägen 3 /Plugghästen
SE-730 40 Kolbäck
Tel: 0220-438 90
e-mail: lars.persson@trofast.nu
www.trofast.nu

Figur 1b. Bilden visar en ventrodorsal
projektion av ländryggen efter injektion
av kontrast mellan L5–L6.
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Historik
Avlivning av slaktsvin sker en-
ligt löpandebandprincipen. Dju-
ret dödas genom stickning med
blodavtappning och hittills har
blodet samlats upp för utnyttjan-
de inom livsmedelsbranschen.
Innan stickning får utföras, måste
djuret enligt lag vara bedövat. De
två bedövningsmetoder som an-
vänts i Sverige har varit elekt-
risk bedövning och CO2-bedöv-
ning.

El-chock
El-chocken vid elektrisk bedöv-
ning utlöser med rätt teknik, där
strömmen verkligen passerar
hjärnan, övergående epileptifor-
ma kramper hos djuret. Stick-
ningen måste ske under denna
period, om djuret inte skall vakna
till igen. Kramperna medför risk
för personalen under stickning
och bloduppsamling. En annan
nackdel är, att det ofta inträffar
blödningar i viss muskulatur
med försämrad köttkvalitet som
följd.

Koldioxidbedövning
Koldioxid-(CO2)-bedövningen ut-
vecklades under 1950-talet i USA,
spreds till Europa och infördes i
Sverige under 1960-talet. Denna
gas har en narkotisk effekt och
efter 30–40 sekunder i CO2 av
hög koncentration (80%) befinner
sig svinen i relativt djup narkos.
Även vid denna bedövningstek-
nik skall stickning ske tidigt,
inom en minut sedan djuret läm-
pats ut ur CO2-apparaturen, för
att det inte skall få tillfälle att
vakna upp. Stickningen innebär
här inga problem för personalen,
då djuret (med rätt teknik) sover

djupt och är slappt vid utstjälp-
ningen på länkbordet. 

CO2 är en tung gas, varför dju-
ret sänks ner i CO2-behållaren.
Detta skedde tidigare i en så kal-
lad kompaktanläggning med
gondoler, som enligt principen
”pariserhjul” fördes ner i och upp
ur CO2-behållaren. Varje gondol
hade en V-formad anordning för
fixering av grisen under trans-
porten genom gasen. Så fort gri-
sen drivits in i gondolen fälldes
golvet ner och fixeringsanord-
ningen slöts kring grisens sidor.
Hela systemet gjorde med jämna
mellanrum korta uppehåll för

utstjälpning av en bedövad gris
på länkbordet och samtidigt in-
drivning av en obedövad gris i
närmast framförvarande, tomma,
gondol. Grisarna i övriga gondo-
ler befann sig under dessa uppe-
håll på olika nivåer i CO2-utrym-
met. 

Denna bedövningsteknik är
acceptabel från arbetarskydds-
och i stort sett från köttkvalitets-
synpunkt. Däremot har den varit
mycket kontroversiell, vad avser
djurskyddet. Det förelåg delade
meningar om, huruvida grisarna
var medvetna eller inte, när de
under nedtransporten i CO2-ut-
rymmet uppvisade kraftig moto-
risk aktivitet. I Holland förbjöds
metoden på 1970-talet av djur-
skyddsskäl, medan det i Dan-
mark är den enda bedövningsme-
tod, som används för slaktsvin. 

Ytterligare forskning
I Sverige tillsattes av dåvarande
Lantbruksstyrelsen (LBS) och

Apropå anmälningar om djurplågeri i
samband med svinslakten
BERIT FUNKQUIST, professor emeritus.*

Bedövning och avlivning av slaktsvin debatteras idag flitigt i
samhället. Då flera yngre veterinärer på grund av författarens
erfarenhet som anestesiolog konsulterat henne angående
slaktsvinens reaktion i samband med bedövning, vill hon här
lämna följande historiesammandrag och information.

Stickning vid ett
schweiziskt slakteri
som använder hög-
spänningsbedövning.
Kramperna vid el-
bedövning medför risk
för personalen under
stickning och blod-
uppsamling.
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Livsmedelsverket en utrednings-
grupp, som i sin slutrapport 1978
(”Hantering och bedövning av
husdjur i samband med slakt”)
framhöll, att det var angeläget
med ytterligare forskning beträf-
fande djurens upplevelse av smär-
ta eller ångest under bedövnings-
momentet, innan CO2-bedövning
slutgiltigt godkändes i Sverige.
Elektrisk bedövning (vid denna
tidpunkt lågspänningsbedövning
för ”golvbedövning”) ansågs däre-
mot acceptabel från djurskydds-
synpunkt. 

LBS beslöt under hänvisning
till denna rapport att inte tillåta
ytterligare installationer av CO2-
anläggningar utan rekommende-
rade istället automatisk bedöv-
ning av slaktsvin med stark-
ström (högspänningsbedövning),
en metod som utvecklats i Hol-
land. Två sådana automatiska
högspänningsanläggningar in-
stallerades i Sverige, en i Var-
berg och en i Kristianstad, med
olika utformning av elektroder-
na. I båda anläggningarna måste
djuren fixeras i ett för dem 
stressande restrainer-system, för
transport fram till elektroderna.
Avsikten var, att man på detta
sätt skulle uppnå en så korrekt
placering som möjligt av elektro-
derna mot grisens huvud, för att

el-strömmen verkligen skulle
passera dess hjärna. 

De kloniska kramperna och
blödningarna i köttet var ännu
mer uttalade vid högspännings-
bedövningen än vid lägre spän-
ning. På uppdrag av LBS besökte
jag den 20 maj 1983 Kristianstad
slakteri (KBS) för att från djur-
skyddssynpunkt studera påståd-
da missförhållanden i samband
med elektrisk bedövning av slakt-
svin. Jag kunde bara konstatera,
att metoden inte var acceptabel i
den form den bedrevs där.

Avskräckande danskt studie-
besök
Den 22 juni 1983 gjorde jag, även
denna gång på uppdrag av LBS,
ett studiebesök vid en CO2-
anläggning (kompaktanläggning)
på ett slakteri i Danmark. Där
syntes slaktsvinen reagera på
samma sätt som man kunnat
konstatera i motsvarande an-
läggningar i Sverige, till synes
med utbrytningsförsök och ofta
med skrik, ibland övergående i
vrål, nere i CO2-utrymmet. Lik-
som vid CO2-anläggningarna på
slakterierna i Sverige var dock
insynen mycket begränsad, på
grund av att gondolerna skymde
varandra under nerfärden i CO2-
utrymmet. Svinen uppvisade dess-

utom spontana blinkningar vid
utstjälpningen på länkbordet,
enligt slakteriet beroende på att
man tillfälligt ökat genomström-
ningshastigheten av svin.

Slakteriförbundet och Svenska
Livsmedelsarbetareförbundet
hemställde vid denna tidpunkt,
att slakterierna i Kristianstad,
Kävlinge och Varberg skulle få
installera anläggning för CO2-
bedövning, på grund av att denna
metod från arbetarskyddssyn-
punkt och köttkvalitetssynpunkt
syntes vara den enda acceptabla
metoden.

Försöksverksamhet
LBS beslöt den 21 november
1983, att en försöksverksamhet
”Bedövning av svin vid slakt”
ledd av LBS, Livsmedelsverket,
Arbetarskyddsstyrelsen och nä-
ringen skulle läggas upp. Målet
var att få fram en bedövningsme-
tod, som kunde tillgodose kraven
såväl på arbetarskydd och djur-
skydd som på köttkvalitet. För-
söksverksamheten skulle omfat-
ta såväl elektrisk som CO2-be-
dövning och eventuellt andra
bedövningsformer. Slakteriför-
bundet (Köttforskningsinstitu-
tet) skulle ansvara för, att för-
söksverksamheten skedde enligt
planer, som kunde godkännas av
LBS. En arbetsgrupp tillsattes
för varje projektområde och i
dessa grupper ingick sakkunniga
inom aktuellt ämnesområde. Jag
kom att ingå i ”expertgruppen
rörande djurskydd i samband
med bedövning av slaktsvin”. De
slakterier, som deltog i försöks-
verksamheten, beviljades i aktu-
ella fall dispens för installation
av CO2-anläggning.

SLU-försök
Under denna tid hade vi vid in-
stitutionen för kirurgi, SLU, ut-
fört preliminära försök med CO2-
bedövning av svin i specialbygg-
da trälådor, vilka tillfördes CO2 i
olika koncentrationer. Framsi-
dan var försedd med plexiglas,
för att grisarnas reaktioner lätt
skulle kunna studeras. Ett par
försök utfördes för varje CO2-
koncentration. 

Vid 20 procents CO2-koncent-
ration reagerade grisen med stark

Två automatiska hög-
spänningsanläggning
ar installerades i Sve-
rige. I båda anlägg-
ningarna måste dju-
ren fixeras i ett för
dem stressande re-
strainer-system, för
transport fram till
elektroderna. Bilden
visar motsvarande
system i Schweiz.
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salivation och viss oro (lade sig
och reste sig upprepade gånger),
dock utan panik. En ökad and-
ningsfrekvens med tilltagande
andningsdjup kunde iakttas, var-
vid grisen gapade för varje ande-
tag. Den var lätt omtöcknad. För-
söken avbröts efter fem minuter. 

Vid 50 procents CO2-koncent-
ration visade grisen stark oro och
kastade sig mot lådans plexiglas,
till synes för att ta sig ut. Den
andades till en början hyperak-
tivt men senare långsammare
och med gapande mun. Efter
30–40 sekunder blev grisen lig-
gande på sidan till synes vaken,
spontanblinkade och följde genom
plexiglaset åskådarna med blick-
en. Försöken avbröts efter en
minut och grisen reste sig och
gick efter 30 sekunder. 

Vid CO2-koncentration ca 75
procent var förloppet snabbare.
Andningen blev direkt djup, låg-
frekvent och väsande. Efter 5–10
sekunder gick grisen omkull men
kavade sig upp igen och försökte
resa sig. Resningsförsöken upp-
repades, under det att grisen tit-
tade ut genom glaset. Den tog
endast enstaka andetag och då
med gapande mun. Efter 30–40
sekunders exponering skrek gri-
sen gällt och förblev liggande.
Försöken avbröts och grisen
reste sig inom en minut. Förlop-
pen föreföll oberoende av om CO2
blandades med O2 eller luft.

Slakteriförsök
För att lättare kunna studera
grisarnas beteende under nor-
malslakt genomdrev expertgrup-
pen rörande djurskydd, att en
försöksanläggning för CO2-be-
dövning installerades vid slakte-
riet i Kristianstad med samma
utformning som anläggningen
för normalslakten och placerad
parallellt med en rutinslaktlinje.
Grisarna utsattes alltså för sam-
ma slakthusmiljö som djuren i
rutinslakten. Försöksanläggning-
en var utformad på ett sådant
sätt, att betraktaren, försedd
med gasmask under O2-tillförsel,
kunde klättra ner i gaskamma-
ren och där i detalj följa grisar-
nas beteende under deras ner-
färd i gasen. 

Vid ett besök i denna anlägg-
ning kunde jag notera följande:
grisarna visade viss oro, när gol-
vet fälldes ner och de blev häng-
ande i fixeringsanordningen utan
fotfäste, men lugnade sig snart.
Under nerfärden i CO2 med
ökande koncentration saliverade
grisarna rikligt och såväl and-
ningsfrekvens som andningsdjup
ökade påtagligt. Bukandning till-
kom. Under senare delen av
uppehållet i första gondolpositio-
nen i CO2 (60% CO2) blev grisar-
na mycket oroliga och framför
allt under den vidare nerfärden
till högre koncentration CO2
tycktes flertalet grisar gripas av
panik med till synes viljemässiga
utbrytningsförsök. De kastade
sig framåt (fixerade runt bålen
men utan stöd för klövarna) mot
gondolens galler och sparkade
vilt med benen. Grisarna blinka-
de spontant och fäste blicken (tit-
tade) på betraktaren. Vidare rea-
gerade de till synes medvetet på
beröring från denna. Enstaka
djur lugnade sig tillfälligt för att
strax därpå kasta sig mot gallret
igen. 

Under senare delen av uppe-
hållet i position 2, där CO2-kon-
centrationen uppnått maximum
(87%), övergick de här beskrivna
medvetet koordinerade rörelser-
na successivt i okontrollerade
kloniska kramper, dvs en moto-
rik av den typ man ser under
”excitationsfasen” (stadium II) av
en inhalationsanestesi under kli-
niska förhållanden. De skrik som
hördes, uppträdde i denna fas.
Excitationsfasen anses inträda,
när medvetslöshet uppnåtts och
hjärnbarkens hämmande effekt
på subkortikala centra upphör.
Härvid ses en starkt ökad reflex-
retbarhet. Under nerfärden till
position 3 avtog excitationen och
grisarna föll ihop i djupare med-
vetslöshet. Vid avstjälpning på
länkbordet var grisarna i regel
djupt sovande och slappa. Om en
grov tidsberäkning görs, så be-
fann sig grisarna i ett till synes
medvetet orostillstånd under 15–
20 sekunder, vilket tillstånd in-
trädde ca 13 sekunder efter gon-
dolens start från CO2-fritt läge.
Den egentliga excitationsfasen
under samtidig medvetslöshet

iakttogs ca 28–30 sekunder efter
gondolens start.

Neurofysiologiska studier
Expertgruppen rörande djur-
skydd ansåg det inte vara realis-
tiskt att med objektiva metoder
(typ elektroencefalografi, EEG)
försöka mäta djurens grad av
medvetande under nedsövning
på slakteriet, eftersom slakthus-
miljön inte skulle tillåta använ-
dandet av sådan störningskäns-
lig mätapparatur som skulle krä-
vas.

Köttforskningsinstitutet tog då
kontakt med neurofysiologen, pro-
fessor David Ingvar, som satte in
en doktorand, veterinär Anders
Forslid, i projektet med uppgift
att på mer vetenskaplig bas stu-
dera det neurofysiologiska förlop-
pet vid CO2-bedövning av svin.
Handledare vid SLU var fysiolo-
gen, professor Bengt Andersson.
Anders Forslid gjorde ett mycket
bra arbete och de intressanta
studierna  resulterade i en dok-
torsavhandling (1987). Vid dessa
studier användes en försöksan-
ordning, där grisen stående i en
transportbur sänktes ner i en box
av plexiglas med 80 procent CO2
jämnt fördelat i boxen. Via mät-
elektroder implanterade i hjär-
nan utfördes EEG under bedöv-
ningsförloppet. Forslid kunde med
denna försöksanordning visa, att
svinen i regel uppvisade en period
av motorisk aktivitet (”myoclonic
jerks”) med start ca 28 (23–36)
sekunder efter det att de börjat
exponeras för den höga koncent-
rationen CO2 och med en duration
av sex (2–9) sekunder. Denna
motoriska aktivitet föregicks all-
tid av de EEG-förändringar, som
är typiska för stadium II vid en
barbituratanestesi, vilket talar
för, att djuren redan var med-
vetslösa, när ”myoclonic jerks”
uppträdde. I senare studier (1992)
har Anders Forslid utfört bilate-
ral amygdalektomi (amygdal
destruktion), dvs en hjärnopera-
tion, som eliminerar emotionella
stressreaktioner. Studierna har
visat, att den motoriska aktivite-
ten under CO2-bedövningen har
samma latenstid och duration
hos amygdalektomerade grisar
som hos de intakta djuren. Även
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detta resultat talar alltså emot,
att denna motoriska aktivitet
skulle vara utlöst av stress och
ångest. Alla Forslids försök har
utförts i laboratoriemiljö.

Viktiga miljöskillnader
En förklaring till skillnaden i gri-
sarnas uppträdande under CO2-
bedövning på slakteriet och i
laboratoriet är troligen skillna-
den i miljö mellan laboratorium
och slakteri. Grisarna hade i
laboratoriet vistats i en lugn
omgivning före bedövningen. Det
är ett välkänt anestesiologiskt
faktum, att ju lugnare djuret är
vid anestesiens inledning, desto
lugnare sker nedsövningen, dvs
desto känsligare är hjärnan för
anestesimedlet. Dessa laborato-
rieförhållanden var inte jämför-
bara med förhållandena på slak-
teriet, där grisarna var höggra-
digt exciterade, redan när de
utsattes för bedövningen.

Miljön vid ankomst och förva-
ring på slakteriet var stressande,
framdrivning och indrivning till
bedövningsanläggningen var ofta
hetsig, elektriska pådrivare an-
vändes regelmässigt och på grund
av okunnighet hos pådrivaren
ofta felaktigt och plågsamt för
djuret, fixeringsanordningen i

gondolerna stressade grisarna,
genomströmningshastigheten av
svin var hög osv. Grisens hjärna
är under sådana förhållanden
sannolikt maximalt aktiverad,
vilket gör den mindre känslig för
narkos. Medvetandet kanske
bibehålls under en längre period
med fritagningsförsök som följd
(jämför förhållandena förr vid
nedsövning på öppen mask under
samtidigt fasthållande av djuren,
t ex vid eternarkos på hund eller
kloroformnarkos på häst).

Förklaringar
En exakt jämförelse av tidsför-
loppet vid nedsövning i laborato-
riet respektive på slakteriet låter
sig inte göras på grund av den
lägre och varierande koncentra-
tionen av CO2 under första delen
av nedsövningen på slakteriet.
Vidare varierar kanske inhala-
tionen av CO2 hos grisarna på
slakteriet på grund av variatio-
ner i andningsfrekvens och -djup.
Dock kan man säga, att den
omedvetna motoriska aktiviteten
verkar uppträda vid ungefär
samma tidpunkt efter nedsövnin-
gens start och ha ungefär samma
duration i slakthuset som i labo-
ratoriet. 

Före denna tidpunkt uppträdde

dock en period av 15–20 sekun-
der med till synes medvetna fri-
tagningsförsök och ångest hos
grisarna nedsövda i slakthusmil-
jö, medan sådana reaktioner inte
alls iakttogs hos grisarna nedsöv-
da i laboratoriemiljön. Intressant
här kan vara, att Anders Forslid
i sina studier över de sistnämnda
grisarna visade, att förändringar
i elektroencefalogrammet börja-
de uppträda redan 11–15 sekun-
der efter det djuret sänkts ned i
80 procent CO2 för att efter ytter-
ligare 10–15 sekunder bli så tyd-
liga, att medvetslöshet kunde
konstateras. Detta skulle kunna
tala för, att graden av medvetan-
de hos djuren i laboratoriemiljö
sjunker redan 10–20 sekunder
innan medvetslöshet inträder,
med uteblivna ångestreaktioner
som följd. Resultaten av CO2-
exponering efter amygdalektomi
talar inte emot detta resone-
mang. 

En annan förklaring till skill-
naden i grisarnas reaktion vid
Forslids försök respektive vid
rutinslakten kan vara skillnaden
i CO2-koncentration under ned-
sövning. På laboratoriet sänktes
grisen direkt ner till 80 procent
CO2, medan i kompaktanlägg-
ningen vid slakteriet gondolerna
successivt fördes ner i ökande
koncentration CO2 med uppehåll
i lägre CO2-konconcentration,
innan de nådde ner till maximal
koncentration CO2, ca 25 minu-
ter efter start från CO2-fritt läge.
Ett stöd för denna teori kan vara,
att grisarnas reaktioner vid ned-
sövningen på slakthuset överens-
stämde med de reaktioner, som
iakttogs hos grisarna vid försö-
ken på institutionen för kirurgi,
SLU, när de utsattes för motsva-
rande CO2-koncentrationer.

Utvecklingsarbete
beträffande slaktsvins-
bedövning
I arbetsgruppens slutrapport, juni
1989, (”Indrivning, bedövning
och stickning av svin vid slakt”)
konstaterar man, att CO2-bedöv-
ning av svin visat sig vara den
metod som är mest ändamålsen-
lig med hänsynstagande till djur
(grundat på Anders Forslids stu-
dier), personal och inverkan på

Vid Anders Forslids studier användes en försöksanordning, där grisen stående i en trans-
portbur sänktes ner i en box av plexiglas med 80 procent CO2 jämnt fördelat i boxen. Ur:
Forslid A, Pre slaughter CO2-anaestesia in swine, Thesis, 1987.
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köttets kvalitet. Dock påpekar
man nödvändigheten av, att den
pågående ”utvecklingen av en ny
indrivningsform fortsätter och
intensifieras för att tillfredsstäl-
la djur- och arbetarskyddskrav i
hela kedjan från stall till och
med avlivning”.

Anders Forslid har under sin
anställning vid Köttforsknings-
institutet gjort mycket fina insat-
ser i det fortsatta arbetet med ut-
vecklingen av indrivningssys-
tem, där hänsyn tas till djurens
naturliga beteenden. Vidare har
de tidigare fixeringsanordningar-
na ersatts med golvförsedda kor-
gar, där två till tre grisar, i övrigt
ofixerade, kan sövas tillsam-
mans. Dessa korgar sänks direkt
ner till en nivå med maximal
CO2-koncentration. Anläggning-
en benämns ”Kombi-anläggning”.
Vidare har utbildningen av be-
rörd personal intensifierats och
stor vikt har lagts vid, att nyre-
kryterad personal har rätt moti-
vation. 

Hög CO2-koncentration ger
snabbare nedsövning
Ett viktigt steg är att CO2-kon-
centrationen i bedövningsanlägg-
ningen har höjts från 80–87 pro-
cent till 95 procent. Detta hade

Forslid i laboratorieförsök (1992)
visat tidigarelägger såväl EEG-
förändringarna som den motoris-
ka aktiviteten hos grisarna och
förhoppningsvis ger en snabbare
nedsövning även i CO2-anlägg-
ningar vid slakteriet. Vid en så
hög CO2-koncentration riskerar
man att en del grisar dör före
stickning. Detta ansågs tidigare
inte vara acceptabelt, på grund
av att upphörd hjärtverksamhet
skulle göra avblodningen otill-
räcklig. Numera vet man, att av-
blodningen inte försämras, förut-
satt att stickning sker inom en
minut. Alla dessa förändringar
har, i de slakthus där de införts,
resulterat i en lugn framdrivning
av grisarna från stall till indriv-
ningsbox och en lugn indrivning i
bedövningskorgen med endast en
eller två personer engagerade.
Elektrisk pådrivare har behövt
användas till endast 5–10 pro-
cent av svinen (Forslids rapport
1991, ”Indrivning av slaktsvin
till CO2-bedövning”).

Väsentligt med lugna djur
Vid besök på Farmeks slakteri i
Linköping, som installerat sådan
kombianläggning, fann jag lugna
grisar under indrivningen och en
snabb nedsövning. Reaktionerna
mot CO2 hos grisarna var betyd-
ligt svagare än de jag noterat
tidigare vid slakteriet i Kristian-
stad, med traditionellt indriv-
ningssystem och kompaktanlägg-

Expertgruppen rörande djurskydd i samband med bedövning av slaktsvin slog i juni 1989
fast nödvändigheten av att ”utvecklingen av en ny indrivningsform fortsätter och intensi-
fieras för att tillfredsställa djur- och arbetarskyddskrav i hela kedjan”.

Dagens förändringar har, i de slakthus där de införts, resulterat i en lugn framdrivning
av grisarna med endast en eller två personer engagerade. Foto: Karin Åström-Bengtsson.
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ning för CO2-bedövningen. Insy-
nen i bedövningsanläggningen i
Linköping var dessutom bättre. I
ett dansk-svenskt samarbetspro-
jekt har rutinerna i samband
med bedövning av slaktsvin en-
ligt uppgift ytterligare förbätt-
rats. Inga tillstånd till nyinstal-
lation av anläggning för CO2-
bedövning har efter 1993 givits
av SJV (LBS), om det ansökande
slakteriet inte har kunnat uppvi-
sa ritningar på ett acceptabelt
indrivnings- och nedsövnings-
system. 

Man kan inte utesluta, att den
hyperaktiva andningen stimule-
rad av CO2 utgör ett avsevärt
obehag för djuren. Det är därför
mycket väsentligt, att nedsöv-
ningen sker så lugnt och därmed
så snabbt som möjligt. För att
uppnå ett sådant nedsövnings-
förlopp är det synnerligen vik-
tigt, att man under förvaring,
indrivning och nedsövning be-
handlar slaktsvinen enligt de
anvisningar som nu finns.

Elektrisk bedövning inget
bra alternativ
Automatisk elektrisk bedövning
av slaktsvin är i den utformning
den haft i Sverige inte något bra
alternativ till CO2-bedövning,
från djurskyddssynpunkt. Fixe-
ringsanordningarna är för stres-
sande, men framför allt är säker-
heten i slakthusmiljö, för att
strömmen verkligen passerar
genom hjärnan, tveksam. Det är
kanske möjligt att denna bedöv-
ningsmetod kunde utvecklas.
Givetvis vore en avlivning genom
skjutning in i hjärnan med kul-
eller bultvapen den för grisen

humanaste metoden, men många
problem måste lösas, om denna
metod skulle kunna användas
vid automatisk svinslakt enligt
löpandebandprincipen. Liksom
vid el-bedövning uppstår pro-
blem med fixering av svinen och
med de kloniska kramper, som
inträder. Kanske kan dessa
kramper dämpas med hjälp av
pulserande likström. Kanske är
dessa problem olösliga. 

Slutord
Så till sist, hur är det med djur-
omsorgen vid våra slakterier,
hur är det t ex vid Swedish
Meats slakteri i Uppsala och hur
är det vid slakteriet i Kristian-
stad, dit svinslakten starkt kon-
centrerats? Orsakar en hög
genomströmning av slaktsvin
sådan oro, att hjärnans känslig-

het för CO2 sjunker och ångest-
perioden hos grisen därmed för-
längs? Förvaras djuren på slakte-
riet enligt föreskrifterna? Sker
indrivningen i praktiken med det
lugn, som är en förutsättning för
en snabb nedsövning? Är kon-
centrationen av CO2 alltid den
optimala för att ge snabb nedsöv-
ning respektive djup sömn vid
länkning och stickning? Och
framför allt – får besiktningsve-
terinärerna och andra vid slakte-
rierna tjänstgörande veterinärer
det starka stöd från berörda
myndigheter, som de verkligen
behöver för att kunna ta sitt
ansvar för djurskyddet?

*Professor emeritus Berit Funkquist,
Veterinärmedicinska fakulteten, SLU,
Box 7037, 750 07 Uppsala.
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Resan till den lilla byn Kaama-
nen i nordligaste Finland, mitt i
Sápmi (samelandet), tog en hel
dag med bil. Avståndet mellan
kustlandskapet vid Västerbotten
och det subalpina björklandska-
pet i samernas land är si så där
90 mil. Mentalt kan avståndet
förefalla ännu större för många
svenskar. Man åker faktiskt över
en magisk gräns i Europa – från
det germanska till det finsk-
ugriska. Samtidigt gör man en
resa från domesticerad djurhåll-
ning till halvdomesticerad. Eller
från tamt till vilt. Köttbullar till
renskav. Hur man än vill ha det.
Målet var den 11:e forsknings-
konferensen om ren och rennär-
ing, den 18–20 juni 2001.

Konferensen anordnades, som
alla tio tidigare gånger, av Nor-
disk Organ för Renforskning
(NOR). NOR är ett samarbetsor-
gan mellan Finland, Grönland,
Norge och Sverige och grundades
1980 för att samordna och be-
främja renforskning och rennä-
ring. Sedan 1992 ligger det under
Nordiska Ministerrådets kon-
troll. Verksamheten finansieras
med direkta budgetmedel från
medlemsländerna. Huvudsäte
för NOR är Tromsö i Norge.

Statlig renforsknings-
station
Konferensen ägde rum på den
finska statliga renforskningssta-
tionen i Kaamanen, Enare. Den
är den enda i sitt slag i Norden
och ligger vackert beläget vid
sjön Hopialampi (vilket betyder
Silvertjärn) mitt på en tallhed.
Själva huvudbyggnaden består

av 17 arbetsrum, ett laboratori-
um, bibliotek och möteslokaler.
Försöksdjuren har ett stall. Det
finns även ett speciellt klimat-
stall för forskningsändamål. På
stationen arbetar stationärt fyra
personer men under sommaren
och i samband med olika speciel-
la forskningsprojekt kan perso-
nalen uppgå till 15. Många
utländska forskare gästar statio-
nen på grund av de möjligheter
som finns att tillgå. 

Under konferensen kunde alla
luncher samt för- och eftermid-

dagskaffe njutas ute sittandes
bland tallar och björkar. Solen
sken från molnfri himmel och
temperaturen låg runt 20 grader
alla dagar. Eftersom värmen pre-
cis hade kommit till norr hade,
till deltagarnas lycka, myggorna
inte hunnit utveckla sig till fly-
gande och stickande adulta for-
mer.

Folkdräktsprakt
Vårt Get-together-party ägde rum
i samband med invigningen av
ett internationellt möte för ren-
näring och de urbefolkningar
som har del av sin utkomst där-
av. Invigningen var storartad.
Det nya samiska museet i Enare
med sina superba utställningslo-
kaler kunde slå även den mest
hårdnackade deltagare med häp-
nad. Folkdräktsprakten från olika
delar av 4:e världen (urbefolk-
ningar och minoriteter) inte hel-

Reseberättelse 
Forskningskonferens om ren och rennäring i
Kaamanen 
ARJA KAUTTO, leg veterinär.*

Författaren var sommaren 2001 på en renforskningskon-
ferens i norra Finland, och redogör för sina erfarenheter från
mötet. Bland annat konstaterades att utbrotten av orf (smitt-
samt muneksem) verkar bli mer och mer vanliga bland utfod-
rade renar i Norden.

Denna inbjudande
skylt till renforsk-
ningskonferensen på-
minde deltagarna om
mötets tema och visa-
de att man hade kom-
mit rätt.
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ler att förglömma. Champagne
och många andra gastronomiska
delikatesser, skapade med ortens
skog och mark som grund, gjorde
inte stämningen sämre.

Utfodring av ren
Årets tema var utfodring av ren.
Renens vinternäring och framför
allt förhållandet mellan foderin-
tag och beteskvalité behandlades
av en norsk forskargrupp (Store-
heier och medarbetare). Det mest
intressanta mätresultatet som
den gruppen hade att bjuda på
var att foderintag (mätt i torr-
substans) hos fritt betande renar
var lika stort som hos renar i
fångenskap som utfodrades ad
lib med pelleterat renfoder. Sam-
tidigt kan man konstatera att
renen har två–tre gånger så stort
foderintag på sommaren som på
vintern.

De svenska forskarna, Öje Da-
nell och Birgitta Åhman, presen-
terade sin datamodell om renut-
fodringens ekonomi. Deras slut-
sats var att utfodring, använt
rutinmässigt i renskötseln, bara
är lönsam i speciella situationer.
Att hålla betena i bra kondition
genom att anpassa renhjorden
till betenas produktivitet och
optimera hjordstrukturen är eko-
nomiskt effektivare än långa
perioder med kompenserande ut-
fodring. Hur detta ska genom-

föras helt praktiskt i dagens läge
i områden med extremt dåliga
beten diskuterades dock inte.

Grundläggande närings-
fysiologi
Veikko Maijala presenterade sina
viktutvecklingsstudier från Kaa-
manens forskningsstation. Han
visade tydligt hur renar som fick
pelleterat foder ad lib ökade sin
vikt mellan januari och april.
Dessa djur hade fri tillgång till
dricksvatten under utfodringen.

En mycket grundläggande före-
läsning om idisslarnas nutrition
kunde åhörarna lyssna till efter
första dagens lunch. Pekka Huh-
tanen (professor vid Agrifood
Research Station, Finland) på-
minde oss om hur idisslarnas
låga upptag av glukos genom tar-
men kompenseras genom glu-
kosproduktion i levern med pro-
pionat och delvis aminosyror som
råvara. Upp till 70 g socker be-
hövs för att producera ett kilo
mjölk hos en ko. Renarna kalvar
på våren då tillgång till näring i
regel understiger behovet hos det
enstaka djuret. Då härstammar
en stor del av näringen hos renen
från kroppens egna reserver.
Dessa reserver räcker bäst till
att hålla uppe fetthalten men
sämst för att hålla en hög lak-
toshalt i renmjölken. Det åter-
speglas tydligt i renmjölkens
sammansättning. Mycket fett
och lite socker räcker gott och väl
för renkalven tills den själv kan
börja knapra i sig den spirande
vårgrönskan i skog och mark.

Utfodringens påverkan på
vommen
Timo Soveri är professor på vete-
rinärfakulteten i Helsingfors.
Han föreläste om utfodringens
påverkan på vommen. Den ny-
födda kalven har mycket små för-
magar och vommens slemhinna

Per-Gustav Idivuoma, Svenska Samernas Riksförbund, Öje Danell, renprofessor på SLU
och Rolf Haugerud, professor från Tromsö (huvudansvarig för konferensen) avnjuter sin
lunch i det fria framför renforskningsstationen i Kaamanen vid sjön Hopialampi.

Kalvar ropade efter sina mammor alldeles intill konferenslokalerna. Timo Soveri föreläs-
te där om utfodringens påverkan på vommen hos bland annat renkalv.
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är helt slät. Nyfödda kalvar är
enkelmagade och mjölken rinner
längs en slemhinneskåra direkt
till löpmagen förbi förmagarna.
Hos en en vecka gammal renkalv
kan förstadierna till papillerna 
i vomväggen ses histologiskt
medan för blotta ögat är slemhin-
nan fortfarande slät. Vid tre
veckors ålder är papillerna täm-
ligen utvecklade och redan en två
månader gammal kalv kan be-
traktas som idisslare. Det ska
inte glömmas i sammanhanget
att under första vintern är den
absorberande slemhinneytan i
renkalvens vom under hälften av
de vuxnas. Allt detta har betydel-
se för på vilket sätt man utfodrar
sina renar. Kalvarna ska ha
enbart mjölk första levnadsveck-
an. Fast föda börjar man ge fr o m
andra levnadsveckan. Mjölk kan
man sluta med vid två månaders
ålder förutsatt att renen är van
vid fast föda. Under första vin-
tern är kalvarna känsligare än
vuxna renar för grovt foder, då
energitätheten kan bli för låg.
Trots stora fodergivor dör renar-
na i näringsbrist. Som en intres-
sant detalj kan nämnas att ren-
vomens papiller har ett fluktue-
rande tvärsnitt medan andra
idisslares papiller är som platta
tungor.

Utfodring och hälsa 
Antti Oksanen (Norges Veteri-
närhögskola, Avd för arktisk
veterinärmedicin) föreläste all-
mänt om utfodring och hälsa.
Han poängterade vikten av suc-
cessiv övergång i samband med
foderbyten. Fodrets kvalité kan
orsaka hälsostörningar hos ren.
Dock finns det inga vetenskapli-
ga studier om renens tolerans
mot olika mögelgifter. Den prak-
tiska erfarenheten hos renägare
är i alla fall att renarna in i det
sista undviker att gräva i lavbe-
ten som är mögliga. Vissa vintrar
har man haft en del massdödlig-
het på områden med mögligt vin-
terbete.

En del smittsamma sjukdomar
är direkt relaterade till utfod-
ring, delvis på grund av den
ökade populationstätheten. Orf,
smittsamt muneksem och ögon-
infektioner, huvudsakligen orsa-

kad av Moraxella sp, har stått för
de vanligaste bakteriella utbrot-
ten. I Finland och Norge har man
sett att infektionsgraden av
Toxoplasma gondii hos ren har
ökat och detta urdjur är nästan
lika vanligt hos ren som hos får.
I sammanhanget ska nämnas att
i Finland bedrivs rennäringen för
det mesta av icke-samer och dju-
ren befinner sig i mycket närma-
re kontakt med människan än i
den extensiva samiska rensköt-
selformen. Till detta hör att
renen vistas nära gårdar. Foder
lagras i stora förråd där även
katter har sina jaktområden.
Oksanen sammanfattade sin
föreläsning med att utfodring i
större områden ute på det natur-
liga betet med låg populations-
täthet är att föredra från hälso-
risksynpunkt.

Smittsamt muneksem
Morten Tryland föreläste om
smittsamt muneksem och berät-
tade om den omfattande utred-
ning som pågår vid Veterinär-
institutet i Tromsö. I norra Norge
har det ägt rum större utbrott
under åren 1999 och 2000. Enligt
utredningen kunde upp till 20
procent av djuren visa symtom i
en av flockarna och dödligheten
var upp till fem procent. Om

renen har sitt eget parapoxvirus
som skiljer sig från fårets orf-
virus är under utredning. Detta
tror i alla fall de finska virologer-
na. I och med att orf-utbrotten
verkar bli mer och mer vanliga
bland utfodrade renar, kommer
de nordiska kollegerna att fort-
sätta med epidemiologiska studi-
er samt att värdera effekter av
vaccinering mot viruset.

Av svenska inslag på detta möte
kan nämnas Eva Viklunds före-
läsning om utfodringens effekter
på renköttets kvalité samt att
Peter Waller, SVA, presenterade
sina planer om ett nytt samnor-
diskt forskningsprojekt. Han vill
utreda makroparasiternas popu-
lationsdynamik, antiparasitära
behandlingsmetoder och deras
miljöeffekter hos ren.

Renkött och tango
Festmiddag med delikatesser av
renkött och fisk i olika former
samt dans till en finsk tangoor-
kester ända till småtimmarna
bjöds deltagarna under andra
kvällen. Mitt sällskap vid bordet
var inte så förtjust i den lokala
gravade siken, men renkött till-
sammans med en god Rioja föll
sig mycket väl på de flestas läp-
par. Den rökta renosten som
renägare Peter Fjällman hade

Två av de inbjudna
svenska föreläsarna,
Eva Viklund och Bir-
gitta Åhman, båda
från SLU, minglade
nöjda i utepartyt
efter festmiddagen.
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med sig från Arjeplog fick många
att tappa hakan.

Posterpresentationer ägde rum
på tredje dagens eftermiddag.
Ett flertal posters presenterades
inom forskningsområdena fysio-
logi, bete och utfodring, produk-
tion samt sjukdomar och hälsa.
Det finns en internationell grupp
av forskare som jobbar med pro-
blematiken runt renmjölk. Man
har testat olika metoder att skil-
ja kalv och vaja samt testat oxi-
tosin för att kunna nå volymer
som skulle kunna ge lönsamhet i
mer kommersiellt syfte. Renmjöl-
ken har hög torrsubstanshalt

jämfört med t ex komjölk, i snitt
25 procent. Det finns gott om
både proteiner och fett, 7,5–9
procent och 10–13 procent res-
pektive. Laktoshalten är dock
enbart kring tre procent.

En annan poster som fick fram-
för allt veterinärer att stanna
upp handlade om förekomsten av
lungmask hos ren i Norge. I sam-
band med obduktioner av döda
renar på vintern har en grupp
veterinärer vid Veterinärhögsko-
lan i Tromsö upptäckt att histolo-
gisk undersökning av lungväv-
nad ger mycket större infek-
tionsgrad bland renar än makro-

skopisk undersökning eller antal
ägg i feces. Infektionsgraden
bland olika flockar i norra Norge
varierade mellan 22 och 80 pro-
cent och kunde ses både hos 
ivermektinbehandlade och ej be-
handlade grupper. En ivrig dis-
kussion företogs runt larvstadier
i dessa vinterrenar. Norska vete-
rinärer hade nämligen kommit
fram att det inte är frågan om
L5-stadiet, vilket vi har fått lära
oss genom alla år.

Lyckat möte
Mötet i Kaamanen var mycket
lyckat. Allmänt kan man säga att
dessa återkommande NOR-möten
har ändrat sin karaktär genom
åren från att vara ekologiskt
inriktade forskarträffar till mer
mångsidiga träffar för folk som
är intresserade av ren. Områden
med humanistisk stämpel, lika-
väl som veterinärmedicinskt in-
tressanta områden, framträdde
mer i Kaamanen än på tidigare
möten. Deltagare från tre länder
kunde även njuta av fin mötes-
miljö, god mat och otroligt vack-
ert väder. Att semesterbyn i Kaa-
manen dessutom kunde bjuda på
tre olika sorters bastu (elbastu,
vedbastu, rökbastu) för sina 
gäster gjorde inte saken direkt
sämre. NOR:s 12:e forsknings-
konferens om ren och renskötsel
äger rum den 11–13 mars 2002 i
Folkets Hus i Kiruna. Mer infor-
mation kan hämtas på NOR:s
hemsida www.rangifer.no

Efter det avslutande föredraget
återstod bara bilresa hem genom
det vackra nordeuropeiska land-
skapet. Mörkt blev det ju aldrig
och fåglarna sjöng med full kraft
när jag klev av bilen på gården
strax utanför Skellefteå, sent på
natten.

Tack
Mitt deltagande i denna konfe-
rens möjliggjordes av ett stipen-
dium från Distriktsveterinärföre-
ningen, vilket jag härmed öd-
mjukt tackar för.

Rökbastun i torrfuru lockade många. Doften kändes över hela gården.

Rökt renost från Stok-
ke hade en mjuk nöt-
aktig smak.

*Leg veterinär Arja Kautto, Bjurfors
92, 931 96 Skellefteå.
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Medlemsavgifter
Enligt beslut av Sveriges Veteri-
närförbunds fullmäktige gäller
följande medlems- och prenume-
rationsavgifter under 2002.

Fullbetalande medlem
Medlems- och prenumerationsav-
gifterna samt avgiften till AEA
är desamma som under 2001.
Medlemsavgiften omfattar även
avgift till SVS. Se nedan under
Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap.

Från den 1 januari 1993 är
medlemskapet i arbetslöshets-
kassan frivilligt. Förbundet avrå-
der dock från att gå ur AEA.

Fullbetalande medlem
Medlemsavgift 2 370 kr
Prenumerationsavgift SVT 765 kr
Avg arbetslöshetskassan, AEA 864 kr
Summa 3 999 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

För privatpraktiserande veteri-
närer (=egenföretagare) är avgif-
terna samma som för fullbetalan-
de medlem ovan. AEA ändrade
sina stadgar 1994 så att även pri-
vatpraktiker kan ansluta sig till
AEA1.

Medlem som innehar doktorand-
tjänst och bedriver aktiv forsk-
ning på minst 60 % av tjänsten
kan efter årlig ansökan beviljas
nedsättning av medlemsavgiften
med 40 %.

Medlem som är dubbelanslut-
en till universitetslärarförbundet
(SULF) betalar medlemsavgift

endast till veterinärförbundet.
Medlemsavgiften för 2002 är
2 442 kronor. Avgiften fördelas
mellan SVF och SULF. Medlem
som under året dubbelansluter
sig till SULF skall meddela detta
till veterinärförbundet. 

Prenumeration på SVT är obli-
gatorisk för alla medlemmar utom
för pensionärer. Pensionär som ej
vill prenumerera på SVT skall
meddela detta till förbundskans-
liet. Prenumerationen upphör
tidigast från uppsägningsdagen.
Vidare kan två makar, som båda
är medlemmar i förbundet, avsä-
ga sig den ena prenumerationen.

Herofonden
Herofonden ger från och med
året efter man fyllt 60 år en pen-
sion, som för närvarande uppgår
till mellan 2 500 och 8 500 kronor
per år beroende på hur många år
man betalat Heroavgiften. Man
måste ha betalat Heroavgiften i
minst tio år för att ha rätt till
Heropension. Avkastningen på
inbetald avgift är mycket god, för
närvarande 130 %, vilket innebär
att inbetalda avgifter återbetalas
på två år (netto efter skatt).
Flera medlemmar rekommende-
ras därför att i god tid före 50-
årsdagen ansluta sig till Hero-
fonden. För medlem som är an-
sluten till Herofonden tillkom-
mer 180 kronor.

Veterinärstuderande
Från och med år 2001 betalar
endast veterinärstuderande i ÅK
I–II medlems- och prenumera-
tionsavgift till SVF. Veterinär-
studerande i ÅK III–VI är av-
giftsbefriade.

Veterinärstuderande i ÅK I–II
Medlemsavgift 170 kr
Prenumerationsavgift SVT 235 kr
Summa 405 kr

OBS! Medlemsavgift till SYVF tillkommer
för alla studerandemedlemmar.

Prenumerationen är obligatorisk
för veterinärstuderande.

Pensionär
Pensionärsavgift erlägges från
och med det kvartal medlemmen
går i pension. Prenumerationen
är frivillig för pensionärer.

Pensionär
Medlemsavgift 240 kr
Prenumerationsavgift SVT 380 kr
Summa 620 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

Vart går avgifterna?
Medlemsavgiften på 2 370 kronor
går till allmänna kassan för att
täcka kostnaderna för kansliet,
styrelsen, kollegiet, fullmäktige,
kommittéer och nämnder m m.
Till SACO betalas 135 kronor per
yrkesverksam medlem.

Försäkringar
Premierna för grupplivförsäk-
ringen är för 2002 olika för för-
säkringar tecknade före och efter
den 1 januari 2002, beroende på
ändrade försäkringsvillkor. Liv-
försäkringar tecknade efter den 1
januari 2002 innehåller inte dub-
belt förtidskapital utan enbart
ersättning vid dödsfall samt
barnskydd. Livförsäkringar teck-
nade före detta datum innehåller
dubbelt förtidskapital även under
2002 och 2003 men med reduce-
rat belopp. Skandia sänder under
januari ut information till alla
som var grupplivförsäkrade i
december 2001. Livförsäkring
kan tecknas på 10 eller 15 basbe-
lopp (bb). Ett bb = 37 900 kronor.
Försäkringsbeloppet 10 respekti-
ve 15 basbelopp gäller till och

1 Medlem som är privatpraktiker kan få
ersättning från AEA vid arbetslöshet om
all aktivitet i det egna företaget upphört.
Man kan antingen helt skilja sig från
verksamheten eller göra ett tillfälligt
uppehåll. Tillfälligt uppehåll i verksam-
heten kan man göra endast en gång per
person och företag. Om man helt skiljer
sig från verksamheten måste inregistre-
rat företag avregistreras, fast egendom
och rörelsetillgångar avyttras, hyrda
lokaler lämnas. Medlemmen måste för-
stås också vara anmäld som arbetssökan-
de på arbetsförmedlingen.

Medlemsavgifter och
försäkringspremier 2002
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med 54 års ålder, därefter mins-
kas försäkringsbeloppet med 5 %
per år. Premierna under 2002 är
följande:

Gruppliv tecknad före 1
januari 2002
Gruppliv 10 bb, medlem/medförsäkrad
som ej fyllt 40 år 504 kr
Gruppliv 10 bb, medlem/medförsäkrad
som fyllt 40 år 756 kr
Gruppliv 15 bb, medlem/medförsäkrad
under 40 år 708 kr
Gruppliv 15 bb, medlem/medförsäkrad
som fyllt 40 år 1 164 kr

Gruppliv tecknad efter 1
januari 2002
Gruppliv 10 bb, medlem/medförsäkrad
som ej fyllt 40 år 300 kr
Gruppliv 10 bb, medlem/medförsäkrad
som fyllt 40 år 444 kr
Gruppliv 15 bb, medlem/medförsäkrad
under 40 år 408 kr
Gruppliv 15 bb, medlem/medförsäkrad
som fyllt 40 år 672 kr

Övriga försäkringar
Gruppsjukförsäkring I, 

(gamla försäkringen) 552 kr
Gruppsjukförsäkring II

Inkomst upp till 26.999 kr/mån 624 kr
Inkomst 27 000 kr/mån 
och högre 936 kr

Gruppolycksfallsförsäkring,
medlem 168 kr

Gruppolycksfallsförsäkring,
medförsäkrad 168 kr

Gruppolycksfallsförsäkring, barn 216 kr
Barnförsäkring 732 kr
Ansvarsförsäkring 240 kr
Veterinärutrustningsförsäkring 230 kr

Mer information om gruppför-
säkringarna finns i Skandias
annons på sidan 70 i detta num-
mer av SVT.

Försäkringsbeloppet i ansvars-
försäkringen uppgår till max 2
miljoner kronor vid sakskada =
skada på djur. Ansvarsförsäk-
ringen gäller i hela världen utom
USA och Kanada. Veterinärut-
rustningsförsäkringens högsta

ersättningsbelopp uppgår till tre
basbelopp (2002 = 113 700 kro-
nor). 

Riksföreningsavgifter
Enligt beslut av respektive riks-
förenings årsmöte gäller följande
medlemsavgifter under 2002:

Svenska distriktsveterinärföreningen
Yrkesverksam/röstande 400 kr
Yrkesverksam/ej röstande 75 kr
Pensionär 200 kr

Svenska besiktningsveterinärföreningen
Yrkesverksam/röstande 200 kr
Yrkesverksam/ej röstande 50 kr
Pensionär 50 kr

Sveriges yngre veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande + Åk V–VI 230 kr
Yrkesverksam/ej röstande + Åk I–IV 75 kr

Föreningen veterinärer i enskild tjänst
Yrkesverksam/röstande 50 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Föreningen för veterinärer i administrativ
tjänst
Yrkesverksam/röstande 70 kr
Yrkesverksam/ej röstande 70 kr
Pensionär 10 kr

Föreningen för veterinärer vid
vetenskapliga institutioner
Yrkesverksam/röstande 48 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Privatpraktiserande veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande 250 kr
Yrkesverksam/ej röstande 250 kr
Pensionär 250 kr

Djursjukhusanställda veterinärers före-
ning (2001 års avgifter)
Yrkesverksam/röstande 150 kr
Yrkesverksam/ej röstande 100 kr
Pensionär 100 kr

Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap
Från och med 1990 är alla med-
lemmar i förbundet även med-
lemmar i Sveriges Veterinärme-
dicinska Sällskap (SVS). Detta
innebär att den särskilda med-
lemsavgiften till SVS har slopats
för förbundsmedlemmarna, som i
fortsättningen betalar till SVS
via förbundsavgiften. Medlems-
avgiften för stödjande medlem i
SVS (SVS-medlem som inte är
medlem i veterinärförbundet)
har av fullmäktige fastställts till
350 kronor för 2002.

Medlemsavgift i sektionerna
Enligt beslut av respektive sek-
tions årsmöte gäller följande med-
lemsavgifter under 2002:

Häst 150 kr
Smådjur 200 kr
Husdjur

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr

Livsmedel
Yrkesverksam + pensionär 250 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur (2001 års avgifter) 100 kr

Inbetalning av medlems-
avgifter och försäkrings-
premier
Avgifter och premier aviseras via
förbundets dataregister med en
fjärdedel per kvartal. Om de sam-
manlagda årsavgifterna ej över-
stiger 900 kronor kan dock hela
beloppet debiteras på en gång i
början av året. 

Medlem som anser att debite-
ringen är felaktig bör snarast
kontakta förbundskansliet.

Dröjsmålsränta
Medlem som efter betalningspå-
minnelse ej betalar sina avgifter
debiteras dröjsmålsränta med för
närvarande 10 procent (= riks-
bankens diskonto + 8 procenten-
heter).

Gratisförsäkringar 
Studerandemedlemmar som av-
slutat studierna i årskurs 6 er-
håller fri liv-, olycksfalls- och
ansvarsförsäkring under två år.
Ansvarsförsäkringen gäller dock
enbart för legitimerad veterinär.

Dessa medlemmar är sålunda
gratis försäkrade under 2002 och
2003 med gruppliv på 10 basbe-
lopp (379 000 kronor) samt för
olycksfall med ett grundbelopp
på 10 basbelopp (379 000 kro-
nor). Vid en invaliditetsgrad på
minst 50 procent utbetalas det
dubbla beloppet. Det innebär en
högsta invaliditetsersättning på
758 000 kronor. Ansvarsförsäk-
ringens maximala ersättningsbe-
lopp är vid personskada 10 000 000
kronor och vid sakskada (= skada
på djur) 2 000 000 kronor.

Berörda medlemmar får infor-
mation om försäkringarna via
brev från förbundet.

OBS! Liv-, sjuk- och olycksfalls-
försäkringarna upphör automa-
tiskt när den försäkrade medlem-
men fyller 67 år. Vill försäkrings-
tagaren säga upp försäkringen
före 67 års ålder måste skriftlig
uppsägning sändas till förbundet.
Man kan utträda ur försäkringen
per den första i varje månad. Upp-
sägning skall vara förbundet till-
handa senast 10 dagar före önskat
utträdesdatum.
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Enligt gällande författningar före-
ligger besiktningstvång på vild-
svin och björn. Detta innebär att
köttet måste trikinundersökas.
Undersökningen skall vara ut-
förd med negativt resultat innan
djurkroppen stämplas med kon-
trollmärke (personlig sexkantig
stämpel). Djurkroppen ska även
åsättas ett stämpelmärke, TU
(trikinundersökt), på lårmusku-
laturen på vardera kroppshalvor-
na. Viltbesiktigande veterinärer
beställer stämpeln genom Livs-
medelsverket.

Undersökningen på ackre-
diterat laboratorium
Trikinprovet ska för vildsvin
bestå av en bit av mellangärdets
muskulösa del, den så kallade
njurtappen, och för björn käk-
muskulatur. Provet bör väga
minst 20 gram.

Det är inte lagligt för en viltbe-
siktigande veterinär att under-
söka provet själv, undersökning-
en skall vara utförd på ett ackre-
diterat laboratorium eller på ett
av Livsmedelsverkets godkända
laboratorier (se Livsmedelsför-
ordningen SFS 1971:807, 50 §).
Alla har givetvis möjlighet att
låta ackreditera sitt laboratori-
um, med de kostnader som detta
medför.

Livsmedelsverket godkänner
vissa trikinlaboratorier på slak-
terier som slaktar svin, om slak-
teriledningen så begär. Tillsynen
på dessa laboratorier sköts av
Livsmedelsverkets inspektörer i
samband med ordinarie inspek-
tion av slakterierna. Viltbesikti-
gande veterinärer har möjlighet
att kontakta ett sådant slakteri
med trikinlaboratorium som är
godkänt av Livsmedelsverket, för
att undersöka om de är villiga att
utföra trikinundersökningar av
vilt.

Trikinundersökning av vildsvin och björn
För de veterinärer som utför viltbesiktning finns ett antal regler som styr verksamheten,
särskilt vad gäller trikinundersökning. Livsmedelsverket vill med följande artikel uppmana alla
viltbesiktigande veterinärer att sätta sig in i gällande bestämmelser, och ger samtidigt en
aktuell lista över godkända trikinlaboratorier.

Tabell 1. Kontrollslakterier med av Livsmedelsverket godkända trikinlaboratorier.

Kontroll- Namn, ort
slakteri, nr

KS 2 Söderlunds slakt AB, Sundsvall
KS 3 Faringe Kött & Slakt HB, Huddungeby
KS 7 Slakteriprodukter, Helsingborg
KS 20 Szabos Hemchark KB, Olofström
KS 36 Rögla Slakteri, Ystad
KS 39 Bergqvist Livsmedel AB, Torsby
KS 48 AB Dalsjöfors Kontrollslakteri, Dalsjöfors
KS 50 Wedins Slakteri AB, Ullånger
KS 51 KLS ek. förening, Kalmar
KS 53 Swedish Meats ek förening, Linköping
KS 58 Swedish Meats ek förening, Uppsala
KS 59 Swedish Meats ek förening, Skellefteå
KS 60 David Karlgrens AB, Gällivare
KS 65 Delsbo Slakteri AB, Delsbo
KS 69 Ängavallen AB, Vellinge
KS 78 Swedish Meats ek förening, Visby
KS 80 Swedish Meats ek förening, Kristanstad
KS 81 Swedish Meats ek förening, Skara
KS 82 AJ Dahlbergs Slakteri AB, Brålanda
KS 84 AB Ginsten Slakteri, Harplinge
KS 97 Sydkött AB, Ystad
KS 98 Alviksgården Lantbruks AB, Luleå
KS 110 Swedish Meats ek förening, Östersund
KS 118 Skövde Slakteri AB, Skövde
KS 120 AB Ello Livs, Lammhult
KS 121 Ugglarps Slakteri AB, Trelleborg
KS 123 Bertil Erikssons Slakteri AB, Krylbo
KS 136 Rörviks Kött, Trensum
KS 141 Grundnäs Kött AB, Norsjö

Tabell 2. Ackrediterade fristående laboratorier som utför trikinundersökning.

Namn Ort

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), 
Avdelning för parasitologi Uppsala

Alcontrol AB Uddevalla
AnalyCen Liva AB Stockholm

Enligt gällande författningar föreligger besiktningstvång på vildsvin och björn. Detta
innebär att köttet måste trikinundersökas.
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Fristående laboratorier som
utför trikinundersökningar måste
ackrediteras av SWEDAC som 
är Sveriges ackrediteringsorgan.
Tillsynen av dessa laboratorier
utförs av SWEDAC:s inspek-
törer. Till sådana laboratorier
skickar slakterier som slaktar
svin och som inte har egna trikin-
laboratorier sina prover. Dessa
laboratorier tar även emot prover
från enskilda veterinärer. Svar
på analyserna meddelas i all-
mänhet antingen per telefon
eller telefax samma dag som ana-
lysen är gjord. Proverna skickas
per post i vadderade kuvert.

Journalföring
Viltbesiktigande veterinärer är
givetvis skyldiga att journalföra
sina trikinanalyser samt kontrol-
lera att proven är rätt märkta.
Analyssvaren skall arkiveras i
tre år.

Det skall i detta sammanhang
nämnas att det inte föreligger
besiktningstvång när en jakt-
rättsinnehavare för eget hushåll
tar till vara vilt på sitt jaktområ-
de. Detta innebär att sådant kött
inte behöver stämplas med kon-
trollmärke och inte heller triki-
nundersökas. Sådant kött får
inte heller överlämnas till en-
skild konsument för att använ-
das i dennes hushåll, enligt Livs-
medelsverkets föreskrifter och
allmänna råd om slakt och han-
tering av frilevande vilt (SLVFS
1994:40).

Om jakträttsinnehavaren ändå
önskar trikinundersöka slakt-

kroppar från vildsvin och björn
för eget hushåll behöver detta
inte utföras på ett av Livsme-
delsverkets godkända laboratori-
er eller ett ackrediterat laborato-
rium. Sådant kött får aldrig kon-
trollmärkas.

Godkända laboratorier
När detta skrivs (17 januari 2002)
finns kontrollslakterier med av

Livsmedelsverket godkända tri-
kinlaboratorier på 29 platser i
landet, se Tabell 1. De tre ackre-
diterade fristående laboratorier
som idag utför trikinundersök-
ning framgår av Tabell 2.

Barbro Ljung
veterinärinspektör

adjungerad till laboratorie-
gruppen, Livsmedelsverket

Förmåner för medlemmar i 
Sveriges Veterinärförbund 2002

Som medlem i Sveriges Veterinärförbund har man rätt att utnyttja ett
antal förmåner som förbundet förhandlat fram med olika företag. Föl-
jande förmåner erbjuds individuella medlemmar under 2002, förutom
de kollektiva tjänster (förhandlingar, remisshantering, fortbildning, tid-
ningsutgivning m m) som förbundets kansli utför åt medlemmarna.

– Drivmedelsrabatt hos företagen Statoil, Shell, Preem, OKQ8 och
Hydro. Ansökan till respektive bolag görs på blanketter som rekvi-
reras från veterinärförbundets kansli. 
– Rabatterat företagsabonnemang på Tele2 mobiltelefoni.
– Förmånligt medlemslån och/eller medlemsbillån i Förningsspar-
banken och Nordbanken. 
– Tecknande av gruppförsäkringar genom förbundet. Förbundet
förmedlar även pensionsförsäkring, hem- och villaförsäkring, ope-
rationsförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt praktikförsäkring för
egna företagare.
– Rabatterade kryssningar mellan Sverige och Finland. Veterinär-
förbundet har via SACO träffat avtal med vissa rederier om rabatt
på tjänste- och privatresor. Närmare information kan ges av för-
bundskansliet.
– Rabatt vid köp i någon av teleelektronikkedjan GEAB:s butiker.
– Gratis nyttjande av litteratursökning i databasen CAB Abstracts,
via förbundets hemsida www.svf.se
– Möjlighet till registrering som arbetssökande i förbundets elektro-
niska arbetsförmedling “Jobbtorget” på hemsidan www.svf.se
– Rabatterad egen hemsidesproduktion via IT-företaget Smelink.

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

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

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

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

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

E-mail: vet@nordvacc.se

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

*(Finns också i: 2 x 10 ml, 10 x 10 ml).
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Mul- och klövsjukan i 
England
Inga nya fall av mul- och klövsju-
ka har påträffats i Storbritanni-
en sedan den 30 september 2001
och hela landet kommer inom
kort att friförklaras. Alla restrik-
tioner hävs, förutom vissa förbud
mot export av får och get. Under
våren kommer förmodligen även
detta att tillåtas.

Svinpest
Spanien hade under december
fyra nya konstaterade fall av svin-
pest i Barcelona, Katalonien.

Uppmärksamhet vad
gäller BSE
På förekommen anledning vill
Jordbruksverket (SJV) påminna
om och klargöra vad som gäller
för samtliga veterinärer när nöt-
kreatur uppvisar neurologiska
symtom där BSE inte kan uteslu-
tas.

Enligt epizootilagen och all-
männa veterinärinstruktionen är
varje veterinär skyldig att anmä-
la fall av neurologiska symtom
hos nötkreatur där BSE inte kan
uteslutas. Anmälan görs till Jord-
bruksverket och länsstyrelsen
(länsveterinären). SJV och läns-
veterinären gör sedan en bedöm-
ning i samråd med SVA om miss-
tankens allvarlighet. Därefter
vidtas åtgärder med denna be-
dömning som grund.

Exempel på tänkbara åtgärder
är att BSE-misstanken avskrivs
direkt efter bedömning av de kli-
niska och epidemiologiska upp-
gifterna, att djuret hamnar i Jord-
bruksverkets övervakningspro-
gram avseende BSE och sänds
till SVA för undersökning, att

djuret ställs under observation i
14 dagar eller i vissa fall att
misstanken bedöms som så all-
varlig att hela besättningen be-
läggs med spärr. Om misstanken
kvarstår skall djuret efter beslut

av SJV transporteras till SVA för
undersökning.

Telefonnumret till SVA:s epi-
zootijour är: 018-67 40 01.
Detta nummer kan enbart an-
vändas då SVA:s växel är
stängd, dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren ger
råd och hjälp till veterinärer
vid misstanke om epizooti-
sjukdom. Provsvar eller all-
männa råd kan inte ges på
detta nummer.

Månadens Epiztel
England har friförklarats från mul- och klövsjukan, då inga
nya fall konstaterats sedan den sista september förra året.
Vidare ges denna gång viktig information till landets veteri-
närer angående när nötkreatur uppvisar neurologiska sym-
tom där BSE inte kan uteslutas. Epizteln är ett samarbete
mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställt av
Gudrun Orava, SVA.

Ny adress? Nytt namn?

Meddela oss på förbundskansliet om Du flyttat
eller bytt namn.
Svensk Veterinärtidning kommer snabbare fram
till Dig om vi har Din rätta adress.

Ring nu! ☎ 08-545 558 20

En BSE-smittad ko. Varje svensk veterinär är skyldig att anmäla alla fall av neurologis-
ka symtom hos nötkreatur, där BSE inte kan uteslutas. Foto: U Braun, Schweiz.
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Figur 1a och b samt 2 visar mye-
lografiundersökningen efter lum-
bal kontrastinjektion mellan 5:e
och 6:e ländkotan (L5-L6). Kon-
trastvätska ses både epiduralt
(svart pil, Figur 2) och subarak-
noidalt (vit pil, Figur 2), vilket
försvårar bedömningen av en
eventuell ryggmärgskompression.
Vid bedömning av kontrasten i
subaraknoidalrummet ses inga
tecken på ryggmärgskompres-
sion. 

Den nedsatta patellarreflexen
indikerar en skada i femoralner-
ven, eftersom denna innehåller
både afferenta och efferenta nerv-
banor. 

Det är framför allt spinalner-
verna L4 och L5 som utgör femo-
ralnerven hos hund. Dessa ner-
vers kärnor ligger i nivå med 
den kaudala delen av L3 och kra-
niala delen av L4. En extradural
och intradural/extramedullär kom-
pression av femoralnervens kärna
och intratekala nerver kan ute-
slutas med hjälp av myelografi-
undersökningen. 

Differentialdiagnoser är därför
en intramedullar skada av femo-
ralnervens kärna eller, baserat
på de unilaterala symtomen,
kanske mer sannolikt en extra-
spinal skada på femoralnerven. 

Magnetkameraundersökning
Baserat på de starka kliniska
misstankarna om en skada på
femoralnerven undersöktes länd-
ryggsområdet med en magnetka-
mera. Det sagittala snittet (Figur
3a) visar inga onormala fynd i
ryggmärgen eller subaraknoi-
dalrummet. Ingen av interver-
tebraldiskerna är normalt hydre-
rade, vilket skulle ha setts som
nästan helt vita disker med den
här typen av sekvens. Mest för-
ändrade är diskerna mellan L4-
L5 och L5–L6, vilka visar en full-
ständig dehydrering, dvs de är
helt svarta. Figur 3b visar ett
transversalsnitt genom interver-
tebraldisken mellan L4 och L5.
Bilden visar en lågintensiv (hypo-
intens), mörk struktur i området

Vilken är din diagnos? –Svar

Figur 2. Samma bild som Figur 1a. Vita pilar indikerar kontrast i subaraknoidalrum-
met, medan svarta pilar visar kontrast i epiduralrummet. Bilden visar ett normalt utse-
ende.

Figur 3b. Magnetkamerabild i tvärsnitt genom intervertebraldisken mellan L4–L5. En
lågintensiv, mörk struktur (vita pilar) kan ses i området för spinalnerven. Strukturen
representerar material från en prolaberad, degenererad intervertebraldisk. Som en jäm-
förelse är den vänstra normala spinalnerven (med omgivande fettvävnad) markerad med
pilhuvuden. Den normala ryggmärgen är markerad med ”m”, tornutskottet med ”t”, aorta
med ”a”, vena cava med ”v” och vänster sida med ”L”.

Figur 3a. Magnetkamerabild med T2-viktning i ett sagittalt snitt genom ländryggen. Nor-
mal ryggmärg (m) kan ses. Intervertebraldiskerna mellan L4–L5 och L5–L6 (vita pilhu-
vuden) är svarta på grund av att de saknar normalt vätskeinnehåll. Nucleus pulposus i
övriga disker, t ex L3–L4 (vit pil) är fortfarande lindrigt hydrerade.
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för höger spinalnerv. Den hypo-
intensa signalen indikerar att
strukturen saknar hydrering. 

Den mest sannolika diagnosen
är en prolaps av en degenererad
disk med kompression av höger
spinalnerv just distalt om fora-
men intervertebrale. Hunden
opererades och histopatologisk
undersökning av den extirperade
vävnaden visade att den bestod
av degenererat nucleus pulposus-
material, vilket bekräftade den
tidigare diagnosen. 

Diskussion
Anatomisk lokalisation genom en
neurologisk undersökning av-
gränsar vilket området av nerv-
systemet som behöver undersö-
kas vidare. Den bidrar även till
att bedöma signifikansen av fynd
som görs vid olika bilddiagnostis-
ka undersökningar. 

Placeringsreflexen är en ospe-
cifik reflex som bara indikerar
att något har hänt på ett eller
annat ställe mellan den afferenta
receptorn och den efferenta ner-
ven. Denna reflex hjälper oss att
avgöra vilket/vilka ben som är

involverade och kan därmed hjäl-
pa oss att lokalisera förändring-
en. Om både fram- och bakben är
involverade finns förändringen
kranialt om 3:e bröstkotan (T3),
medan det är området från T3
och bakåt som är påverkat om
enbart bakbenen har en nedsatt
placeringsreflex. 

Spinala reflexer såsom patel-
lar- och rättningsreflexen hjälper
oss ytterligare när det gäller att
definera lokalisationen för för-
ändringen. Normala spinala re-
flexer indikerar en skada i de
övre motorneuronen. Övre motor-
neuronsskador till frambenen
sitter kranialt om, eller i nivå
med 6:e halskotkroppen (C6),
medan övre motorneuronsskador
till bakbenen sitter kranialt om
eller i nivå med 3:e ländkotkrop-
pen (L3). 

Hundar med normala place-
ringsreflexer till frambenen, ned-
satta placeringsreflexer till bak-
benen och nedsatta spinala
reflexer kommer därmed att ha
en förändring i nivå med eller
kaudalt om L3, medan hundar
med normala placeringsreflexer
till frambenen, nedsatta place-

ringsreflexer till bakben och nor-
mala (eller ökade) spinala reflex-
er har en förändring mellan T3
och L3. Vidare kommer hundar
med nedsatta placeringsreflexer
till både fram- och bakben samt
nedsatta spinala reflexer till
frambenen att ha en förändring
mellan C6 och T3. Slutligen kan
en förändring som ligger kranialt
om C6 orsaka nedsatta place-
ringsreflexer till alla ben, samti-
digt som spinalreflexerna kom-
mer att vara normala. 

Bilder tagna med en magnetka-
mera har en stor fördel jämfört
med konventionella röntgenbil-
der på grund av att de visar en
bra kontrast mellan olika mjuk-
delsstrukturer. Denna egenskap
är baserad på att väteprotonerna
har olika magnetiska egenskaper
i olika vävnader. Eftersom det är
en tomografisk teknik kan man
skapa multipla tunna bildsnitt i
ett flertal olika plan. Kombina-
tionen av dessa egenskaper gör
att magnetkamerans bilder kan
bidra med mycket extra informa-
tion om förändringar i nervsyste-
met, jämfört med mer konventio-
nella bilddiagnostiska tekniker. 

BESTÄLLNING AV YMPÄMNE MOT BABESIOS

Under 2001 kommer försäljning av ympämne mot babesios att ske under veckorna
10–16.

Ympämne beställs från SVAs orderavdelning, Tel. 018-67 43 00.

Ympämnet innehåller levande Babesia-organismer, har kort hållbarhetstid, stor käns-
lighet för värme och tål inte att frysas. Planera därför det aktuella behovet. Ympge-
nomslag kan förekomma. Djuren skall därför kontrolleras dagligen under 14 dagar.

Ympämnesproduktionen kommer att begränsas under år 2003 för att vara avvecklad
senast 2005.

Ympämnet tillverkas vid Avdelningen för blodprodukter, Håtunaholm, SVA.
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Veterinär kompetens en
förutsättning
Sveriges Veterinärförbund väl-
komnar revideringen av C 15, då
de nu gällande föreskrifterna
kommit att uppfattas som dåligt
anpassade till dagens veterinär-
medicinska verksamhet. Detta,
tillsammans med att reglerna
varit föremål för översyn under
många år, har också medfört att
respekten för efterlevnad av dem
urholkats.

En optimal läkemedelsanvänd-
ning är ytterst betydelsefull för
såväl livsmedelssäkerhet som
antibiotikaresistens, djur- och
smittskydd. Veterinär kompe-
tens är en förutsättning för en

sådan optimal användning, vil-
ken grundas på veterinär dia-
gnostik. Diagnostiken kan endast
i speciella, väl avgränsade och
kontrollerade fall delegeras och
då i första hand till välutbildad
personal som står under överin-
seende av veterinär. För att upp-
rätthålla konsumenternas förtro-
ende för inhemska livsmedel är
det särskilt viktigt att läkeme-
delsanvändningen till animalie-
producerande djur är restriktiv,
hålls under strikt kontroll och
bygger på diagnos ställd av vete-
rinär. Veterinärförbundet anser
att förslaget i vissa delar tar allt-
för stor hänsyn till kortsiktiga
ekonomiska intressen och sätter

dessa före en optimal läkemedel-
sanvändning.

Delegering bara efter
prövning
I föreskrifterna borde betonas att
förskrivning, utlämnande och
tillhandahållande av läkemedel
alltid sker på den enskilde vete-
rinärens ansvar. Det är därför
alltid denne som, inom ramen för
föreskrifterna, avgör om sådan
förskrivning etc skall ske och i så
fall omfattningen av den. För att
upprätthålla djurskyddet är det
av största vikt att delegering av
läkemedelsanvändning bara får
ske efter en noggrann prövning.
Besättningsveterinärens roll bör
definieras och förtydligas.

Behandling grundas på
diagnostik
Veterinärförbundet uppfattar för-
slaget som svårläst och svåröver-
skådligt. Det skulle kunna för-
enklas genom att börja med att
ange de allmänna grunderna för
veterinärens läkemedelsanvänd-
ning, att det är veterinären som
skall administrera läkemedlet
och att användningen grundas
på diagnostik i det enskilda fal-
let. Därefter skulle undantags-
möjligheterna anges för de olika
djurslagen/produktionsformerna,
först avseende uppföljande be-
handling och därefter delegerad
läkemedelsanvändning, och vill-
koren för dessa undantag.

Förslaget tar dålig hänsyn till
verksamheten vid djursjukhus
och -kliniker liksom till husdjurs-
föreningarnas verksamhet och är
i sin nuvarande utformning inte
verklighetsförankrat. Med den
föreslagna skrivningen skulle det
bli omöjligt att arbeta rationellt
såväl på ett djursjukhus med
anställd djursjukvårdspersonal
som inom husdjursföreningarna
med anställda husdjurstekniker.
Det vore på intet sätt en anpass-

Remissvar
Föreskrifter om förskrivning och tillhanda-
hållande av läkemedel i samband med
djursjukvård (C 15)
Statens Jordbruksverk skickade i slutet av förra året ut en
remiss om revidering av författningen C 15, föreskrifter om
förskrivning och tillhandahållande av läkemedel i samband
med djursjukvård. Följande artikel sammanfattar veterinärför-
bundets svar på remissen, vilket skickades in till Jordbruks-
verket den 9 januari.

Veterinär kompetens
är en förutsättning
för en optimal läke-
medelsanvändning,
vilken grundas på
veterinär diagnostik.
Detta är SVF:s huvud-
tes i remissvaret om
en ny författning C
15.
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ning till veterinär praxis och
modern djursjukvård. Förslaget
är inte heller konsekvent, med
omfattande delegeringsmöjlighe-
ter till djurhållare med obetydlig
utbildning, jämfört med de in-
skränkningar som görs vad avser
välutbildade husdjurstekniker
inom husdjursföreningar och
djursjukvårdare vid djursjukhus
och -kliniker. De senare kategori-
erna står dessutom under direkt
överinseende av veterinär och
arbetar inom samma organisa-
tion som denne. Veterinärförbun-
det välkomnar ambitionen att
åstadkomma ökad kompetens
hos de personer som av veterinär
medges läkemedelsanvändning.

Ökad veterinär närvaro
önskvärd
De senaste årens utveckling inom
såväl djurskydds- som smitt-
skyddsområdet har visat ett
behov av ökad veterinär närvaro
ute i djurbesättningarna. Inte
minst har detta uppmärksam-
mats när utbrottet av mul- och
klövsjuka utvärderats. Enligt
veterinärförbundets uppfattning
finns också en direkt koppling
mellan behovet av läkemedel och
behovet av veterinär kompetens i
besättningen, varför delegerad
läkemedelsanvändning motive-
rar frekventa besättningsgenom-
gångar. Förbundet föreslår att
sådana genomgångar, vilkas om-
fattning givetvis av veterinären
anpassas efter behovet, i de fles-
ta fall skall göras minst var femte
vecka och då ersätta besök en-
bart för journalföring.

Veterinärförbundet föreslår att
Jordbruksverket gör ytterligare
en avstämning med berörda par-
ter, t ex som en hearing, innan
föreskrifterna får sin slutliga
utformning. Då kan också behov
och utformning av kompletteran-
de anvisningar, t ex handbok
eller allmänna råd, diskuteras.
Den fördröjning detta kan medfö-
ra av ikraftträdande av de nya
föreskrifterna betyder enligt för-
bundets mening mindre än att
dessa är väl genomarbetade,
förankrade och balanserade.

Dag Hultefors
förbundsordförande

I anslutning till den kurs i Vetenskapligt skrivsätt som anordnas på
SLU den 11–12 april 2002 kommer SVS att anordna en träff för hand-
ledare inom specialistutbildningsprogrammen för häst och smådjur.
Träffen kommer att äga rum omedelbart efter skrivkursen  i samma
lokal torsdagen den 11 april med början klockan 17 och vi räknar med
att hålla på i ca tre timmar. Vi bjuder på någon lättare förtäring och dryck.

Medlemmarna i Examinations- och Styrkommittéerna för smådjur och
häst kommer att närvara för att dela med sig av sina erfarenheter och
svara på frågor. De kommer också att gå igenom hur aspiranterna
och handledarna bör planera och genomföra examensarbetena samt
diskutera de svårigheter som brukar föreligga med att få dessa god-
kända. 

Vi vill också gärna att Ni handledare ute i landet inkommer med öns-
kemål om frågor och problem Ni önskar diskutera eller få belysta.
Skicka sådana önskemål till Christina Arosenius på SVS kansli, Box
12 709, 112 94 Stockholm. Ni kan också ringa 08-545 558 24 eller
skicka per e-post till: christina.arosenius@svf.se

Till samma adress vill vi också att Ni senast den 2 april 2002 anmäler
deltagande i träffen den 11 april.

VÄLKOMNA!

Handledarmöte

Kompetenscentrum smådjur

arrangerar kurs i

VETENSKAPLIGT
SKRIVSÄTT

11-12 April 2002

Kursansvarig Anne-Sofie Lagerstedt, institutionen för kirurgi och
medicin, smådjur

Föreläsare Lärare och forskare vid SLU

Tid Torsdagen den 11 april kl. 09.30 till
fredagen den 12 april kl. 16.00

Plats Klinikcentrum, SLU, Uppsala

Målgrupp Veterinär under utbildning till djurslagspecialister (alla
djurslag) och handledare. Även övriga praktiserade
veterinärer är välkomna

Kursavgift 4 500 kronor

Anmälan Anmälan är bindande och sker till Anna Nilsson,
Kompetenscentrum smådjur, Box 7037, 750 07 Uppsala
eller via e-post till kompetenscentrum.smadjur@slu.se
senast den 15 mars 2002. Telefon 018-671785
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På sajten som upptäcktes av Sve-
riges yngre veterinärers före-
ning, SYVF, kunde djurägare få
recept på vissa läkemedel utan
att visa upp sitt djur för en legi-
timerad veterinär. Läkemedlen
är fästingmedlen Frontline® vet
och Exspot® vet, p-pillertyperna
Promon® vet och Gestapuran®
vet och receptbelagda medel mot
loppor. 

Genom att ”klicka” på påståen-
det ”Min hund/katt är fullt frisk”
lämnades bedömningen av dju-
rets hälsotillstånd till djuräga-
ren. 

Den ansvarige veterinären spå-
rades av veterinärförbundet, som
kontaktade länsstyrelsen i aktu-
ellt län för vidare handläggning.
Länsstyrelsen beslutade att göra
en anmälan till Jordbruksverket.
SJV svarade i sin tur länsstyrel-
sen att receptförskrivningen på
den aktuella hemsidan inte ver-
kade vara förenlig med gällande
lag och rekommenderade en an-
mälan till ansvarsnämnden.

Viktigt med juridisk
klarhet
När SVT nu hör av sig till läns-
veterinär Maria Jackert Jernber-
ger och vill veta vad som hänt
meddelar hon att hon under hös-
ten inte haft tid ägna sig åt fallet. 

Tycker du att det är viktigt att
få klarhet i vad som gäller i såda-
na här fall?

– Absolut. Men jag ser ingen
poäng med att sätta dit en en-
skild veterinär. Det viktiga är att
få utrett vad som gäller enligt
lagen, säger hon.  

Vad tänker du göra nu?
– Jag ska till att börja med

träffa en av våra jurister för att
diskutera hur vi kan gå vidare,
säger hon.

Ett fall för
ansvarsnämnden
SVT ringer upp Kinfe Girma på
Jordbruksverket, handläggare på
djurenheten med ansvar för läke-
medelsfrågor. Girma tycker fort-
farande att det låter som ett fall
för ansvarsnämnden men har inte
själv gjort någon anmälan. 

– Om veterinärer inte följer
föreskrifterna för hur man för-
skriver läkemedel så är det ett
allvarligt problem, inte minst
från djurskyddssynpunkt. Och

vad jag kan se så gör inte den här
veterinären det, säger han och
hänvisar oss vidare till sin kolle-
ga, veterinärinspektör Nils-Åke
Fag.

Inte seriöst
Fag började själv jobba på SJV i
höstas och känner inte till det
specifika fallet men blir genast
intresserad. Han får adressen till
hemsidan och går in för att ta sig
en titt.

– Min omedelbara reaktion är
att det inte är seriöst. Bara det
att veterinären är anonym visar
att vederbörande inte har riktigt
rent mjöl i påsen, säger han.

Vad tänker du göra?
– Jag ska kolla upp det här fal-

let och sedan tar jag troligtvis
kontakt med veterinären ifråga
och gör därefter eventuellt en
anmälan till ansvarsnämnden.

Tvivelaktig recepthantering på nätet
I somras upptäcktes en sajt på nätet där djurägare kunde
beställa receptbelagda preparat utan att vare sig visa upp sitt
djur för eller prata med veterinär. Veterinärförbundet spårade
den ansvarige veterinären och kontaktade myndigheterna.
Men trots att både jordbruksverket och länsstyrelsen anser
att det är viktigt att reda ut vad som gäller har inte mycket
hänt sedan dess. 

Förtydligande
I en notis i SVT 1/02 rapporteras om veterinär Gabrielle Meurer, som
utsetts till “Årets rivjärn”. Notisen är ett direkt citat från TT. Livsmedels-
verket (SLV) framhåller nu att missförhållanden i djurskydd på slakte-
rier ska anmälas till den lokala djurskyddstillsynsmyndigheten i
respektive kommun, inte till SLV, som missvisande stod i notisen.

Redaktionen

På en Internet-sajt har svenska hundägare kunnat beställa recept för bland annat Exspot
och Frontline, bara genom att fylla i nödvändiga fakta i en elektronisk blankett.
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Så som det går till på den här
hemsidan kan det inte få funge-
ra. 

Envägskommunikation
Om du skulle göra en jämförelse
med förskrivning av recept per
telefon?

– Den stora skillnaden är att
detta blir en envägskommunika-
tion. I telefonsamtalet har du åt-
minstone möjlighet att fråga
djurägaren om han eller hon har
använt p-piller till katten tidiga-
re, hur gammalt djuret är och så.
På den här hemsidan behöver
djurägaren inte ens uppge vilken
sorts djur det rör sig om.

”En modern företeelse”
Den lag som för närvarande reg-
lerar förskrivning och tillhanda-
hållande av läkemedel i samband
med djursjukvård är sedan en tid
under omarbetning. I november
2001 skickades ett förslag till
modernisering ut på remiss. De
nya föreskrifterna är tänkta att
ge veterinären en tydligare led-
ning och leda till en förbättrad
tillsyn av läkemedelsanvändning-
en inom veterinärmedicinen.

– Att det här fallet kommer
upp nu är jättebra eftersom det i
allra högsta grad är en modern
företeelse. Kontakter med veteri-
närer via nätet kommer säkert
att öka i takt med att fler och fler
blir ”nätvana”, säger Nils-Åke
Fag.

SVT följer ärendet med spän-
ning och ber att få återkomma
med färska rapporter i komman-
de nummer.

Karin Åström Bengtsson

Stipendium
Djurvännernas Förenings i
Stockholm stipendium (25 000
kr) utdelas till person eller per-
soner, som genom forskning
eller genom annan insats främ-
jar djurs välfärd. Stipendiet sökes
före den 15 mars 2002 genom
insändande av ansökan med
kortfattad motivering till: Djur-
vännernas Förening i Stock-
holm, c/o Karl-Axel Karlsson,
Österängsvägen 22, 182 46
Enebyberg.

Länsstyrelsen i Skåne län
söker

vikarierande veterinär
En av våra veterinärer skall vara barnledig och vi söker därför en
vikarie för ca ett år. Anställningen är placerad inom förvaltnings-
enheten i Kristianstad.

Arbetsuppgifter: Handläggning av olika frågor inom sakområdet
livsmedelskontroll, djurskydd, smittskydd och allmänna veterinära
frågor. Deltagande i vårt utåtriktade informations- och rådgivnings-
arbete till kommuner, företag och allmänhet.

Kvalifikationer: Legitimerad veterinär med allsidig erfarenhet från
olika veterinära arbetsområden. Administrativ kompetens, vana
vid massmediakontakter, datakunskap liksom erfarenhet från
arbete med livsmedelskontroll eller djurskydd är en merit. 

Vi förutsätter att Du har god samarbets- och organisationsförmåga
samt att Du kan göra ett bra arbete även i arbetsbelastade situa-
tioner.

Körkort är ett krav.

Övrigt: Tillträde snarast efter överenskommelse. Länsstyrelsen
eftersträvar en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt en
etnisk och kulturell mångfald bland medarbetarna.

Ytterligare upplysningar lämnas av chefen för förvaltningsenhe-
ten Hans Blom, 040/044-25 20 08 eller förste länsassessorn
Hans Bergström, 040/044-25 20 65. Fackliga företrädare är Ingrid
Levin för ST, 040/044-25 20 74 och Ann Westerdahl för SACO,
040/044-25 25 26.

Välkommen med Din ansökan tillsammans med styrkt meritför-
teckning och löneanspråk till Länsstyrelsen i Skåne län, administra-
tiva enheten, 205 15 Malmö. Ansökan ska vara inkommen senast
den 4 mars 2002.

Ange ref.nr 112-48775-01

Mer information om Länsstyrelsen finner Du på vår hemsida
http://www.m.lst.se

Länsstyrelsen är regeringens företrädare på den regionala
nivån med huvuduppgift att verka för att de nationella målen
får genomslag i länet och att bedriva en effektiv förvaltning.
Verksamheten spänner över ett stort antal olika sakområden
och är den enda sektorsövergripande statliga myndigheten.
Länsstyrelsen i Skåne län har ca 430 anställda och är orga-
nisatoriskt indelad i fem enheter. Lantbruksenheten och för-
valtningsenheten är lokaliserade i Kristianstad, medan enhe-
terna för samhällsbyggnads- och miljöfrågor är lokaliserade i
Malmö tillsammans med den administrativa enheten.
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Veterinär Jorge Gil Laureiro,
institutionen för obstetrik och
gynekologi, SLU och National
Veterinary Laboratories ”Miguel
C Rubino”, Paysandú, Uruguay
försvarade torsdagen den 20
december 2001 sin avhandling
för veterinärmedicine doktorsex-
amen med titeln ”Fertility of fro-
zen ram semen under field condi-
tions. With special reference to
influence of extenders and free-
zing procedures”. Opponent var
professor Michael McGowan, Dept
of Farm Animal Medicine and
Surgery, Royal Veterinary Colle-
ge, University of London, Stor-
britannien.

För närvarande används fram-
för allt artificiell insemination
(AI) med färsk sperma i fårtäta
delar av världen, som t ex i Latin-
amerika och Australien. Fryst
baggsperma utnyttjas däremot i
begränsad omfattning och inse-
mineras oftast efter hormonell
brunstsynkronisering med hjälp
av laparoskopi. Metoden är tids-
krävande och kostsam, eftersom
den kräver tillgång till både
expertis och avancerad utrust-
ning. Metoden, såsom den ofta
tillämpas, får även anses vara
diskutabel från djurskyddssyn-
punkt. I Sverige, men framför
allt i Norge, har artificiell inse-

mination med baggsperma, fryst
i en mjölkbaserad spädnings-
vätska, använts under flera de-
cennier. Sperman deponeras int-
racervikalt via ett spekulum i
naturlig brunst med bra dräktig-
hetsresultat som följd. 

Syftet med avhandlingen har
varit att förenkla och förbättra
de rutiner som för närvarande
används vid frysning av bagg-
sperma i Skandinavien och an-
passa dessa till de ofta tekniskt
enklare förhållanden som råder i
många u-länder. I avhandlingen
har påverkan på spermiernas livs-
duglighet efter upptining stude-
rats in vitro i så kallade split-
sample försök, efter användning-
en av olika spädningsvätskor och
modifierade protokoll för proces-
sandet av sperman. Vidare har
fertiliteten utvärderats, efter int-
racervikal AI av tackor av corrie-
dale-ras med fryst baggsperma,
under extensiva skötselförhål-
landen i Uruguay.

Resultaten visade bland annat
att ett förenklat spädningsförfa-
rande i två steg utan centrifuge-
ring, som för närvarande används
för att rekoncentrera sperman
före frysning, gav en något lägre
livsduglighet hos den direkt slut-
spädda sperman, vilket dock
kompenserades i inseminations-
dosen av minskade spermieför-

luster jämfört med vid centrifu-
gering. Vid försök under extensi-
va förhållanden i Uruguay med
intracervikal AI av 300 corrieda-
letackor i naturlig brunst, med
sperma som processats och frysts
med eller utan användande av
centrifugering, sågs inte heller
någon skillnad i dräktighetsre-
sultatet mellan grupperna. Till-
sats av glycerol vid 15°C förbätt-
rade inte spermiekvaliteten jäm-
fört med tillsats vid 5°C, och en
låg (5–10%) koncentration av
äggula i den mjölkbaserade späd-
ningsvätskan gav de bästa in
vitro-resultaten. En ökning av
koncentrationen av äggula visa-
de sig ge en ökad spermiememb-
randestabilisering. Vid en jämfö-
relse mellan den traditionellt
använda mjölkbaserade späd-
ningsvätskan och en för bagg-
sperma ännu oprövad spädnings-
vätska, Bioexcell®, sågs ingen
skillnad i spermieviabiliteten in
vitro. Bioexcell®, som är en späd-
ningsvätska fri från tillsatser av
animalt ursprung, skulle dock
kunna utgöra ett säkrare alter-
nativ från smittspridningssyn-
punkt. 

Sammanfattningsvis tyder de i
avhandlingen redovisade resul-
taten på att denna förenklade
metod för frysning och artificiell
insemination av baggsperma

Frysning av
baggsperma

LANDSKRONA SMÅDJURSKLINIK AB
söker klinikveterinär med vana från smådjurssjukvård för hel-
eller deltid. Specialistkompetens en merit men inget krav.

Du bör uppskatta en nära kontakt med såväl patienter som deras
ägare, vara noggrann och serviceinriktad, ha ett vänligt och glatt sätt
samt ha lätt för att samarbeta. Du måste också kunna arbeta själv-
ständigt.

Du välkomnas till ett kamratligt gäng på 5 personer, där allas röst väger
lika. Lön efter kvalifikationer. Arbetstider enligt överenskommelse.
Kontinuerlig vidareutbildning för alla anställda i vårt växande företag.
Tillträde våren-försommaren 2002.

Kliniken etablerades 1974, ligger centralt i Landskrona i den expan-
derande Örestadsregionens mitt och är väl utrustad. Arbetet bedrivs
polikliniskt. Viss kvällstjänstgöring men ingen natt- eller helgjour.

Är Du intresserad ring Berndt eller Ingrid Lindgren telefon 0418-257 10
(kliniken dagtid) eller 0418-257 55 (privat kvällstid). 
Ansökningshandlingar och CV sändes till Landskrona Smådjursklinik
AB, Östergatan 208, 26151 Landskrona senast 2002-03-31.
e-mail: la.smadjursklinik@landskrona.mail.telia.com
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skulle kunna vara värdefull att
tillämpa i stora besättningar i u-
länder, när genetiskt material
skall introduceras med hjälp av
AI.

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 garan-
tipensionen. Folkpension och ga-
rantipension följer även under
utbetalningstiden prisbasbelop-
pets förändring. möjlighet till att påverka sin

pension genom val. Den nya
avtalspensionen kommer att tjä-
nas in från 23 års ålder. Arbets-
givaren avsätter en avgift som
motsvarar 2,3 procent av arbets-
tagarens lön och arbetstagaren
själv får möjlighet att placera
pensionen i fondförsäkring eller
traditionell livförsäkring.

Den kompletterande pensionen
för statligt anställda, KÅPAN,
förstärks i och med det nya avta-
let, och kommer att utgöra två
procent av arbetstagarens lön.
Samtidigt som det nya avtalet
träder i kraft får alla statligt
anställda möjlighet att få delpen-
sion från 61 års ålder.  Efterle-
vandeskyddet förändras till en
temporär pension som betalas ut
i sex år.

Övergången till det nya syste-
met kommer att ske successivt.
De som har fem år eller mindre
kvar till pensionsåldern berörs
inte alls av den nya systemet
med undantag för den nya del-
pensionen. 

Preliminär sammanträ-
desplan för förbundssty-
relsen, AU, fullmäktige
och SVS kollegium 2002

Förbundsstyrelsen
tisdag 12 februari
onsdag 10 april
onsdag 12–torsdag 13 juni (gemen-
samt med kollegiet)
onsdag 11 september
vecka 41 (datum ej bestämt)
onsdag 6 november
onsdag 11–torsdag 12 december

AU
onsdag 23 januari
torsdag 21 mars
onsdag 15 maj
torsdag 22 augusti
tisdag 24 september
torsdag 24 oktober
onsdag 27 november

Fullmäktige
vecka 41 (datum ej bestämt)

SVS kollegium
torsdag-fredag 24–25 januari
tisdag 19 mars
onsdag 12–torsdag 13 juni (gemen-
samt med styrelsen)
tisdag 3 september
vecka 41, 2 dagar (datum ej be-
stämt)
torsdag 24 oktober (prel)
onsdag 4 december

Veterinärmöte
torsdag 7–fredag 8 november

Med reservation för eventuella
ändringar

Basbelopp år 2002
Prisbasbeloppet är fastställt till
37 900 kronor för år 2002. Detta
basbelopp följer konsumentpris-

Nytt pensionsavtal för
statligt anställda

Arbetsgivarverket, SEKO, OFR/S,
P och O samt SACO-S slöt den 21
december 2001 en preliminär
överenskommelse om ett nytt
pensionsavtal för 220 000 statligt
anställda. Genom avtalet införs
en avgiftsbestämd avtalspension
med möjlighet till individuella
val för de anställda. Det nya
systemet ersätter successivt
delar av dagens förmånsbestäm-
da avtalspension på det statliga
området och träder i kraft den 1
januari 2003.

Det nya systemet ger statliga
arbetsgivare en bättre kontroll
över framtida pensionskostnader
medan arbetstagarna får större

söker 
klinikveterinär
Vi söker en veterinär som är intresserad av
smådjur och som kan vikariera under en kolle-
gas barnledighet, i första hand till november
2002.Tillträde snarast.
Vi arbetar enbart med smådjur och ser helst att
du har någon erfarenhet av arbetsområdet.

Vi kan erbjuda flexibla arbetsförhållanden tidsmässigt och har en
mycket trivsam arbetsmiljö. Anställning eller verksamhet i egen firma
kan diskuteras. Ersättning enligt överenskommelse.
Arboga ligger i västra Mälardalen och har mycket goda kommunika-
tioner med större städer i närheten. Vi har ca 30 tågavgångar dagli-
gen samt snabba bilförbindelser åt alla håll.

Intresserad? Kontakta Erik Kjellgren 070-518 12 51 eller Lage Bell-
ström 070-324 14 93
Adress: Box 132, 732 23 Arboga. Tfn. 0589-192 80

FLOD-KRYSSNINGEN
på Po 3–10 april

K G Linderholm meddelar att re-
deriet fått en akut avbeställning
från en utländsk grupp och där-
för finns nu några hytter lediga.
Se SVT 15/01 sid 818. Ring 
K G Linderholm, 08-80 05 00.
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Nya
11–12/4 -02. Kurs i Vetenskapligt skriv-
sätt arrangeras på SLU i Uppsala  av
Kompetenscentrum smådjur. Info: Anna
Nilsson, Kompetenscentrum smådjur,
Box 7037, 750 07 Uppsala. Tel: 018-67 17
85, e-post: kompetenscentrum.smadjur@
slu.se (se annons i denna tidning)

7–8/11 -02. Veterinärmötet 2002 arran-
geras i Ultuna, Uppsala av Sveriges Vete-
rinärförbund och Sveriges Veterinärme-
dicinska Sällskap. Info: Marianne Lund-
quist, tel: 08-545 558 20, e-post: marian-
ne.lundquist@svf.se

Tidigare publicerade
4–15/3 -02. Forskarkurs i Evidence
based medicine, 3.75 ECTS-credits
Göteborg. Arr: Nordiska Hälsovårdshög-
skolan (SVT 7/01)

11–12/3 -02. Svenska Djurhälsovår-
dens fortbildningskonferens, Saltsjö-
baden. Arr: Svenska Djurhälsovården.
(SVT 13/01, annons SVT 1/02)

14–15/3 -02. Kurs i Anestesiologi hund,
katt och häst, Uppsala. Arr: SLU i
samarbete med Orion Pharma och Svens-
ka Djursjukhusföreningen (SVT 1/02)

14–16/3 -02. Kurs i hältdiagnostik hos
hund, Falkenberg. Arr: Sveriges Veteri-
närmedicinska Sällskap och Hallands
Djursjukhus (SVT 13/01)

16–17/3 -02. Sveriges Sällskap för Djur-
tandvård (SSDt) arrangerar årsmöte
och vårmöte på SLU, Ultuna, Uppsala
(SVT 15/01)

7–8/6 -02. Kurs i Hindlimb Lameness
in the Horse, Strömsholm. Arr: Häst-
sjukhuset Strömsholm (SVT 1/02)

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

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

Nya
12–13/3 -02. 8. Hohenheimer Seminar
”Risiken durch Zoonosen” anordnas i
Stuttgart, Tyskland av Deutsche Veteri-
närmedizinische Gesellschaft (DVG).
Info: Prof. Dr. Reinhard Böhm, Universi-
tät Hohenheim 460, Insitut für Umwelt-
und Tierhygiene, DE-70593 Stuttgart,
Tyskland. Tel: 0049-(0)711/459-2427, fax:
0049-(0)711/459-2431, e-post: boehm@uni-
hohenheim.de

13–14/4 -02. Continuous Education
Meeting ”Horses Wound manage-
ment” arrangeras i Bonn/Weilerswist-
Müggenhausen, Tyskland av Arbeits-
gruppe Pferd. Info: Arbeitsgruppe Pferd,
c/o Arno Lindner, Laurahöhe 14, DE-
45289 Essen, Tyskland. Tel: 0049-201-
571887-3, fax: 0049-201-571887-4, e-post:
arnolindner@t-online.de

1–5/7 -02. Intensive-Practice-Semi-
nar: Neural Therapy for Small Ani-
mals arrangeras i Bad Wildungen, Tysk-
land av Vierbeiner Reha-Zentrum GmbH,
Dr-Marc-Strasse 4, DE-34537 Bad Wil-
dungen, Tyskland. Fax: 0049-5621-802
889.

3–11/8 -02. Kurs i Gold Bead Implants
(GI) as Permanent Acupunture arran-
geras i Bad Wildungen, Tyskland av Vier-
beiner Reha-Zentrum GmbH, Dr-Marc-
Strasse 4, DE-34537 Bad Wildungen,
Tyskland. Fax: 0049-5621-802889.

Tidigare publicerade
7–8/3 -02. Kurs i Veterinary Statistics,
London, UK (SVT 1/02)

11–15/3 -02. ESAVS Intensive Course
”Emergency Care”, Madrid, Spanien
(SVT 1/02)

14–17/3 -02. Veterinære Fagdager 2002,
Stavanger, Norge (SVT 2/02)

17–21/3 -02. Seminarium om Veteri-

Svenska

Internationella

Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association’s hem-
sida: http://www.worldvet.org/ och på
British Small Animal Veterinary Asso-
ciations hemsida: http://www.bsava.com

DJURBÖNDERNAS KUNSKAPSFÖRETAG

Dala-Gävle Husdjur söker en
Djurhälsoveterinär

Då vi behöver förstärka Dala-Gävle Husdjurs rådgivningsverksamhet
med avseende på förebyggande djurhälsovård, söker vi en djurhälso-
veterinär. Tjänsten är en projektanställning på 1 år, med möjlighet till
förlängning. Målsättningen med projektet är att fortsätta utvecklingen
av det förebyggande djurhälsoarbetet i Dala-Gävle Husdjurs verk-
samhetsområde. Praktiskt fältarbete och kursverksamhet kommer att
ske inom hela Dala-Gävle Husdjurs geografiska område, framförallt i
Gävleborgs län. 

Vi söker Dig som är intresserad av att arbeta inom husdjursorganisa-
tionen med förebyggande djurhälsovård. Du kommer bland annat att
arbeta med enskild rådgivning, kursverksamhet och projektverksam-
het. Du skall vara utåtriktad och ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal
och skrift. Placeringsort på någon av Dala-Gävle Husdjurs seminsta-
tioner i Gävleborgs län. 

Närmare upplysningar lämnas av VD Magnus Lindberg, tel: 0278-274 50,
alt 070- 53 42 219, eller chefveterinär Jan Sundberg, tel: 0243-21 71 77,
alt 070-32 69 802. Tillträde efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2002 till VD Magnus
Lindberg, Dala-Gävle-Husdjur, Åke Wassings väg 11, 821 30 Bollnäs

Dala-Gävle Husdjur har 1200 medlemmar
och är djurböndernas service- och kunskaps-
företag i Dalarna och Gävleborgs län. Vi er-
bjuder semin-, kontroll-, produktions-, avels-,
djurhälso-, och avbytarservice. Vi är 150
anställda och omsätter 35 miljoner.
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nary Critical Care and Emergency
Medicine, Fort Lauderdale, USA (SVT
13/01)

18–22/3 -02. ESAVS Course ”Feline
Medicine and Surgery I”, Zürich,
Schweiz (SVT 1/02)

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

14–18/4 -02. Seminarium om Veteri-
nary Critical Care and Emergency
Medicine, Fort Lauderdale, USA (SVT
13/01)

15–16/4 -02. 3rd International Confe-

rence on The Regulation of Veterina-
ry Medicinal Products in Europe,
London, UK (SVT 12/01)

10–12/5 -02. Third EVSSAR Congress:
On Reproduction in Companion,
Exotic and Laboratory Animals, Liège,
Belgien (SVT 10/01)

2–5/6 -02. The 17th International Pig
Veterinary Society Congress, Ames,
Iowa, USA (SVT 1/02)

9–13/6 -02. Seminarium om Veterina-
ry Critical Care and Emergency
Medicine, Fort Lauderdale, USA (SVT
13/01)

22–29/6 -02. World Medical and Health
Games, Balaton Lake, Ungern. (SVT
16/01)

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

21–26/7 -02. Eighth International Sym-
posium on Equine Reproduction,
Fort Collins, Colorado, USA. (SVT 16/01)

4–8/8 -02. International Conference
on Antimicrobial Agents in Veterina-
ry Medicine, Helsingfors, Finland (SVT
10/01)

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsumenternas bästa för ögonen
arbetar vi för hygieniskt säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sammansättning och nä-
ringsvärde, ger råd och anvisningar samt visar vägen mot bättre matvanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar
ca 280 personer. Ytterligare ca 180 medarbetare återfinns på slakterierna runt om i vårt land. Läs mer om oss på
vår webbplats www.slv.se

Vi söker

Besiktningsveterinärer
till Besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering vid nedanstående slakterier

– Uppsala. Riksvikarietjänst med placering i Uppsala. Märk ansökan med dnr 333/02
– Kristianstad. Inom enheten ingår 1 storskaligt slakteri, 3 småskaliga slakterier och 6 exportkontrolle-

rade anläggningar. Märk ansökan med dnr 334/02
– Skara. Inom enheten ingår 3 storskaliga slakterier varav 2 fjäderfä, 2 småskaliga slakterier varav 1 fjä-

derfä, 8 exportkontrollerade anläggningar och 2 mejerianläggningar. Märk ansökan med dnr 335/02
– Kävlinge. Inom enheten ingår 1 storskaligt slakteri, 2 småskaliga fjäderfäslakterier och 7 exportkon-

trollerade anläggningar. Märk ansökan med dnr 336/02

Arbetsuppgifter
Som besiktningsveterinär är dina huvudsakliga
arbetsuppgifter köttbesiktning och hygienövervak-
ning. Tjänsten som riksvikarie är avsedd att täcka
frånvaro på slakterierna i landet.

Kvalifikationer
Du är legitimerad veterinär, gärna med erfarenhet
av köttbesiktning. Körkort och egen bil är ett krav.
Viss administrativ erfarenhet är önskvärd. Vissa
krav kommer att ställas på synskärpa, färgsinne
och förmåga att känna lukt. Vi fäster stor vikt vid
personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Upplysningar
För ytterligare upplysningar är Du välkommen att
ringa administrativ chef Pia Holmqvist eller veteri-
närråd Margareta Widell som kan nås på tel 018-
17 55 00. Facklig företrädare är Leif Skarhed som
kan nås på tel 0511-250 77.

Ansökan
Din ansökan med meritförteckning och referenser
är Du välkommen med senast den 6 mars 2002
under adress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26
Uppsala.

Livsmedelsverket är huvudman för besiktningsveterinärorganisationen (BVO) som är en fältorganisation under Till-
synsavdelningen. BVO:s personal utövar köttkontroll och annan tillsyn på slakterier och köttproducerande anlägg-
ningar i hela landet, totalt mer än 200 anläggningar. Verksamheten finansieras genom avgifter som tas ut från före-
tagen. Fältorganisationen leds och stöds av en stab om 8 personer. Utöver kärnverksamheten arbetar vi just nu med 
bl a chefsutveckling och annan kompetensutveckling.
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19–23/8 -02. 22nd World Buiatrics Con-
gress, Hannover, Tyskland (SVT 3/00)

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

9–13/9 -02. ESAVS Training Program
”Behavioural Medicine I”, Luxem-
bourg (SVT 1/02)

9–20/9 -02. ESAVS Course ”Ophthal-
mology I”, London, UK (SVT 1/02)

11–14/9 -02. British Equine Veterinary
Association (BEVA) anordnar sin årliga
kongress i Glasgow, UK (SVT 12/00)

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

16–21/9 -02. ESAVS Course ”Repro-
duction in Companion, Exotic and
Laboratory Animals”, Nantes, Frankri-
ke (SVT 1/02)

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

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

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

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)

Redan när Claes Virgin grundade det som idag är Agria Djur-
försäkring insåg han vikten av ett gott samarbete med
veterinärkåren. Den grundtanken har bidragit till att 65 pro-
cent av marknadens kunder valt Agria Djurförsäkring som sitt
försäkringsbolag – ett förtroende som vi vill förvalta väl.
Bland annat är vi en av de största enskilda finansiärerna till
veterinärmedicinsk forskning.

Nu vill vi att ytterligare en veterinär ska hjälpa oss att
skapa trygghet för djur och människor. Vi söker dig som har
klinisk erfarenhet av smådjur, gärna med specialistkompetens
inom sjukdomar hos hund, katt och övriga smådjur.

Arbetet, som är en halvtidstjänst, är mångsidigt och inne-
håller allt från bedömning av skadefall till omfattande kon-
takter med veterinärer på djursjukhus, kliniker och djurägare
från hela landet. I arbetet ingår också att presentera Agria Djur-
försäkring vid seminarier och på kurser för veterinärer och
djurägare samt att ge veterinära råd på Agria Djurförsäkrings
prisbelönta webbplats. Du kommer också att få delta i olika
projekt.

På Agria Djurförsäkring får du en flexibel arbetsmiljö och ef-
tersom vi alltid strävar efter att bli bättre, är ditt engagemang
viktigt.

Du ska ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift, vara öppen,
ha en positiv attityd och stor känsla för service och samar-
bete. Du bör dessutom vara initiativrik, ansvarsfull och
resultatinriktad. Vi arbetar med office-paketet, därför är det
bra om du också gör det.

Läs mer om Agria Djurförsäkring på www.agria.se.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa
Veterinär och skadechef Lotta Gunnarsson 08-588 421 95 eller
personaladministratör Barbro Engström 08-588 420 96

Välkommen med din ansökan på www.agria.se/jobbapaagria
Agria Djurförsäkring, Maj-Britt Palmgren, Box 70306,
107 23 Stockholm. E-post: majbritt.palmgren@agria.se

På Agria Djurförsäkring, som är Länsförsäkringars specialistföretag

för djur- och grödaförsäkringar, arbetar 130 personer. Alla med starkt
djurintresse. Tillsammans uppnådde vi, år 2001, en premieinkomst
på 605 miljoner. Agria belönades med Utmärkelsen Svensk Kvalitet

år 1999 och med Web Service Award år 2001.

www.agria.se
Ett specialistbolag inom Länsförsäkringar

Agria Djurförsäkring söker

smådjursveterinär
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Susanna Rosén är biolog och
uppfödare av helig birma. I sam-
arbete med den välkända kattfo-
tografen Eivor Rasehorn har hon
skrivit en lättläst och informativ
bok om kattens beteende. Kat-
tens sinnen, kroppsspråk, fort-
plantning, revir och rangordning
är några exempel på vad som
behandlas i boken. Susanna
Rosén har valt att blanda veten-
skap med mera personliga erfa-
renheter och iakttagelser, vilka
fångar läsarens intresse. Det är

kompetent skrivet, men ibland
något tunt. Vissa sidor fylls inte
ut med text trots att utrymme
finns. Man får intrycket att det
egentligen är de talrika och
utmärkta fotografierna som är
huvudsaken, inte texten i sig. 

I slutet av boken finns ett kapi-
tel om beteendeskillnader mellan
olika kattraser. Här har författa-
ren valt att begränsa sig till de,
enligt SVERAK, tio mest populä-
ra raserna i Sverige. Man tycker
att en del andra, välkända raser
som exempelvis abessinier och
Russian blue borde ha fått vara
med. 

Boken är snyggt producerad
men lider av avsaknad av inne-
hållsförteckning (ett måste för en
faktabok!) samt diverse onödiga
grammatikaliska fel som borde
ha tagits om hand av den ansva-
riga förlagsredaktören. Trots allt
är ”Varför gör katten så?” en
trevlig bok för den som är intres-
serad av katters beteende och
tycker om att titta på Eivor Rase-
horns charmiga fotografier.

Anna-Lena Berg
leg veterinär, VMD

Jordbruksverket skep-
tiskt till charkgrisen

Om multiresistent salmonella och
PRRS kommer in i Sverige som
en följd av det planerade avels-
samarbetet mellan Swedish Meats
och den danska svinaveln, kom-
mer Jordbruksverket att övervä-
ga att avföra sjukdomarna från
epizootilagens sjukdomslista. Det
ställningstagandet framgår av
det yttrande som Jordbruksver-
ket den 24 januari lämnade till
Swedish Meats avelsbolag Quali-
ty Genetics.

Om sjukdomarna utmönstras
ur epizootilagen innebär det att
grisproducenterna själva får stå
för de ekonomiska konsekvenser-
na av sjukdomsutbrott i besätt-
ningarna. Jordbruksverket beto-
nar också ”att begränsa möjlighe-
ten att kunna fatta beslut om
avelsmål och framtida strategier
kan få konsekvenser för djur-
skyddet. Det är viktigt att avels-
arbetet bedrivs på ett sådant sätt
att intentionerna i djurskydds-
lagstiftningen uppfylls, det vill
säga friska djur i en god miljö
med restriktiv användning av
antibiotika.” Sammanfattnings-
vis konstaterar Jordbruksverket
att det kan uppstå negativa 
konsekvenser från såväl smitt-

Varför gör katten så?

Granskning av artiklar
Samtliga artiklar som inkommer till
Svensk Veterinärtidning (med undantag
av insändare, reseberättelser o d) gran-
skas före publiceringen. Granskningen
avser artikelns sakinnehåll och veten-
skapliga uppläggning. Som regel anlitas
ämnesföreträdare från veterinärmedi-
cinska fakulteten eller SVA men även
andra personer kan komma ifråga för
olika specialområden. Redaktionen an-
vänder sig som regel inte av utländska
granskare. Artiklar skrivna av svenska
ämnesföreträdare utsätts endast för
granskning av den vetenskapliga upp-
läggningen.

Redaktionen

Varför gör katten så?
Författare: Susanna Rosén.
Foto: Eivor Rasehorn.
Förlag: Albert Bonniers förlag.
Antal sidor: 128, rikligt med foton i färg
och svart/vitt. 
Pris: 212:- kronor.
ISBN-nummer: 91-0-057510-0.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande stationer:

Arvika (ref.nr. 06-436/02) en heltidsanställning

Bredaryd (ref.nr. 06-450/02) 
ett vikariat på 80 % t.o.m. 31 december 2002

Halmstad (ref.nr. 06-437/02) en heltidsanställning

Lilla Edet (ref.nr. 06-438/02) en heltidsanställning

Piteå (ref.nr. 06-448/02) en heltidsanställning

Säffle (ref.nr. 06-439/02) ett vikariat t.o.m. 31 januari 2003

Årjäng (ref.nr. 06-440/02) 
en projektanställning på 80 % t.o.m. 29 februari 2004

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 28 februari 2002.

Jo
rd

br
uk

sv
er

ke
t

551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta

tjänster som kortare vikariat 
under rubriken ”Jobbtorget”. 
Gå dit och titta redan idag.
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skydds- som avels- och djurskydds-
synpunkt om den aviserade in-
förseln skulle komma till stånd.

Källa: www.atl.nu den 25 janu-
ari.

Robertsson ny chef för
Svenska Djurhälso-
vården
VD för Svenska Djurhälsovår-
den, Martin Wierup, lämnade sin
befattning med omedelbar ver-
kan dagarna innan jul 2001. Det
skedde i samförstånd med styrel-
sen enligt ett kortfattat press-
meddelande. VMD Jan Åke Ro-
bertsson gick in direkt som till-
förordnad verkställande direk-
tör. I början av januari 2002 ut-
nämndes Robertsson till ordina-
rie VD.

Jan Åke Robertsson har arbe-
tat på Svenska Djurhälsovården
(SvDhv) sedan 1991, där han bör-
jade som ansvarig för utrotning-
en av Aujeszkys sjukdom. Han
hade tidigare varit verksam vid
avdelningen för epizootologi, SVA,
som länsveterinär i Kalmar och
haft diverse kortare uppdrag för
Jordbruksverket. På SvDhv har
Robertsson fortsatt med arbete
kring kontroll- och bekämpnings-
program samt ledningsuppgifter.
Han har sedan ett år tillbaka
fungerat som ställföreträdande
VD för organisationen. 

Robertsson ser en viktig roll för
SvDhv i framtiden, och kommer
därför att satsa på kompetensut-

veckling för medarbetarna. Han
hoppas den aviserade nöt- och
svinspecialiseringen kommer till
stånd i utsatt tid, så att veterinär
kunskap kan förbättra djurens
hälsa och därmed bondens eko-
nomi.

Veterinärer uppmärk-
sammade av KSLA

Kungliga Skogs- och Lantbruks-
akademien (KSLA) anordnade
sin årliga högtidssammankomst i
Stockholm den 28 januari, under
närvaro av bland andra kunga-
paret. Bland nyvalda ledamöter
och belönade sektorsföreträdare
fanns två veterinärer och en labo-
ratorieingenjör från SVA.

Marianne Elvander, laborator
och BSE-expert vid SVA:s av-
delning för sjukdomskontroll och
smittskydd, sektionen för epizoo-
tologi, blev tillsammans med 15
andra ledande personligheter in-
om lantbruksområdet invald som
ny ledamot i akademien. HM
Konungen delade sedan ut aka-
demiens priser och belöningar för
2001, där VMD Håkan Anders-
son fick pris för framstående dok-
torsarbete. Håkan Anderssons
avhandling handlar om samban-
det mellan ljuset i svinstallar och
slaktsvinens könsmognad.

Slutligen gick akademiens be-
löning för föredömliga insatser i
skogs- och jordbruksforskningens
tjänst till laboratorieingenjör
Verena Rehbinder, SVA, för hen-

nes förtjänstfulla arbete inom
veterinärmedicinsk bakteriedia-
gnostik. 

Veterinära projekt 
stöds med djurskydds-
stipendier

Djurkliniken i Sundsvall

söker smådjursveterinär helst med specialistkompetens. Heltid- eller
deltidstjänst, kortare vikariat kan diskuteras. 
Kliniken flyttade till stora ljusa helt nyrenoverade lokaler i september 
-01, med centralt i Sundsvall. Vi har ca 12 000 besök/år och är utrus-
tade med lab, röntgen, ultraljud etc. Vi är 13 st fast anställda fördelat
på 4 veterinärer 8 sköterskor och receptionist.
Tillträde snarast. 
Välkommen med din ansökan till info@djurkliniken.se eller
Djurkliniken i Sundsvall 
Södra Allén 5
852 39 Sundsvall
www.djurkliniken.se
Frågor besvaras av Annika Stafrén tel: klin. 060-14 70 17 hem: 060-
12 50 46 

Tre veterinära projekt har belö-
nats med Växjö Djurskyddsföre-
nings djurskyddsstipendier 2001.
Ett av stipendierna delas av
veterinärerna Margareta Lager-
man Pekkari, Tenhult och Lena
Svendenius, Skara. De övriga två
gick till veterinärerna Nanna
Åkerlund Denneberg, Jönköping
och Stefan Gunnarsson, Skara.
Varje stipendium är på 50 000
kronor.

Margareta Lagerman Pekkari
och Lena Svendenius lyfter fram
tandvården hos hundar och kat-
ter. Dessa djurslag, som inte
längre behöver använda sina
tänder som de gjorde i vilt till-
stånd, får allt oftare problem
med tandsten, tandlossning och
karies. De båda stipendiaterna
håller därför på att skriva en
lärobok i ämnet tandvård hos
djur. Den skrivs på ett sådant
språk att såväl vanliga djurägare
som veterinärmedicinskt utbil-
dade läsare ska ha nytta av den.

Nanna Åkerlund Denneberg
fick stipendiet för att utveckla en
metod där man med hjälp av
radioaktivt märkt vitamin B12
ska kunna diagnostisera tidiga
tumörer hos djur. Stefan Gun-
narsson forskningsprojekt ska
studera hur höns uppför sig och
trivs i olika miljöer. Bland annat
ska Gunnarsson undersöka vil-
ken typ av ljus höns föredrar.

Det är tack vare donationer och

Margareta Lagerman Pekkari, Stefan
Gunnarsson och Nanna Åkerlund Denne-
berg fick Växjö Djurskyddsförenings sti-
pendier 2001.
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arv som Växjö Djurskyddsföre-
ning under flera år har kunnat
stödja det förebyggande djur-
skyddet genom stipendier.

Dansk antibiotika-
kontroll i världstopp

En dansk svinproducent ska via
Internet kunna se hur hans gri-
sar mår i förhållande till alla
andra grisar i landet. Med det
nya systemet ligger dansk antibi-
otikakontroll snart i världstopp. 

Systemet heter Vetstat och syf-
tar till att få bättre kontroll på
antibiotikaförbrukning. På Jord-
bruksverket menar man att pla-
ner på ett liknande system i Sve-
rige har stannat på diskussions-
stadiet eftersom det ännu så
länge saknas resurser för att
genomföra ett så övergripande
program här.

Både danska apotek och veteri-
närer rapporterar sedan knappt
ett år tillbaka in uppgifter om till
vem, vilka djur, åldersgrupper
och ordinationsgrupper det har
skrivits ut eller behandlats med
antibiotika. Genom ett lösenord
kan alla lantbrukare gå in på
Internet och se vilka läkemedel
som registrerats under hans eller
hennes CHR-nummer.

Utgångspunkten för Vetstat
var EU-konferensen om antibio-
tikaresistens i Köpenhamn 1998.
Där slog man fast att alla länder
skulle etablera ett program för
att förbättra övervakningen av
både människors och husdjurs
antibiotikaförbrukning.

Källa: Land Lantbruk 4/02.

Billigare utbildning ger
sämre veterinärer

”Utbildningen av veterinärer är
kostsam, både i ett nationellt och
internationellt perspektiv, och
systematiska reduktioner i dess
budget har gjorts världen över
under åren. Dessvärre har detta i
flera länder lett till en försäm-
ring av utbildningens kvalitet.
Sverige är inget undantag i detta
hänseende. Vid SLU har, trots
minskade resurser, den höga
lojaliteten hos lärarpersonalen
bromsat denna utveckling men
tecken på stress och övermäktig

arbetsbelastning börjar bli allt-
mer tydliga”.

Dessa ord av Heriberto Rodri-
guez-Martinez, prodekanus vid
SLU:s veterinärmedicinska fakul-
tet, inleder ett nyligen fastslaget
strategidokument för kvalitets-
säkring i grundutbildning av
veterinärer. Rodriguez-Martinez
slår vidare fast att tillgång till
rimliga ekonomiska resurser är
av stor betydelse för att upprätt-
hålla lärarpersonalens kompe-
tens. 

Dokumentet konstaterar av-
slutningsvis: ”Utbildningen kan
självfallet göras billigare, men
konsekvenserna är en försämrad
kvalitet och kompetens hos den
utbildade veterinären”.

Utdelning ur Rasehorns
stipendiestiftelse

Rasehorns stipendiestiftelse för
katter beslutade vid sitt styrelse-
möte den 7 december förra året
om utdelning av de 80 000 kronor
som skulle fördelas 2001. Stiftel-
sen har som mål att främja forsk-
ning kring kattens hälsa och kat-
tens roll i samhället. Den starta-
des på initiativ av fotograf Eivor
Rasehorn, som genom att avsätta

fem kronor från varje sålt exem-
plar av Katt- och brandmanna-
kalendern tillför medel för utdel-
ning. Stiftelsen förvaltas av Sve-
riges Veterinärförbund.

Under 2001 inkom 27 ansök-
ningar om medel från stiftelsen,
varav fyra fick dela på de 80 000
kronor som samlats in via försälj-
ning av kalendern.

60 000 kronor tilldelades Bodil
Ström Holst och Lena Englund
för studie av utsöndring av felint
herpesvirus-1 och felint calicivi-
rus från klinisk friska katter i
svenska uppfödningar. Målet
med studien är att kunna ge
bättre råd vid utbrott av klinisk
sjukdom i en kattbesättning.

Vidare fick Nanna Åkerlund
Denneberg 5 000 kronor som del-
finansiering av en vidareutbild-
ning för behandling av juver-
tumörer hos katt. Katthemmet
Spinnhuset i Örebro län fick
9 000 kronor för en månads drift
av verksamheten och Hudiks-
valls Kattsamarit slutligen till-
delades 6 000 kronor för inköp av
diverse utrustning.

Rasehorns Stipendiestiftelse för
katter förväntas dela ut stipendi-
er i samma storleksordning även
i slutet av 2002.

VETERINÄRVIKARIE SÖKES
till bra mixed veterinärpraktik i nordöstra Skåne.Arbetet omfattar dels
ambulant stordjurspraktik dels pol kir och med på välutrustad
smådjursklinik. Ingen jourtjänstgöring. Bostad finns. Arbetet passar till
en eller två veterinärer, kanske ett vet.par?

Svar till Annika Harlos, Kristanstads Veterinärklinik  
tel. 044-10 10 50, fax 044-12 43 56  
Box 185, 291 22 Kristanstad 
mailadress: Harlos_Vet @hotmail.com

Vi söker sommarvikarie till smådjursavdelningen under juni till aug.
Frågor om tjänsten kan ställas till Kristina Widmark – klinikchef för
smådjursavdelningen eller till Lars Gustafson
Välkommen med din ansökan snarast till 
Hallands Djursjukhus, Björkvägen 19, 310 50 Slöinge
Tel 0346-488 80, fax 0346-401 91 eller 
e-mail kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se,
lars.gustafson@hallandsdjursjukhus.se
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Kritik mot brittiskt
referenslaboratorium
UK Accreditation Service (UKAS),
den brittiska regeringens myn-
dighet för kontroll av ”good labo-
ratory practice”, kritiserar nu
Institute for Animal Health
(IAH) i Edinburgh för slarv och
inkompetens.

Det var IAH som under förra
året slog larm om att den bovina
formen av BSE hade upptäckts
hos får, bara för att några dagar
senare ta tillbaka påståendet.
Resultaten visade sig bygga på
förväxlade prover på laboratori-
et, kohjärnor hade analyserats i
tron att de var fårhjärnor.

UKAS kritiserar det skotska
laboratoriet för att det inte haft
ett fungerande system för kon-
troll av provjournaler under vik-
tiga försök. IAH:s forskare gjorde
av med 217 000 GB £ i sina för-
sök att ta reda på om BSE har
gått över från nöt till får, utan
att egentligen veta vad de syssla-
de med. Forskarna testade under
fyra år kohjärnor, när de trodde
att de arbetade med fårhjärnor.
Dålig märkning av inskickade
prover kunde konstateras. UKAS
slår i sin kritik vidare fast att
”Den övervakning som skedde
hade inget dokumenterat kvali-
tetssystem som grund. Det fanns
ingen klar spårbarhet mellan de
prov som använts i individuella
experiment av institutet, och
rutinerna att hantera prover
överensstämde inte med interna-
tionella standarder”.

Källa: Animal Pharm, 7 decem-
ber 2001.

Ny SACO-ombudsman
vid SLU

Robert Andersson tillträdde som-
maren 2001 som lokal  ombuds-
man vid SLU. Robert arbetar för
alla SACO-medlemmar vid hela
SLU. Vid sidan av det fackliga
engagemanget är Robert forskar-
assistent i växtvirologi vid insti-
tutionen för växtbiologi i Uppsa-
la.

Robert har omfattande facklig
erfarenhet i SULF (Sveriges uni-
versitetslärarförbund) centralt.

Tjänstetillsättningar
Jordbruksverket
Fr o m 2002-01-07:
Distriktsveterinärstationen i Karlshamn:
Beate Lundbäck.

Fr o m 2002-02-04:
Distriktsveterinärstationen i Berslagen:
Jenny Ennerdal.

Robert Andersson nås på e-post:
ombudsman@saco.slu.se, tel: 018-
67 10 85.

PERSONNOTISER

Födelsedagar i mars

Arne Olsson, Färila 75 år den 3/3
Birgitta Wolf, Ekerö 60 år den 4/3
Margareta Ullberg, Kvänum 50 år den 6/3
Karl-Arne Björsell, Fjärdhundra 80 år
den 8/3
Lars Björklund, Sparsör 50 år den 18/3
Ingemar Korsfeldt, Aneby 75 år den 19/3
Ruben Andersson, Karlshamn 80 år den
21/3
Elisabet Areskoug, Ärla 60 år den 26/3
Christina Nyström, Åled 70 år den 27/3
Rudolf Lundberg, Borrby 70 år den 27/3
Claes Rülcker, Bro 70 år den 28/3
Sven Lundberg, Helsingborg 50 år den 29/3
Göran Krantz, Kivik 70 år den 31/3

Sveriges Veterinärförbund
Styrelse

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

Vice ordförande.
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

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

Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap
Kollegium

Ordförande
ANDERS FORSLID

Vice ordförande
ANNE PEDERSEN MÖRNER

STEFAN ALENIUS
PETER FRANZÉN
KRISTER MARTIN
ANDERS SANDBERG
SUZANNE SANDQUIST

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

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

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

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

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

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

PRIVATPRAKTISERANDE
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF
Ordförande: Per Arvidsson
Sekreterare: Anneli Bjöersdorff

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA
VETERINÄRERS FÖRENING – DaVF
Ordförande: Fredrike Ritter
Sekreterare: Eva Hjortstad

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

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: Stefan Alenius
Sekreterare: Olof Engelbrekt Skarman

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: Peter Franzén
Sekreterare: Bengt Johansson

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: Anders Sandberg
Sekreterare: Karin Granath

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: Suzanne Sandquist
Sekreterare: Helene Hansson

Förtroendevalda
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