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Förbundet påverkar!
Sedan i höstas har jag regelbundet träffat före-
trädare för Jordbruksdepartementets djur-
enhet för informella samtal om frågor av
gemensamt intresse. Mötena har kommit att
bli utmärkta tillfällen att informera varandra
om vad som är på gång inom respektive
organisation och vad som ligger bakom olika
ställningstaganden. Jag uppfattar det som att de
bidragit till en ökad förståelse
hos departementet för att vi i
många frågor har en intresse-
gemenskap och att veterinär-
förbundet kan vara intressant
både som informationskälla och
samverkanspartner. Ett regel-
bundet diskussionsämne har givetvis, utifrån
förbundsfullmäktiges uttalande, varit hur vi
skall möta framtiden med en förtroendesäk-
rad organisation av tillsyn och offentlig vete-
rinär verksamhet. Jag har naturligtvis visat
stort intresse för planerna på en ny djur-
skyddsmyndighet och en nödvändig förstärk-
ning och ett förstatligande av djurskyddstill-
synen.

Vid vårt senaste sammanträffande, då även
Åsa Bergquist och Evamari Lewin deltog,

diskuterade vi även SLU-problematiken, med
bristande resurser för veterinär utbildning och
forskning, brådstörtade idéer om organisa-
tionsförändringar samt de frågetecken kring
verksamhetsplanering och ledning som veteri-
närförbundets utredningsgrupp presenterat.
Detta resulterade i att departementet åtog sig
att arrangera ett möte mellan förbundet och

berörda enheter. För informa-
tionsutbyte och diskussion av
dessa frågor har vi även haft
ett möte mellan förbundsled-
ningen och institutionsföre-
trädare, stu-
dentrepre-

sentanter och dekanus vid
veterinärfakulteten.

Vi är stolta över att ha
en av Europas bästa veteri-
närutbildningar och måste
värna om fortsatt hög kvali-
tet i utbildning och
forskning samt en
god arbetsmiljö vid
SLU! Dag Hultefors
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Konsumentexponeringen för salmonella via livsme-
del är unikt låg i Sverige. Orsaken är att de in-
hemskt producerade animala livsmedlen kan be-
traktas som salmonellafria och att animaliska
importerade livsmedel, djur och djurprodukter kon-
trolleras för salmonella. Detta är en situation som
Sverige endast delar med Finland och Norge. I Sve-
riges EU-förhandlingar erhöll vi därför rätten att
fortsätta vår mångåriga kontroll av importerade
livsmedel och av livsmedelsproducerande djur, via
tilläggsgarantier för salmonella.

EU håller nu på att slutföra en ny zoonosförord-
ning och ett nytt zoonosdirektiv. En fullständig
tillämpning av EU:s nya bekämpningsåtgärder
måste garantera att samma eller bättre salmonella-
läge än Sverige har idag uppnåtts i hela gemenska-
pen, för att vår goda smittskyddssituation ska 
kunna upprätthållas. Det är därför nödvändigt att
de svenska till-läggsgarantierna
gäller tills det är vetenskapligt
bekräftat att hela EU uppnått
samma hälsoläge. Det är också
nödvändigt att Sverige agerar så
att de nya europeiska zoonosla-
garna hamnar så nära våra egna
krav som möjligt, istället för att vi
tvingas sänka våra ambitioner. Vi har några år på
oss innan EU-nivåerna fastställs, men Europasku-
tan är trög att vända. Vi måste därför passa på att
påverka övriga länders ambitioner i intervallet mel-
lan det aktuella beslutet om förändringar och
fastslagningen av vilka salmonellanivåer som ska
bli acceptabla. Så länge enhetliga åtgärder inte har
införts på gemenskapsnivå, måste det vara möjligt
för enskilda medlemsstater att införa högre krav än
de som anges i förslaget.

Starka krafter agerar för att våra garantier skall
upphöra, oftast baserat på osakliga argument av
den typ som förekom innan garantierna kom till.
Även hälsomotiverade garantier ses som handels-
hinder, trots att EU:s lagstiftning formellt ger ut-
rymme för dessa. I slutet av förra året uppdagades
dessutom en allvarlig brist i garantierna som inne-
bär att livsmedelsverket inte får kontrollera be-
handlat, t ex marinerat kött.

Enligt nuvarande salmonellagarantier ligger
köttkontrollen på femprocentsnivån, vilket innebär
att t ex ett importerat köttparti kontrolleras så att

med 95 procent säkerhet, mindre än fem procent av
partiets delar är kontaminerade av salmonella. Är
salmonellakontamineringen större får partiet inte
importeras. Importkontrollen är liberal eftersom
motsvarande svenska salmonellanivå är av stor-
leksordningen 0,1 procent.

Risken att exponeras för salmonella efter kon-
sumtion av animaliska livsmedel är statistiskt sett
större om livsmedlen är importerade från andra
länder än Norge och Finland. Rätt utförd stoppar
dock salmonellakontrollen import av kraftigt kon-
taminerade livsmedel. Ännu bättre är det om sal-
monellaförekomsten i andra EU-länder sänks till
svensk nivå. Importen har ökat kontinuerligt sedan
EU-inträdet. Vi måste därför se till att svenska
konsumenters säkerhet på det ena eller andra sät-
tet bibehålls.

Vid införsel av levande animalieproducerande
djur innebär salmonellagarantier-
na att varje enskilt djur eller
flock av djur provtas. Upphävan-
de av dessa kontroller skulle med-
föra att djur utan känd salmonel-
lastatus importeras. Den nuvaran-
de salmonellakontrollen av impor-
terade djur är en mycket viktig

faktor för att förhindra en ökad förekomst av
salmonella i animalieproduktionen. Den är också
en viktig del i vårt arbete att motverka spridning-
en av antibiotikaresistenta salmonellastammar.

Det läggs ner omfattande resurser och ansträng-
ningar på salmonellakontroll inom svensk anima-
lieproduktion. Därför är ett försvar för bibehållan-
det av vårt goda salmonellaläge högprioriterat. Mot
denna bakgrund krävs ett kraftfullt agerande. Ett
sådant agerande måste för att vara internationellt
trovärdigt komma från den svenska regeringen, med
stöd från olika nationella expertorgan. Kortsiktiga
ekonomiska intressen får inte tillåtas rasera det
goda salmonellaläge för djur- och folkhälsa som
Sveriges veterinärer och animalieproducenter
under många år lyckats bygga upp. Ett långsiktigt
främjande av frihandel kräver dessutom att hela
EU har en fungerande smittokontroll för livsmedel
och för levande djur.

Johan Beck-Friis
chefredaktör

Svensk salmonellanivå måste
bli EU-mål 
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Campylobacter är den vanligaste
orsaken till bakteriellt betingad
gastroenterit hos människa i
Sverige liksom i andra industria-
liserade länder (3, 14). I Sverige
är sjukdomen anmälningspliktig
sedan 1989. Antalet årligen rap-
porterade fall av campylobacteri-
os har ökat sedan 1990 från
omkring 4 000 till drygt 8 000 fall
under år 2000. Andelen inhemskt
smittade fall ligger mellan 30 och
40 procent av totalantalet. Mer-
parten består av sporadiska fall
och enstaka små utbrott, som

involverar två till fem personer
(3). Campylobacter jejuni svarar
för cirka 90 procent av sjukdoms-
fallen, men även andra termofila
Campylobacter, nämligen C coli,
C lari och C upsaliensis kan ge
upphov till sjukdom hos männi-
ska (2).

Kliniska symtom består av
diarré, som kan innehålla blod
och slem, buksmärtor, feber,
huvudvärk och kräkningar. I
normalfallet tillfrisknar patien-
ten efter några dagar till en
vecka, men allvarliga komplika-

tioner i form av t ex reaktiv artrit
och Guillain-Barrés syndrom
förekommer (8).

Smittkällor
Campylobacter spp är vanligt
förekommande i tarmen hos olika
djur, speciellt hos fåglar (1). Cam-
pylobacter hos slaktkyckling har
identifierats som en viktig smitt-
källa och förtäring av otillräck-
ligt upphettat fjäderfäkött har
länge ansetts vara en betydande
riskfaktor (2, 15). Trots att insat-
ser som gjorts av den svenska
slaktkycklingbranschen lett till
en minskning under 1990-talet
av antalet Campylobacter-positi-
va kycklingar vid slakt, har anta-
let och andelen fall av human
campylobacterios inte minskat
under motsvarande period. En
anledning till detta kan vara att
andra smittkällor spelar större
roll än vad man hittills trott.
Kända smittkällor och smittris-
ker, förutom fjäderfä, är t ex kon-
taminerat dricksvatten, opastöri-
serad mjölk, djurkontakt, grillat
kött, restaurangbesök och ut-
landsresa (11, 15). Vilken bety-
delse andra livsmedel kan ha
som smittkälla behöver utredas
närmare. 

Campylobacter i livsmedel och hos människa 

Tre molekylärgenetiska metoder
för subtypning av Campylobacter
jejuni
EVA OLSSON ENGVALL, VMD, docent, BOEL BRÄNDSTRÖM, BMA, ANN-KRISTIN
ANTONSSON, BMA, BIRGITTA OLSSON LESKO, leg läkare, och CHRISTIAN FERMÉR,
Pharm Dr.* 

För epidemiologiska studier av Campylobacter-infektioner behövs laboratoriemetoder som
gör att man kan skilja mellan olika Campylobacter-isolat av samma art. Traditionella metoder
för sådan subtypning under artnivå har inte varit allmänt tillgängliga eller använda för Campy-
lobacter. Under senare år har moderna metoder baserade på genetiska skillnader hos olika
isolat utvecklats. I denna artikel redovisas en jämförande studie av tre molekylärgenetiska
metoder för subtypning av Campylobacter jejuni från människa och livsmedel. Alla metoder-
na kunde diskriminera mellan olika isolat av C jejuni, fast i varierande grad. Det är viktigt att
man ser subtypningresultat som en komplettering till övrig epidemiologisk information i
smittspårningsarbetet. 

Figur 1. Campylobac-
ter jejuni på FA-
agarplatta. Campylo-
bacternas koloniutse-
ende varierar och på
färska agarplattor ses
ofta utflytande och
svärmande kolonier.
Foto: Bengt Ekberg,
SVA.
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Smittspårning
För att kunna identifiera smitt-
källor och smittvägar behövs me-
toder för att kunna skilja mellan
olika Campylobacter-isolat av
samma art. Traditionella meto-
der, t ex serotypning, har visats
vara otillräckliga för sådan sub-
typning eller ”fingerprinting” av
Campylobacter. Under senare år
har dock flera molekylärgenetis-
ka metoder utvecklats för sub-
typning av Campylobacter och
andra bakterier. 

En bra subtypningsmetod bör
uppfylla vissa krav: 1) alla isolat
ska kunna typas, 2) metoden ska
ha en hög diskriminerande för-
måga, dvs kunna skilja mellan
isolat som är unika och samtidigt
identifiera isolat eller grupper av
isolat som hör ihop och 3) meto-
den ska ge reproducerbara resul-
tat. Det kan vara svårt att finna
en metod som uppfyller alla
dessa krav och därför kan man
ibland behöva använda flera
metoder. 

Subtypning med molekylär-
genetiska metoder
I denna studie användes tre olika
molekylärgenetiska metoder för
subtypning av C jejuni: Pulsed
Field Gel Electrophoresis (PFGE
eller pulsfält-gel eletrofores),
Amplified Fragment Length Poly-
morphism (AFLP) och flagens-
typning med Restriction Frag-
ment Length Polymorphism
(RFLP). 

PFGE anses generellt vara
”golden standard” vid subtypning
av Campylobacter. Man klyver
genomet med ett restriktionsen-
zym som klyver på relativt få
ställen så att totalt cirka 10–20
fragment erhålls. Genom att
separera dessa i ett elektriskt
fält där polariteten kontinuerligt
ändras enligt ett förinställt sche-
ma, fås unika bandmönster (12).

AFLP baseras på en PCR-amp-
lifiering av en fraktion av frag-
ment som man fått fram genom
restriktionsklyvningar. Liksom
för PFGE utnyttjas förekomsten
av olikheter i den genetiska
koden som finns runt om i hela
bakteriegenomet. Metoden har
använts flitigt för att analysera
växt-DNA och har först på sena-

re år börjat användas för bakte-
rie-DNA (6). 

Vid fla-RFLP utnyttjas olikhe-
ter som förekommer i specifika
gener, i detta fall hos två flagel-
lingener. Dessa amplifieras först
i en PCR och därefter sker klyv-
ningar av PCR-produkten med
restriktionsenzymer (4). 

Syfte
I denna studie subtypas ett antal
C jejuni som isolerats från män-
niskor och livsmedel under 1999
från Uppsalaregionen, med tre
olika molekylärgenetiska meto-
der: PFGE, AFLP och fla-RFLP.
Syftet var att jämföra metoderna
både vad gäller förmåga att dis-
kriminera mellan isolat och att
visa på genetisk likhet mellan
isolat som kunde förväntas ha
gemensamt ursprung. Vidare
jämfördes andra egenskaper av
praktisk betydelse, t ex kostna-
der och arbetsinsats. 

Material och metoder
Campylobacter jejuni-isolat,
humanstammar
Sjutton isolat av C jejuni från
människor som insjuknat i akut
gastroenterit under juni och juli,
1999, ingick i materialet. Samtli-
ga personer bodde i Uppsala län
och hade inte varit utomlands
veckorna före insjuknandet. När-
mare anamnestiska uppgifter
saknas för de flesta isolaten.

Campylobacter jejuni-isolat,
livsmedelsstammar
18 isolat av C jejuni från livs-
medel ingick i undersökningen
(Tabell 1). Dessa kom från en
studie som gjordes under 1999 i
Uppsala, där 236 olika livsmedel
i butiker analyserades avseende
termofila Campylobacter (Tabell
2).  

Artidentifiering
Samtliga stammar (n=35) identi-
fierades som C jejuni med tradi-
tionella fenotypiska tester (10)
och med en genotypisk metod (7). 

PFGE 
Denna metod utfördes huvudsak-
ligen enligt det protokoll som On
och medarbetare (13) beskrivit.
Genomiskt DNA preparerades
efter det att bakteriesuspension
av Campylobacter gjutits in i
agarospluggar (Figur 2). Klyv-
ning av bakteriegenom gjordes
med SmaI, ett så kallat ”rare cut-
ter”, dvs det klyver relativt säl-
lan. Fragmenten, med storlekar
mellan 45 och 700 kb (kilobas-
par), separerades därefter med
pulsfältgelelektrofores (Figur 3).
Uppkomna bandmönster analy-
serades och jämfördes med var-
andra. 

AFLP
En modifiering av ett protokoll
som avsetts för subtypning av
Mycoplasma användes (9). Geno-
miskt bakterie-DNA klövs med

Figur 2. För PFGE gjuts en suspension av Campylobacter in i en agarosplugg och bakte-
riecellerna lyseras med proteinas K. En tunn skiva av pluggen skärs ut och får reagera
med restriktionsenzym, som klyver i stora DNA-fragment. Därefter gjuts den tunna ski-
van in i en stor agarosgel före själva elektroforesen. Foto: Bengt Ekberg, SVA.
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två restriktionsenzymer, ett som
klyver sällan, MfeI, och ett som
klyver ofta, BglII. Till ändarna
av restriktionsfragmenten fästes
adaptorer och specifika primers
(riktade mot adaptorerna) an-
vändes för att med PCR amplifie-
ra ett stort antal fragment av
storlekar mellan 50 och 600 bp
(baspar). Dessa separerades där-
efter på en akrylamidgel och ana-
lyserades med hjälp av automa-
tisk DNA-sekvensutrustning. 

Fla-RFLP (eller RFLP)
Med tre primers amplifierades
flagellingenerna flaA och flaB
med PCR enligt protokoll som
beskrivits av Ayling och medar-
betare (4). PCR-produkten klövs
därefter med två restriktionsen-
zymer, DdeI och HinfI i separata
reaktioner. Klyvningsfragmen-
ten, med storlek 150–1 300 bp,
separerades i en agarosgel-
elektrofores och uppkomna band-
mönster analyserades. 

Analys av bandmönster
En speciell programvara, Gel-
Compar (Applied Maths, Kort-
rijk, Belgien) användes för ana-
lys av bandmönster och för att
räkna ut graden av likhet mellan
olika bandmönster. Genom att
upprätta så kallade dendrogram,
kan man illustrera hur stor lik-
het det är mellan olika band-
mönster (subtyper).  

Resultat 
Alla tre metoderna kunde diskri-
minera mellan olika isolat, även
om den diskriminerande förmå-
gan varierade. Alla tester uppre-
pades minst två gånger med
reproducerbara resultat. Samtli-
ga isolat var typbara med AFLP
och RFLP, medan två isolat (H
923-4012 och F 178) var otypbara

med PFGE på grund av att de
inte klövs av SmaI-enzymet. Vid
konstruktion av dendrogram,
gavs varje bandmönster eller
subtyp en beteckning efter den
metod som använts. Om mer än
ett isolat gav upphov till samma
bandmönster med en metod, fick
alltså dessa samma subtypbe-
teckning. 

PFGE
Klyvning med SmaI av de 33 C
jejuni-isolaten som var typbara
med PFGE, gav mellan fyra och
tolv väl synliga band vid elektro-
foresen (Figur 4). 22 olika band-
mönster (eller PFGE-subtyper)
sågs (Figur 5a). Fem isolat hade
identiska bandmönster av subtyp
P 1, tre hörde till P 3, tre till P 5
och två vardera till P 9, P 11
respektive P 18. Resterande 16
isolat hade alla unika bandmöns-
ter. I grupperna med isolat av P
1 och P 3 subtyp fanns stammar
av både humant och livsmedels-
ursprung.

AFLP
Med AFLP erhölls 30 olika band-
mönster (AFLP-subtyper). Dessa

Figur 3. Separering av stora restriktionsfragment med pulsfältgelelektrofores (PFGE) i en
CHEF-DR II (BioRad). DNA-fragmenten får vandra i ett elektriskt fält som ändrar rikt-
ning enligt ett utprovat schema. Med PFGE kan man separera stora fragment, något som
inte är möjligt med konventionell elektrofores. Foto: Bengt Ekberg, SVA.

Tabell 1. C jejuni-isolat från olika livsmedel insamlade i butiker i Uppsala, 1999.

Isolat Packmånad Produkt Producent

F 38 September* Fryst hel kyckling A
F 92 Juli Färsk hel kyckling B
F 93 Juli Färsk hel marinerad kyckling C
F 94 Juli Färsk hel kyckling D
F 98 Augusti Färsk fläskkarré S
F 112 Augusti Färsk hel kyckling D
F 124 Augusti Färsk hel marinerad kyckling C
F 125 Augusti Färska kycklingvingar C
F 137 Augusti Färsk hel kyckling D
F 138 Augusti Färska kycklingdelar D
F 178 Augusti Färsk hel kyckling D
F 217 Juli Frysta kycklingdelar E
F 219 Juli Fryst hel kyckling B
F 229 September Färsk hel kyckling B
F 236 September Färsk hel kyckling B
F 241 September Färska marinerade kycklingdelar D
F 242 Juni Färska marinerade kycklingdelar D
F 244 April Frysta marinerade kycklingdelar C

*Packad och fryst i september, 1998

Tabell 2. Analys av 236 olika svenskproducerade livsmedel avseende Campylobacter.
Samtliga livsmedel kom från butiker i Uppsala, 1999.

Typ av produkt Februari–maj Juni–september 
Antal positiva prover*/ Antal positiva prover*/

antal analyserade prover (%) antal analyserade prover (%)

Kyckling 4/48 (8) 19/45 (42)
Fläskkött 0/25 (0) 1/30 (3)
Lammkött 0/30 (0) 0/10 (0)
Rött kött 0/15 (0) 0/30 (0)
Grönsaker - 0/30 (0)

* Alla positiva isolat utom ett utgjordes av C jejuni. Ett kycklingisolat identifierades
som C coli.
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bestod av mellan 20 och 30 band.
Endast i fyra fall hade två eller
tre isolat identiska AFLP-möns-

ter, dessa var subtyperna A 3, A
4, A 8 respektive A 9 (Figur 5b).
Både human- och livsmedelsiso-

lat återfanns bland A 4- och A 9-
subtyperna.

RFLP 
Både DdeI- och HinfI-klyvningen
gav upphov till mellan två och
sju band vid elektrofores. DdeI-
klyvning resulterade i 22 olika
bandmönster, i åtta fall hade
två–fem isolat samma mönster
(Figur 5c). RFLP med HinfI-klyv-
ning var minst diskriminerande,
den gav upphov till 17 olika band-
mönster. För 14 isolat resultera-
de HinfI-klyvningen i ett och
samma bandmönster (RH 11)
(Figur 5d). 

Två eller flera isolat som med
en metod bedömts vara lika,
kunde med en annan metod visa
sig vara olika, t ex de fem isola-
ten av P 1-subtyp som alla hade
olika bandmönster vid AFLP-
analys (Tabell 3). I två fall kunde
en hundraprocentig likhet mel-
lan två isolat påvisas med alla
metoderna, om man räknar RFLP
med DdeI-klyvning och med

Figur 4. Exempel på gelbild från PFGE med SmaI-klyvning av kromosomalt DNA från
Campylobacter. Rad märkt 1, 11 och 22 innehåller en markör som anger storleken av
fragmenten. Subtyp P3 ses i rad 3 och 17, subtyp P5 i rad 5 och 6 och subtyp P18 i rad 8
och 9. Rad 13 och 21 innehåller de två Campylobacter-isolat som inte kunde typas med
PFGE.

Figur 5a. Dendrogram och schematiskt bandmönster vid subtyp-
ning av humanstammar (H) och livsmedelsstammar (F) med
SmaI-klyvt DNA som separerats med PFGE.

Figur 5b. Dendrogram och schematiskt bandmönster vid subtyp-
ning av humanstammar och livsmedelsstammar med AFLP.

% genetisk likhet

% genetisk likhet
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HinfI-klyvning som olika meto-
der. Dessa var H 926-1010 och F
92 respektive F 124 och F 125. I
flera fall uppvisade två av meto-
derna identitet mellan samma
isolat. Allra vanligast var denna
samstämmighet mellan PFGE
och RFLP, som förutom i ovan-
stående två fall även uppvisade
identitet mellan isolaten H 926-
5019 och F 241 (P 1 och RD 1), H
925-1043, H 927-2022 och F 241
(P 1 och RH 11 ), H 924-5022 och
H 924-5023 (P 9, RD 2 och RH
11), samt H 926-6005 och H 926-
3016 (P 11, RD 8 och RH 11)
(Tabell 3). 

Diskussion
I denna studie jämfördes subtyp-
ningsförmågan hos tre olika
metoder, PFGE, AFLP och fla-
RFLP. Med alla metoderna er-
hölls en diskriminering mellan
olika C jejuni-isolat, vilket bety-
der att alla kan användas vid
subtypning av C jejuni, även om

den diskriminerande förmågan
varierade. 

PFGE, som internationellt an-
ses vara en robust och tillförlitlig
subtypningsmetod, gav en hög
grad av differentiering mellan
isolat som det inte fanns något
känt samband mellan. En fördel
med att använda PFGE med
SmaI-klyvning är att ett standar-
diserat testprotokoll nu finns till-
gängligt på Internet vilket möj-
liggör jämförelser mellan resul-
tat från olika laboratorier (www.
svs.dk/campynet/PFGE.html).
Metoden är dock arbetskrävan-
de, det är omständligt att prepa-
rera agarospluggarna och själva
elektroforesen tar lång tid (ca
20–24 timmar). En del enzymer
klyver inte alla stammar (i denna
studie var det två isolat, som inte
klövs med SmaI), vilket gör att
ytterligare enzymer måste an-
vändas. Vidare krävs en speciell
och dyrbar utrustning för själva
elektroforesen. 

AFLP differentierade mest mel-
lan isolaten i denna studie, vilket
överensstämmer med rapporte-
rade holländska resultat (5).
Metoden är snabbare än PFGE
men kostnadskrävande då den
kräver tillgång till automatisk
sekvensutrustning med tillhö-
rande databaserad programvara
(12). 

Även om AFLP kan standardi-
seras, har det visat sig svårt att
jämföra resultat mellan olika
laboratorier och inom samma
laboratorium om olika utrust-
ning används. 

Den snabbaste, enklaste och
billigaste metoden för subtyp-
ning i denna studie var fla-RFLP.
För analyserna behövs endast
standardutrustning för PCR och
agarosgelelektrofores. Med DdeI-
klyvning var den diskrimineran-
de förmågan lika god som för
PFGE med SmaI-klyvning. HinfI-
klyvning ledde dock till en sämre
differentiering mellan isolaten,

Figur 5c. Dendrogram och schematiskt bandmönster vid subtyp-
ning av humanstammar och livsmedelsstammar med fla-RFLP
med DdeI-klyvning.

Figur 5d. Dendrogram och schematiskt bandmönster vid subtyp-
ning av humanstammar och livsmedelsstammar med fla-RFLP
med HinfI-klyvning.

% genetisk likhet % genetisk likhet
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delvis på grund av att de flesta
isolaten klövs i relativt få frag-
ment.

Dataanalyser
GelCompar användes i denna
studie för att analysera och lagra
bandmönster som genererats av
alla tre metoderna. En stor fördel
med ett sådant dataprogram är
att digitala bilder av gelerna kan
normaliseras så att man kan
jämföra bandmönster på olika
geler med varandra. Att visuellt
bedöma fragmentstorlek och av-
göra om bandmönster är lika
eller olika är mycket svårt och
kan knappast göras på ett tillför-
litligt sätt. 

För att kunna hantera stora
mängder resultat och speciellt
för komplexa bandmönster som 
t ex erhålls med AFLP, är det
helt nödvändigt att ha tillgång
till denna typ av programvara.  

Stor genetisk diversitet
Resultaten från analys med tre
olika genetiska subtypningsme-
toder i denna studie visade att
den genetiska diversiteten mel-
lan C jejuni-isolaten var stor.
Trots att isolaten insamlats från
ett geografiskt begränsat område
och under en begränsad tidsperi-
od, var det få isolat som uppvisa-
de hundraprocentig likhet om
resultaten från alla metoderna
kombinerades. 

Detta kan tolkas som en be-
kräftelse på uppfattningen om
att campylobacterios oftast upp-
träder sporadiskt, oftast utan
spridning av någon specifikt pa-
togen klon eller subtyp. 

Eftersom syftet med denna stu-
die var att jämföra den diskrimi-
nerande förmågan hos olika me-
toder, användes 100 procents
genetisk likhet som gränsvärde
eller ”cut-off” för likhet. Om man
använder sig av subtypning i

vanligt epidemiologiskt arbete
används dock ofta >90 procent
som gränsvärde för att ange lik-
het mellan isolat (5). Om det
lägre cut-off-värdet skulle tilläm-
pas i denna studie, fås många
fler isolat som skulle anges vara
”lika”, speciellt vid bedömning av
AFLP-resultaten (Figur 5b). 

Samband mellan isolat
I ett fall kunde samtliga subtyp-
ningmetoder till 100 procent
styrka ett samband mellan två
isolat, där anamnestiska uppgif-
ter också talar för ett samband.
Detta gällde två kycklingprover
från samma kycklingproducent
(F 124 och F 125). I ett annat fall
var sannolikt två isolat (F 92 och
F 219) från kycklingprover från
samma producent genetiskt lika,
trots att PFGE-resultatet inte
visade 100 procent likhet, men
>90 procent. 

I ett tredje fall identifierade
PFGE och RFLP två isolat (H
924-5022 och H 924-5023) som
identiska, medan likheten med
AFLP var >90 procent. Dessa iso-
lat kom från två personer i
samma familj, som druckit vat-
ten från egen brunn. Det ligger
nära till hands att tro att vattnet
varit smittkällan och att man i
detta fall får anse att isolaten
verkligen var lika. Övriga human-
isolat kom alla från sporadiska
fall, och inga anamnestiska upp-
gifter finns som kan tyda på
några specifika samband, vare
sig mellan patienterna eller
några misstänkta smittkällor. 

Av intresse är det faktum att
ett humanisolat (H 926-1010) och
ett livsmedelsisolat (F 92) uppvi-
sade 100 procents identitet med
alla metoderna. Detta kan tyda
på att smittkällan till människa
varit kyckling från producent B
eller att människa och kyckling
utsatts för en gemensam smitt-
källa oberoende av varandra.

Genetiskt instabila bakterier
När man tolkar genetiska sub-
typningsresultat av Campylobac-
ter bör man tänka på att bakteri-
er i detta genus är genetiskt in-
stabila, vilket innebär att de har

Tabell 3. Subtypning av 35 C jejuni-isolat med PFGE, AFLP och fla-RFLP. 
Fetstil markerar när fler än ett isolat har samma subtyp.
Isolata Subtyp med respektive metod:

PFGE AFLP RFLP RFLP 
DdeI HinfI

H 925-1043 P 1 A 2 RD 13 RH 11
H 926-5019 P 1 A 4 RD 1 RH 3
H 927-2022 P 1 A 1 RD 14 RH 11
F 241 P 1 A 5 RD 1 RH 11
H 926-5015 P 1 A 25 RD 12 RH 12
F 217 P 2 A 4 RD 13 RH 11
H 926-1010 P 3 A 9 RD 4 RH 5
F 92 P 3 A 9 RD 4 RH 5
F 236 P 3 A 10 RD 1 RH 10
F 219 P 4 A 9 RD 4 RH 5
F 38 P 5 A 7 RD 18 RH 2
F 94 P 5 A 3 RD 6 RH 14
F 98 P 5 A 3 RD 5 RH 9
H 927-1008 P 6 A 26 RD 11 RH 4
H 927-4004 P 7 A 19 RD 8 RH 11
H 924-1006 P 8 A 20 RD 8 RH 11
H 924-5022 P 9 A 22 RD 2 RH 11
H 924-5023 P 9 A 23 RD 2 RH 11
F 244 P 10 A 21 RD 9 RH 11
H 926-6005 P 11 A 24 RD 8 RH 11
H 926-3016 P 11 A 18 RD 8 RH 11
H 926-2006 P 12 A 17 RD 15 RH 11
H 924-2029 P 13 A 16 RD 8 RH 11
H 024-4015 P 14 A 15 RD 10 RH 7
F 93 P 15 A 28 RD 21 RH 17
F 229 P 16 A 11 RD 19 RH 6
F 242 P 17 A 29 RD 17 RH 9
F 125 P 18 A 8 RD 3 RH 1
F 124 P 18 A 8 RD 3 RH 1
H 927-5011 P 19 A 13 RD 22 RH 16
F 112 P 20 A 14 RD 16 RH 11
F 137 P 21 A 30 RD 7 RH 13
F 138 P 22 A 27 RD 20 RH 15
F 178 NTb A 6 RD 10 RH 8
H 923-4012 NTb A 12 RD 22 RH 16
a H står för humanisolat, F står för livsmedelsisolat.
b NT, ej typbar med PFGE.

Vet 3-2002 ombrytning  02-03-27  10.44  Sida 118



1192002, Volym 54, Nr 3

benägenhet att snabbt förändra
sin arvsmassa via olika mekanis-
mer. Detta kan påverka subtyp-
ningsresultat i varierande grad,
beroende på vilken typ av metod
som används. Generellt sett an-
ses subtyper, som grundar sig 
på skillnader spridda över hela
genomet, vara stabilare än sub-
typer som bestäms av en begrän-
sad del av genomet. Det krävs
alltså flera förändringar för att
totalt förändra bandmönster som
erhålls av AFLP respektive PFGE,
medan en enstaka mutation kan
ändra ett fla-RFLP-mönster. Trots
det är RFLP-metoden användbar
för studier av lokala sjukdomsut-
brott under kortare tidsperiod då
sannolikheten att bakterien ska
förändra sig är liten (4, 16). Även
för fla-RFLP finns numera stan-
dardiserade protokoll på Internet
(www.svs.dk/campynet/Fla.htm)

Anpassa metodval efter
behov
Vid epidemiologiska studier, t ex
för att spåra smittvägar, nöjer
man sig oftast med att använda
en eller två metoder, alternativt
en metod, t ex PFGE med två
restriktionsenzymer. Man kan
då räkna med att man får fler
isolat som ser identiska ut, dvs
diskrimineringen mellan isolat
blir lägre jämfört med om man
använder flera metoder, som i
den här studien. Å andra sidan
kan man diskutera om subtyp-
ning med flera metoder kan leda
till en för hög diskriminering.
Betydelsen av campylobacters
genetiska instabilitet i detta
sammanhang, liksom var man
ska lägga cut-off för bedömning
av likhet mellan olika isolat, är
frågor som ständigt diskuteras. 

Det går inte att ge något svar
på vilken eller vilka metoder som
är ”bäst” ur alla aspekter. Om
man snabbt vill undersöka ett
stort antal stammar, kan en
enkel och billig metod som fla-
RFLP vara ett bra alternativ.
Om man däremot vill bygga upp
en referensdatabas för genetiska
subtypningsmönster, kan PFGE
utfört enligt standardiserat pro-
tokoll vara ett mer lämpligt
alternativ. Man får anpassa

metodval efter behov, ekonomi
och vilket material det är som
ska undersökas. Slutligen bör det
påpekas att subtypning är ett
viktigt redskap, men att detta
ska användas tillsammans med
anamnestiska uppgifter för att
kunna göra en bedömning om
förekommande epidemiologiska
samband mellan olika isolat. 

Summary
Campylobacter in food and
humans. A comparison of
three genetic methods for
subtyping of Campylobacter
jejuni
Campylobacter jejuni is the most
common cause of bacterial ga-
stroenteritis in Sweden. For epi-
demiological studies, there is a
need for laboratory methods that
can distinguish between isolates
of the same species. Such subty-
ping of C jejuni has lately become
possible by modern genetic met-
hods that are more reliable and
specific compared to traditional
phenotypic methods. 

In the present study three met-
hods, PFGE, AFLP and fla-
RFLP, were used for subtyping of
C jejuni isolates from food and
humans. A comparison of the
methods was made in order to
evaluate reproducibility, applica-
bility, and discriminatory powers.
All methods gave reproducible
results and proved useful for dif-
ferentiation between C jejuni iso-
lates. AFLP was the most discri-
minatory method, but needs
expensive equipment, such as an
automated DNA sequencer. For
inter- and intra-laboratory com-
parison of AFLP results, the met-
hod needs standardization.
PFGE was a highly discriminato-
ry and robust method, however
laborious, time-consuming, and a
special apparatus for the elec-
trophoresis is required. A stan-
dardized PFGE protocol is ava-
lailable on the Internet, which
makes interlaboratory compari-
son of results possible. Fla-RFLP
was inexpensive, quick and the
easiest method of the ones tested.
The discriminatory power of fla-
RFLP varied with enzyme used
for digestion. A possible risk for

recombination of the flagellin
genes is a disadvantage with this
method.

A high percentage of genetic
homology was found between
some isolates, which could indi-
cate a relationship or common
source. However, results some-
what differed between the diffe-
rent methods. Analysing and
interpreting subtyping data could
be problematic and should be
done with care. It is essential 
to have anamnestic information
about the tested isolates in order
to establish if a relationship
between isolates exists or not. 
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för anmälan till examination måndagen den 13 januari 2003.

Vi påminner om att examensarbetena skall vara godkända innan
anmälan till examination kan ske. Sista inlämningsdag för examens-
arbete rörande hund och katt blir måndagen den 2 september 2002
och för häst måndagen den 4 november 2002. ESK-grupperna vill
därför uppmana de aspiranter som planerar att deltaga i nästa exa-
mination att starta skrivarbetet i god tid. Erfarenheterna har visat att
de flesta manuskript kräver både en och två omarbetningar före god-
kännande. Tänk också på att kontakta eventuella resurspersoner i
god tid för hjälp med det skriftliga arbetet. Det är lättare för dessa att
ge goda råd när arbetet ska påbörjas än att försöka korrigera ett
redan färdigt manuskript. Vi vill också uppmana så många aspiranter
som möjligt att deltaga i kursen i Vetenskapligt skrivsätt, se annons
SVT nr 2 i år.

För ytterligare information eller frågor rörande dessa utbildningspro-
gram och examinationerna hänvisas till förbundets hemsida eller på
kansliet till Christina Arosenius eller Marianne Lundquist.

Resestipendium ur Tidholms fond
Härmed återutlyses ett oanvänt stipendium på 10 000 kronor ur J L
Tidholms donationsfond. Stipendiet delas ut av Svenska Militärveteri-
närsällskapet till ”militärveterinär”. Med detta förstås veterinär med
fast anställning i försvarsmakten, eller veterinär som i egenskap av
reservofficer fullgör veterinära uppgifter inom det svenska försvaret.

Stipendiet delas ut i form av resestipendium till ”svensk legitimerad
veterinär med goda betyg i veterinärexamen. Särskilt avseende skall
fästas vid att sökanden under något år, dock högst tio, utövat praktisk
veterinärverksamhet och därvid visat framstående praktisk duglighet”.

Skriftlig ansökan ställd till Svenska Militärveterinärsällskapet, att:
Börje Nilsson, Strand Väst Flygel, 635 05 Eskilstuna, skall ha inkom-
mit senast den 2 maj 2002 för att beaktas.
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Inledning 
Leishmanios är en vektorburen
zoonos som drabbar människor
och djur i stora delar av världen.
I Europa utgör hundar huvudre-
servoar för den mer allvarliga
form av leishmanios som kan
drabba människa. Hos hund leder
en infektion som regel till kro-
nisk, progredierande systemsjuk-
dom. Symtombilden är mycket
varierande och hundar kan vara
symtomfria i flera år efter att ha
smittats.

Etiologi
Leishmanios orsakas av en intra-
cellulär protozo av genus Leish-
mania. Detta genus delas upp i
subgenera Leishmania och Vian-
nia. Inom dessa har flera species
och subspecies hittats, med skil-
da geografiska utbredningar (8,
11). I Europa är sjukdomen ende-
misk i medelhavsländerna och
Portugal. Där orsakas leishmani-
os hos hund av species Leishma-
nia donovani infantum, mer säl-
lan av L tropica (3, 5). 

Epidemiologi
Infektionen är en zonoos som
sprids till människor och djur via
blodsugande sandmyggor, i Euro-
pa av genus Phlebotomus. Dessa
sandmyggor är mellanvärd för
parasiten (7). De är mest aktiva i
gryning och skymning och från
tidig vår till sen höst. Sandmyg-
gorna förflyttar sig som längst ca
1 500 meter under sin ca två
veckor långa livstid, vilket för-
klarar varför leishmanios är be-
gränsad till de områden som ut-
gör sandmyggornas naturliga
levnadsmiljö.

Hundar utgör huvudreservoar
för den mer allvarliga form av
leishmanios som orsakas av L
infantum (hos människa kallad
visceral leishmanios, VL) (5, 10).
Huvudreservoar för L tropica,
som vanligen orsakar en mildare
form av leishmanios (hos männi-
ska kutan och mukokutan leish-
manios, CL respektive MCL) ut-
görs av gnagare och andra vilda
djur (11, 17). Sporadiska fall av
leishmanios har rapporterats hos

hundar som inte har varit i län-
der där Phlebotomus spp finns.
Det är möjligt att de har smittats
av sandmyggor som följt med
något transportfordon från ett
endemiskt land (10, 11). Det finns
även en liten möjlighet för direkt
smitta mellan däggdjur (8).

Det är ovanligt att katter infek-
teras med Leishmania (10).

Organismens livscykel
Leishmaniaparasiternas livscy-
kel fullbordas i dess två typer av
värdar: i sandflugor och i dägg-
djur. Hos dessa värdar återfinns
parasiten i två olika stadier: som
promastigot, den infektiösa fla-
gellförsedda formen i insekten,
och hos däggdjuret som amasti-
got (utan flagell) i makrofager.
Sandflugan kan få med sig makro-
fager innehållande amastigoter
då den suger blod från ett infek-
terat däggdjur. I sandflugan förö-
kar sig organismen och omvand-
las till sin infektiösa promastigo-
ta form. När sandflugan nästa
gång suger blod kan dessa pro-

Leishmanios hos hund
ULRIKA WINDAHL, leg veterinär.*

Protozoinfektionen leishmanios har i Europa traditionellt bara förekommit i medelhavsländer-
na. Där utgör den å andra sidan ett stort problem, då leishmaniaorganismen lätt sprids från
hund till människa via sandmyggor och kan orsaka allvarlig sjukdom hos känsliga personer.
SVT har tidigare (nr 7/98) uppmärksammat leishmanios hos hund i Sverige på grund av den
ökande införseln av hundar från Sydeuropa. Följande artikel beskriver infektionens olika
aspekter, och diskuterar även zoonosriskerna.

Figur 1. Schematisk illustration över leishmaniosens utbredning (röda områden) på jordklotet. Källa: The Center for Health Applica-
tions of Aerospace Related Technologies (CHAART). 
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mastigoter injiceras i huden hos
en ny däggdjursvärd. De fagocy-
teras där av makrofager och
omvandlas åter till amastigoter.
Amastigoterna förökas genom
delning i makrofagerna. De fri-
görs när dessa rupturerar och
kan på så sätt infektera nya
makrofager (10, 14).

Patogenes
Det är inte alla hundar som

utvecklar klinisk sjukdom efter
att ha infekterats med Leishma-
nia, hos en del individer utveck-
las endast en lokal hudinfektion
som avläker utan att påverka
djuret i övrigt (9, 11).

Eftersom Leishmania är en obli-
gat intracellulär parasit är rygg-
radsdjurens försvar starkt bero-
ende av T-lymfocyterna och de
cytokiner som de producerar. T-
celler möjliggör både lysering av

infekterade makrofager samt av-
dödande av de amastigoter som
inte befinner sig i monocytära
celler. Hos immuna individer ses
följaktligen ett starkt cellulärt
immunförsvar (5, 9, 11).

Hos symtomatiska, det vill säga
icke resistenta hundar, minskar
andelen T-lymfocyter i de lymfoi-
da organen kraftigt, medan an-
delen antikroppsproducerande
B-celler ökar efter infektion med
Leishmania. Kvantitativa och
kvalitativa förändringar i T-cells-
populationen leder till en gene-
rell försämring av det cellulära
immunförsvaret. Den överpro-
duktion av B-lymfocyter, histio-
cyter och makrofager som ses 
hos dessa individer anses vara 
en kompensatorisk immunmeka-
nism. Den ger dock inget skydd
mot parasiten, tvärtom är ett
kraftigt humoralt försvar skad-
ligt för kroppen (5, 11). 

Det vanligen enorma immun-
globulinförsvaret underlättar pa-
rasitens överlevnad och sprid-
ning eftersom det därigenom
finns en större mängd specifika
antikroppar som opsoniserar
amastigoter, vilket leder till att
makrofagerna fagocyterar dem i
större utsträckning. I kombina-
tion med ett nedtryckt T-cellsför-
svar kan amastigoterna föröka
sig i makofagerna utan att avdö-
das (10, 11).

Kombinationen försämrad T-
cellsreglering och kraftigt ökad
B-cellsaktivitet kan leda till att
stora mängder cirkulerande im-
munkomplex bildas. Bildning av
sådana immunkomplex och auto-
antikroppar spelar en stor roll i
sjukdomsutvecklingen vid leish-
manios. De kan orsaka vaskulit,
anemi, trombocytopeni, ökad blöd-
ningstendens, polyartrit, uveit
och glomerulinefrit. Njursvikt är
den vanligaste dödsorsaken vid
leishmanios hos hund (10, 11). 

Kliniska symtom
Leishmanios hos hund leder som
regel till kronisk progredierande
systemsjukdom. Symtombilden
varierar kraftigt mellan olika
individer (8, 9). Olika symtom
från skilda organsystem ses i
varierande grad och i olika kom-
binationer. Inkubationstiden är

Figur 2. Leishmanios är en zonoos som sprids till människor och djur via blodsugande
sandmyggor, i Europa av genus Phlebotomus. Foto: T Evans.

Figur 3. Leishmaniaparasiten återfinns i två olika stadier: som promastigot (bilden), den
infektiösa flagellförsedda formen i insekten, och hos däggdjuret som amastigot (utan fla-
gell) i makrofager. Foto: R L Jacobson.
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också mycket varierande, från
några få månader upp till flera
år. Detta innebär att en hund
kan visa symtom först flera år
efter att den vistats i ett ende-
miskt område (5, 8).      

Hudförändringar
Hudförändringar är ett av de
allra vanligaste symtomen. Hud-
problem kan vara det enda sym-
tom som ses vid en klinisk under-
sökning, men alla hundar med
dermal manifestation skall antas
vara visceralt affekterade efter-
som parasiterna i regel hunnit
sprida sig i kroppen innan hud-
symtom uppstår (2, 7, 8). Den
indelning av leishmanios i olika
former som görs vid infektion hos
människa (visceral, kutan och
mukokutan form) är därför inte
direkt tillämpbar hos hund (11).

Många olika typer av hudför-
ändringar kan ses hos hund. Den
mest typiska utbredningen är
huvud, öronlappar och extremite-
ter. Förändringarna är oftast
kroniska och symmetriska, samt
primärt utan klåda. Den kliniska
bilden är dock ofta svårtolkad.
De symtom som anses vara
direktorsakade av leishmaniain-
fektionen påminner om ett flertal
andra hudsjukdomar, till exem-
pel autoimmuna sjukdomar som
SLE (2, 4, 6). Det finns också rap-
porter om att ANA-tester kan
vara positiva i en hög procent av
leishmaniafallen, vilket i så fall
försvårar diagnostiken ytterliga-
re (10). Det är också vanligt att
hunden uppvisar andra, samtidi-
ga eller sekundära hudproblem,
till exempel bakteriella infektio-
ner (6).

Den vanligaste formen av hud-
förändringar är exfoliativ derma-
tit med eller utan åtföljande
hypotrikos (abnormt liten hår-
växt) och/eller alopeci. Vanligen
börjar förändringarna på huvu-
det för att sedan breda ut sig
över resten av kroppen (2, 5, 6).
Alopeci periokulärt är vanligt (8).

Ulcerationer ses ofta, framför
allt vid mukokutana övergångar
och tryckpunkter som till exem-
pel vid trampdynor och leder,
samt på öronlappar och nos (5,
10). Proliferativa förändringar i
slemhinnor som makroskopiskt

kan förväxlas med tumörvävnad
har rapporterats (3). 

Onykogrypos, det vill säga ab-
normt långa klor, är ett relativt
specifikt fynd. Klorna kan också
vara skörare än normalt (8, 10).
Grav parasitism i klobädden har
angivits som möjlig orsak till
onykogrypos. Problem med bak-
teriella infektioner i klofalsar
har också setts, men anses näs-
tan alltid vara sekundära (6).

Andra hudförändringar som ofta
associeras med leishmanios är
hyperkeratos av trampdynor och
nos, torr päls med sköra hår-
strån, samt steril pustulär der-
matit. 

Kutana noduli kan också före-
komma (2, 3, 5).

Visceral påverkan
Avmagring och generell muskel-
atrofi är typiskt för hundar med
visceral påverkan. De flesta av
dessa magrar av trots att de har
en glupande aptit (7, 10). Sym-
tom på allvarlig avmagring i kom-
bination med anorexi ses som
regel tillsammans med andra
tecken på njursjukdom, såsom
polyuri, mental depression och
kräkningar, hos hundar som ut-
vecklat kronisk njursvikt (10). 

Atrofi av temporalismuskula-
turen är vanligt (7).

Trötthet och minskad fysisk

aktivitet är en vanlig anamnes-
tisk uppgift. Ofta förekommande
orsaker till detta är, förutom
njursvikt och generell muskela-
trofi, leversvikt orsakad av kro-
nisk aktiv hepatit, anemi, samt 
mer sällan hälta på grund av
polyartrit, polymyosit, neuralgi,
trampdynesprickor eller ulcera i
tassar. Även osteolytiska skador
och proliferativ periostit har
setts (10, 11).

Immunsuppression, epistaxis
och diarré
Den immunsuppression som före-
ligger hos dessa individer kan
leda till sekundärinfektioner som
komplicerar den kliniska bilden,
till exempel pneumoni och andra
bakteriella sjukdomar. Feber an-
ses inte vara typiskt för leishma-
nios utan ses främst hos fall med
sekundärinfektioner (5, 11).

Slemhinnorna kan vara bleka
på grund av anemi. Generell lymf-
knuteförstoring är vanligt på
grund av den överproduktion av
B-lymfocter, plasmaceller, histio-
cyter och makrofager som förelig-
ger. Epistaxis är relativt vanligt.
Den är vanligen unilateral, inter-
mittent och låggradig men en
kraftigare, till och med fatal
blödning kan inträffa. Epistaxis
orsakas troligen av en kombina-
tion av inflammatoriska och ulce-
rösa skador i nosens slemhinnor
och ökad blödningstendens (5,
11).  

Intermittent diarré har kopp-
lats till leishmaniainfektion (8).

Symtom från ögonen
Förändringar i okulära och perio-
kulära vävnader är vanligt (7).
Intraokulär inflammation ses
nästan enbart i det främre seg-
mentet till skillnad från vid
många andra systemiska infek-
tioner, där skador i det bakre
segmentet dominerar. Den främ-
re uveiten kan ha immunologisk
bakgrund. Uveit kan också upp-
komma efter påbörjad behand-
ling mot parasiten. Även i dessa
fall kan den ha immunologisk
bakgrund (9, 11).

Ögonlocksförändringar av olika
slag är inte ovanligt. Bland annat
kan diffust ödem, kutana ulcera-
tioner och välavgränsade granu-

Figur 4. Mukokutan leishmanios hos ett
barn i Mexiko. Foto: Wolfgang Bommer,
University Hospital Göttingen.
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lom i ögonlockskanterna ses. Även
konjunktivit är vanligt förekom-
mande, som enda fynd eller till-
sammans med perifer keratit (9).  

Diagnos
Det säkraste sättet att ställa dia-
gnos är att identifiera amastigo-
ter i färgade utstryk från ben-
märgs- eller lymfknuteaspirat.
Specificiteten för denna metod är
i det närmaste 100 procent. Sen-
sitiviteten är dock lägre eftersom
antalet parasiter som återfinns i
aspiratet varierar avsevärt. Säk-
rast är att leta i benmärgsaspi-
rat. Sensitiviteten är också bero-
ende av hur lång tid som ägnas
åt att leta efter parasiten (7, 10,
11).

Amastigoterna återfinns både
intra- och extracellulärt. De är
runda till ovala i formen, ca 2,5
till 5,0 µm gånger 1,5 till 2,0 µm
stora. De innehåller en basofil
kärna och en stavformad kineto-
plast (5). Parasiten kan också
hittas i biopsimaterial från andra
vävnader, som lever, njurar och
hud. Antalet amastigoter kan
dock vara mycket lågt i en stor
andel av biopsierna.

Identifieringen underlättas 
om immunperoxidasfärgning an-
vänds. I blodutstryk hittas para-
siten sällan (5). Om cytologisk
undersökning är negativ kan od-
ling av parasiter från vävnader i
Novy-MacNeal-Nicolle medium
(NMN-medium) eller Schneiders

Drosophila-medium vara av värde.
En mindre praktisk metod är
inokulation av hamster eller
kyckling (5).

PCR (polymerase chain reac-
tion) kan användas för att identi-
fiera leishmaniaparasiter i både
vävnadsbiopsier och utstryk samt
i blodprov. Denna metod har
både hög specificitet och hög sen-
sitivitet (11).      

Serologiska tester
En rad olika serologiska tester
används för att påvisa antikrop-
par mot Leishmania hos hund.

IFAT (indirect immunofluore-
scent antibody test) och ELISA
(enzyme linked immunosorbent
assay) används ofta som ett hjälp-
medel till diagnos (17).

Oavsett vilken typ av immun-
diagnostiskt test som används
ger inte resultatet i sig självt en
säker diagnos. Både falskt nega-
tiva och falskt positiva svar kan
fås. En positiv titer i avsaknad
av kliniska symtom kan också
ses dels hos hundar som nyligen
infekterats, det vill säga som tro-
ligen kommer att uppvisa sym-
tom i framtiden, dels hos den
mindre andel individer som har
varit infekterade men lyckats eli-
minera parasiten (7, 10, 11).

Behandling och prognos
Behandling av leishmanios hos
hund leder sällan till total elimi-
nering av parasiten. Återfall som

kräver behandling är följaktligen
mycket vanligt (7). Det finns rap-
porter om återfall i närmare 75
procent av fallen under de när-
maste månaderna till två åren
efter behandling (5). I vissa stu-
dier fick så gott som alla hundar
återfall (8, 10).

Uppfattning om prognos för kli-
nisk förbättring åtföljd av en
längre tid av god livskvalitet
efter behandling varierar hos
olika författare. Prognosen för
den enskilda hunden påverkas
av eventuella komplikationer till
den primära infektionen. Vid all-
varlig njurinsufficiens är progno-
sen alltid dålig (5, 8, 10, 11). En
källa anser att behandling med
75 procents sannolikhet leder till
fyra års överlevnad, förutsatt att
njurfunktionen hos hunden inte
är påverkad och att behandling-
en upprepas vid återfall (11).

En av svårigheterna med att
behandla leishmanios är att det
är svårt att veta när det är lämp-
ligt att avsluta medicineringen.
Försök med upprepade mätning-
ar av antikroppstitrar i blodet
hos leishmaniainfekterade hun-
dar under pågående behandling
har inte visat någon korrelation
mellan värdet på den serologiska
titern och graden av kliniska
symtom. Titervärdet kunde inte
användas för att bedöma effekten
av behandlingen, eller för att ge
en prognos (1).

Sedan början av 1900-talet har
pentavalenta antimonföreningar
(Sb 5+) varit förstahandsprepa-
rat (3, 5, 8). De verkar genom att
selektivt hämma enzymer hos
parasiten (11). I medelhavslän-
derna har framför allt meglumin
antimonat (Glucantime ®) an-
vänts, men även natriumstibo-
glukonat (Pentosam®) är van-
ligt. Dosrekommendationerna för
dessa preparat varierar kraftigt.
Extrapolering från humandoser
är vanligt förekommande (3, 5, 8,
11). Se vidare Tabell 1.

Båda preparaten kan injiceras
intramuskulärt, subkutant eller
intravenöst. Intravenös injektion
kan orsaka tromboflebit och trom-
bos, vid intramuskulär injektion
har svår hälta på grund av mus-
kelfibros setts. Lokal inflamma-
tion kan ses vid subkutan admi-

Figur 5. Mikrofotografi av färgat lymfknuteaspirat (Wright-Giemsa färgning). Amastigo-
ter ses i makrofagerna som mörka pilar. Foto: H Tvedten.
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nistrering. Hos en del individer
tycks behandlingen kunna påver-
ka immunförsvaret så att irido-
cyklit och granulomatösa noduli i
huden utvecklas. Biverkningar

som trötthet och inappetens är
vanligt (8, 10, 11). Risken för
biverkningar på grund av prepa-
ratens toxicitet ökar om patien-
ten har en allvarligare hjärt-,

lever- eller njurskada (11). Pre-
paratets njurtoxiska egenskaper
kan vara en bidragande orsak till
den dåliga prognosen vid be-
handling av hundar med njurin-
sufficiens (12).

Ett nyare alternativ vid be-
handling av leishmanios är allo-
purinol (Zyloric®). Allopurinol
inkorporeras i RNA, vilket hind-
rar parasitens förökning (3, 11).
Läkemedlet är billigare än anti-
monföreningarna, det är mindre
njurtoxiskt, har mindre biverk-
ningar och det kan ges per oralt.
En biverkan är hyperxantinuri
som kan orsaka urinsten (11).
Dosrekommendationerna varie-
rar kraftigt även för detta prepa-
rat (1, 9, 11). Enligt en källa följs
behandling med 21 mg per kg
fördelat på tre behandlingar dag-
ligen nästan alltid av en drama-
tisk klinisk förbättring inom tre
veckor. Utsättande av behand-
ling leder dock som regel till reci-
div, även efter upp till sex måna-
ders behandling (11). 

Vid behandling av människor
har en kombination av antimon-
föreningar och allopurinol visats
vara mer effektiv än enbart sti-
boglukonat. I medelhavsområdet
har denna kombination blivit allt
vanligare som behandling även
för hund, till synes med bättre
resultat än med tidigare behand-
lingsstrategier (11). Doseringen
meglumin antimonat (Glucanti-
me®) 80 mg/kg dagligen i minst
30 dagar och allopurinol (Zylo-
ric®) 10 mg/kg två gånger dagli-
gen i sex månader till ett år har
nyligen rekommenderats (9).

En rad andra preparat har
använts vid behandling av leish-
manios hos hund, till exempel
diminazen, metronidazol och anti-
fungala läkemedel som ketoko-
nazol och itrakonazol, men studi-
er av deras effekt saknas (7, 8,
11).

Zoonosaspekten
Visceral leishmanios (VL) hos
människa är en allvarlig sjuk-
dom, obehandlad kan den vara
fatal. Det är framför allt barn
under fem års ålder samt im-
munsupprimerade individer som
drabbas (10). Subklinisk sjuk-
dom som följd av en leishmania-

Tabell 1: Översikt över rekommenderade behandlingar.

Källa Meglumin antimonat Sodium stibegluconat Allopurinol
(Glucantime) (Pentosam) (Zyloric)

(11) 100 mg/kg iv, sc 30–50 mg/kg iv, sc 6–8 mg/kg po
1 gång/dygn 1 gång/dygn 3 gånger/dygn 
i 3–4 veckor i 3–4 veckor i 26 veckor

(2) 200 till 300 mg/kg iv
1 gång varannan dag
under 30–40 dagars tid

(4) 80 mg/kg sc 10 mg/kg po
1 gång dagligen 2 gånger dagligen
i minst 30 dagar i 6–12 månader
i kombination med i kombination med
Allopurinol Meglumin antimonat

(15) 100 mg/kg dagligen
under 15 dagars tid.
Behandlingen upprepas
2–3 gånger med
10 dagars mellanrum

(10) 100 mg/kg dagligen
10–14 dagar.
Behandlingen upprepas 
2–3 gånger

Alternativt:
300 mg/kg 
varannan dag
i 30–40 dagar

Alternativt:
60–100 mg/kg 
dagligen i 3 månader

(1) 100 mg/kg dagligen 20 mmg/kg
i kombination med två gånger dagligen
Allopurinol i kombination med

Meglumin antimonat

Figur 6. Hund med långt framskriden visceral leishmanios. Avmagring och generell mus-
kelatrofi är typiskt för hundar med visceral påverkan.
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infektion är dock, till skillnad
från hos hund, vanligt hos män-
niska. Ett fullständigt tillfrisk-
nande med total elimination av
parasiterna är också vanligare
än hos hund (5).

Människor smittas från hun-
dar via sandmyggor. Sällsynta
fall av misstänkt direktsmitta
från hund till människa har dock
rapporterats. Försiktighet bör
därför iakttas vid hantering av
till exempel kontaminerade in-
jektionsnålar vid behandling av
infekterade djur (10, 11).

Incidensen av human VL i
endemiska länder är låg och för
friska människor i icke endemis-
ka områden är risken för smitta
mycket liten (11). 

Diskussion
Leishmanios är en anmälnings-
pliktig sjukdom i Sverige. Det
innebär att alla fall där diagno-
sen fastställts skall rapporteras
till Jordbruksverket (13). Enligt
Jordbruksverkets årsstatistik för
1997–2000 har sammanlagt åtta
fall rapporterats under denna tid
(16). Importerade hundar som är
diagnostiserade med leishmanios
i annat land syns inte i den offi-
ciella statistiken. SVA (Statens
veterinärmedicinska anstalt) har
de senaste åren fått ta emot en
del förfrågningar angående be-
handling av sådana hundar och
beräknar utifrån sådana samtal
att antalet är ungefär lika många

som de anmälda fallen (Dan
Christensson, SVA, personligt
meddelande 2001). Ett visst
smittryck föreligger alltså i Sve-
rige. 

Vid misstanke om leishmanios
kan blodprov och med fördel även
utstryk och aspirat från benmärg
eller lymknutor skickas till lämp-
ligt laboratorium. Om amastigo-
ter finns med i ett utstryk är det
som regel inte alltför svårt att
själv åtminstone stärka misstan-
ken på att en leishmaniainfektion
föreligger. Den veterinär som
själv ställer diagnos eller som får
diagnosen ställd med hjälp av 
ett utländskt laboratorium skall
också själv anmäla fallet till
Jordbruksverket (Lena Englund,
SVA, personligt meddelande,
2001).

SVA samarbetar med ett labo-
ratorium i Schweiz, där man
analyserar blodprover med hjälp
av ELISA. De räknar med att 20
procent av de smittade hundar
som inte utvecklat symtom blir
falskt negativa med denna metod
och rekommenderar PCR från
lymfknuteaspirat om man säkra-
re vill utesluta smitta hos en kli-
niskt frisk importhund (Lena
Englund, personligt meddelande,
2001).

Behandlingen är långvarig och
risken för återfall stor. De hun-
dar som blir kliniskt friska är i
de flesta fall fortfarande smittbä-
rare, eftersom en fullständig eli-

mination av parasiten är ovanlig.
Vid behandling bör zoonosaspek-
ten beaktas (10, 11).

Summary
Leishmaniasis in the dog
Leishmaniasis is a zoonosis spre-
ad by sandflies to humans and
animals in many parts of the
world. The infectious agent is the
intracellular protozoa Leishma-
nia. In Europe, dogs are the main
reservoir of the infection.

The article is a literature study
that describes the epidemiology
of the disease, the life cycle of the
organism, pathogenesis, clinical
symptoms, treatment and pro-
gnosis of the infection. Zoonotical
aspects of infection from dogs to
humans are also discussed.

Leishmaniasis in dogs in Swe-
den has to be reported to the
Swedish Board of Agriculture.
Eight cases of the disease have
been reported during the years
1997–2000. According to estima-
tes from the Swedish National
Veterinary Institute, there is an
equal amount of cases in impor-
ted dogs that are not reported to
the Swedish Board of Agricultu-
re.
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Metacam®
(meloxicam)

NSAID till behandling
av inflammation och

smärta hos hund

Boehringer Ingelheim
Vetmedica  
Tel. 040 - 23 34 00
Fax. 040 - 97 27 50

Metacam® (meloxicam)
Deklaration. 1 ml droppar innehåller:
Meloxicam 1,5 mg, xylitol 150 mg,
glycerol 150 mg, sorbitol 300 mg och
sackarinnatrium, constit. q.s, renat
vatten till 1 ml.
Indikationer. Lindring av inflammati-
on och smärta vid akuta och kroniska
sjukdomar i muskler, leder och skelett
hos hund, t ex artrit, artros, diskos-
pondylos, reumatisk smärta och
mjukdelsskador.
Kontraindikationer. Används inte 
till dräktiga eller lakterande djur då
produkten inte testats till dessa kate-
gorier. Används inte till djur som lider
av gastrointestinala störningar, som
irritation och blödning, försämrad
lever-, hjärt- eller njurfunktion och
blödningsrubbningar eller där det finns
tecken på individuell överkänslighet
mot produkten. Används inte till
hundar yngre än 6 veckor.
Försiktighet. Om biverkningar upp-
träder skall behandlingen avbrytas 
och veterinär skall uppsökas. Und-
vik användande på dehydrerade,
hypovolemiska eller hypotensiva djur, 
eftersom det finns en möjlig risk 
för ökad njurtoxicitet.
Biverkningar. Typiska NSAID-biverk-
ningar har rapporterats vid enstaka til-
lfällen. Dessa biverkningar uppträder
vanligen inom den första behandlings-
veckan och är i de flesta fall övergåen-
de och försvinner efter att behandlin-
gen utsätts, men kan i mycket sällsynta
fall vara allvarliga eller livshotande.
Dosering. Första dagen ges start-
dosering 0,2 mg (= 4 droppar) per kg
kroppsvikt, därefter underhållsdosering
0,1 mg (= 2 droppar) per kg kroppsvikt
en gång dagligen. Dropparna blandas
med fodret. Flaskan skall skakas
omedelbart innan användning. Dosera
med droppar direkt från flaskan vid ett
litet antal droppar. För att underlätta
dosering av droppar till större hundar
medföljer en dosspruta. Dossprutan 
är graderad i kg-kroppsvikt för att ge
underhållsdosering. Används dosspru-
tan för den högre startdoseringen
första dagen, inställes dossprutan på
hundens kroppsvikt x 2. Alternativt kan
terapin starta med Metacam 5 mg/ml
injektionslösning. Till äldre hundar ges
en reducerad dos. Observera hundens
allmäntillstånd. Klinisk respons ses
normalt inom 3-4 dagar. Om en klinisk
förbättring inte sker inom loppet av 
10 dagar, utsätts preparatet.
Interaktioner. Andra NSAIDs, diure-
tika, antikoagulantia, aminoglykosi-
dantibiotika och substanser med hög
proteinbindning kan konkurrera om
bindningen och således leda till
toxiska effekter. Metacam skall inte
administreras samtidigt med andra
NSAIDs eller glukokortikosteroider.
Samtidig administrering av potentiellt
njurtoxiska substanser ska undvikas.
Förpackningar och priser. Oral
suspension 1,5 mg/ml (honungssmak), 
10 ml 86:50, 32 ml 165:50, 100 ml 444:-.
(Jan. 2002)
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Utbrott av botulism hos
mjölkkor
Ägaren till en mjölkkobesättning
i Östergötland upptäckte en ko i
besättningen som var akut dålig
med symtom som liknade Mg-
brist. Kon svarade inte på be-
handling utan självdog. Dagen
därpå insjuknade ytterligare tre
djur. Tillkallad veterinär miss-
tänkte botulism då korna salive-
rade och hade slappt hängande
tungor. Djurägaren hade veckan
innan bytt till rundbalsensilage,
men tyvärr fanns det inget kvar
att ta prover på. Totalt dog eller
avlivades sju kor och kvigor med
varierande svårighetsgrad på
symtom och där diarré och lätt
hosta tillstötte. Prov från en ko
som obducerades på Stenstorp
skickades för analys till Statens
Veterinärmedicinska Anstalt,
SVA, som kunde konstatera att
det rörde sig om botulism. 

Botulism hos nöt orsakas av en
sporbildande anaerob bakterie
och sjukdomsförloppet är snabbt.
Djuren saliverar och har svårt
att tugga och äta, därför att
tungan kan bli förlamad. Djuren
får ingen feber, men det kan bli
en minskad vomfunktion.

Tuberkulos hos elefant
I oktober påvisades tuberkulos
hos en av elefanterna i Kolmår-
dens djurpark. Sjukdomen upp-
täcktes då prov togs från en ele-
fant som magrat av under en tid.
Vissa restriktioner angående djur-
förflyttning infördes och dessa
restriktioner kvarstår. Provtag-
ning av andra djur i parken har
pågått sedan oktober, bland annat

har snabelsköljprover från ele-
fanterna tagits. I sådana skölj-
prover har mykobakterier tillhö-
rande tuberkuloskomplexet påvi-
sats från ytterligare en elefant,
som nu avlivats. Provtagningen
kommer att fortsätta under året.

Ko med BSE-symtom var
inte smittad
En drygt fyraårig ko från en gård
i Västernorrlands län har visat
symtom där BSE inte kunde ute-
slutas. Symtomen upptäcktes av
en veterinär vid en rutinbesikt-
ning före slakt. Djuret avlivades
och transporterades till SVA. Det
definitiva provsvaret har nu
kommit och resultatet av under-
sökningen av hjärnvävnad från
kon i Västernorrland visar att
djuret inte var smittat. Testet
har utförts av SVA. Restrik-
tionerna kring gården har nu
hävts.

Nya rutiner för information
om BSE-misstanke
Antalet BSE-misstankar har un-
der den senaste tiden blivit fler.
Detta beror bland annat på den
utökade övervakningen samt att
veterinärer blivit ännu mer upp-
märksamma och gör fler anmäl-
ningar av kor med symtom där
BSE inte kan uteslutas. Därför
upphör nu Jordbruksverket med
rutinen att skicka pressmedde-
landen vid varje misstanke.
Istället kommer informationen
om BSE-misstankar att läggas ut
på Jordbruksverkets webbplats
(förstasidan) med länk till en
överskådlig statistiksida. Utnytt-
ja gärna möjligheten att prenu-
merera på nyheter från Jord-
bruksverkets webbplats. 

Informationen är också till-
gänglig på SVA:s webbplats:
www.sva.se 

/

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
En mjölkkobesättning i Östergötland har drabbats av botu-
lism. Vidare har ytterligare en elefant i Kolmårdens djurpark
avlivats på grund av tuberkulos. Antalet BSE-misstankar i
Sverige har under den senaste tiden blivit fler. Detta beror
på den utökade övervakningen samt att veterinärer blivit
ännu mer uppmärksamma och gör fler anmälningar av kor
med symtom där BSE inte kan uteslutas. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är samman-
ställd av Gudrun Orava, SVA.

SVA:s patologer under arbete med den tuberkulossmittade elefanten. Personalen är iförd
skyddsdräkt med eget andningssystem. Foto: Marianne Elvander.
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Allergiframkallande
protein

Mastocyt

Mottagare

Allergi

Allergiframkallande proteiner
frigör histamin från mastocyter.
Allergiska reaktioner påbörjas.

Tel. 0171 - 857 70

Hydrolyse-
rat protein

Ingen allergi

Hydrolyserade proteiner tillåter inte
att histamin frigörs från mastocy-

ter eftersom proteinet är uppdelat i
små enheter (peptider).

2 och 14 kg 500 g och 2 kg
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Inledning
Sedan 1995 sammanställer Apo-
teket AB den mängd läkemedel
som blandats i foder på fabrik
utifrån recept (2, 3, 4, 6). Även
Statens jordbruksverk samman-
ställer och publicerar (www.sjv.se)
hur mycket läkemedel som foder-
fabrikerna använder för inbland-
ning i foder. Jordbruksverket
baserar sin statistik på rapporter
från fabrikerna, till skillnad från
Apoteket som utgår från recept.
Eftersom olika källor används
kan siffrorna ibland divergera.

Recept
Generellt sett upptar recept för
inblandning av läkemedel på
fabrik enbart ett enda läkemedel.
Härigenom kan antalet recept
likställas med antal recipen (ett
recept kan som bekant uppta två
recipen). Som framgår av Tabell
1 tog landets så kallade ”foder-
apotek” emot cirka 1 000 recept
per år under 2000 och 2001.
Detta är en halvering i jämförel-
se med 1999 och kan förklaras av
att de till fjäderfä dominerande
koccidiostatika under 1999 blev
fodertillsatser. Förändringen inne-
bär bland annat att recept inte
krävs utan djurägaren kan själv
beställa foder med koccidiostati-
ka från fabrik utan recept.

Vidare kan noteras att de fles-
ta recept på läkemedel för in-
blandning i foder på fabrik ”rings
in” till apotek. 

Djurslag
De djurslag som omfattas av 
den här typen av förskrivning är
främst svin (se Tabell 1). I be-

gränsad omfattning förekommer
även förskrivning till fisk och
nötkreatur, främst kalv. Ibland
återfinns även djurslag som får,
fjäderfä av olika arter liksom
päls- och djurparksdjur på recep-
ten. 

Svin
De läkemedelsgrupper som domi-
nerade förskrivningen till svin
under 2000 och 2001 utgjordes av
tetracykliner (klortetracyklin),
makrolider, övriga antibakteriel-
la medel (tiamulin, valnemulin)
och zinkoxid. 

Gruppen tetracykliner minska-
de med cirka 100 kg mellan 1999
och åren 2000/2001. Under större
delen av 2000 samt 2001 kunde
klortetracyklin enbart tillhanda-
hållas i form av licensläkemedel.
Förbrukningen av makrolider,
dvs tylosin, låg relativt stabilt
under 1999–2001.

Gruppen övriga antibakteriella

Sammanställning över läkemedel inblandat
i foder på fabrik under 2000 och 2001
KRISTINA ODENSVIK, informationsapotekare, Dr Farm Vet.*

Årets sammanställning över mängd läkemedel som blandats
i foder på fabrik under 2000 och 2001 visar på fortsatt sjunk-
ande siffror i jämförelse med tidigare år. Antalet recept som
upptar läkemedel för inblandning i foder på fabrik har mins-
kat kraftigt till följd av att de flesta koccidiostatika till fjäderfä
numera klassificeras som fodertillsatser.

Tabell 1. Fördelning av recipen på respektive recepttyp och djurslag i procent, samt
antalet (n) recipen för åren 1997–2001.

År
1997 1998 1999 2000 2001

n=4 015 n=4 029 n=2 329 n=1183 n=1 068

Recepttyp (%)
Telefon 59 59 71 91 86
Original 38 39 24 2 5
Övrigt 3 2 5 7 9

Djurslag (%)
Fjäderfä 50 47 30 a 2b

Svin 45 50 63 89 85
Nöt 2 1 2 4 4
Fisk 3 2 5 7 9
a Förskrivning till fjäderfä anses försumbar under 2000.
b Siffran inkluderar förskrivning till fjäderfä, päls- och djurparksdjur.

Sedan 1995 sammanställer Apoteket AB den mängd läkemedel som blandats i foder på
fabrik utifrån recept. Årets sammanställning visar på fortsatt sjunkande siffror.
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medel minskade under 2001 i
jämförelse med både 1999 och
2000. Virginiamycin avregistre-
rades vid årsskiftet 1999/2000.
En ny substans, valnemulin, in-
troducerades under 1999, men ett
försäljningsstopp infördes under
hösten 2000 för läkemedlet.

Förbrukningen av zinkoxid fort-
satte att minska och närmar sig
tre ton zink per år (se Tabell 2). 

Nöt
Förskrivning till nöt innebär i
detta sammanhang framför allt
kalv och utgörs sedan flera år 
av klortetracyklin som till kalv
blandas i mjölknäringen. En ten-
dens till minskad förbrukning
noterades under 2000 och 2001,
vilket innebär att den årliga för-
brukningen ligger runt 80 kg
aktiv substans.

Fisk
Till fisk förskrivs oxitetracyklin,

florfenikol samt oxolinsyra. För-
brukningen var något större
under 2001 i jämförelse med året
innan. Totalt sett åtgick cirka 22
kg aktiv substans till fisk under
året 2001 och knappt 16 kg år
2000. För ytterligare information
om sjukdomsläge och läkeme-
delsförbrukning inom fiskodling
hänvisas den intresserade till
Fiskhälsans rapport 2002 (1). 

Total förbrukning
Tabell 2 visar den totala mäng-
den läkemedel i kg aktiv sub-
stans som blandats in i foder på
fabrik baserat på recept. Den
totala förskrivningen, troligen
även förbrukningen, av antibak-
teriella medel för systemiskt bruk
(QJ01) har minskat generellt sett
under flera år och så även under
den senaste tvåårsperioden. En
tillfällig ökning av förskrivning-
en av tiamulin inklusive valne-
mulin kunde noteras under 2000.

Övriga läkemedelsgrupper inom
QJ01 visade relativt stabila siff-
ror förutom tetracykliner som
fortsatte att minska. 

Räknat i kg aktiv substans ut-
gjorde gruppen QJ01 853 kg
1999. År 2000 var siffran 693 kg
för att året därpå minska ytterli-
gare till 589 kg. Således förelig-
ger en minskad förbrukning mel-
lan 1999 och 2001 med 264 kg.

Zinkoxid, som blev klassificerat
som läkemedel från och med
1998, förskrivs i minskande om-
fattning. Statistik från Statens
jordbruksverk visade på en för-
brukning av zinkoxid 1997 på 
38 605 kg (5). Detta kan jämföras
med förskrivning och därmed
trolig förbrukning år 2001 på 
3 234 kg, vilket innebär att för-
skrivningen minskat med 92 pro-
cent sedan 1997.

Förskrivning av medel mot pro-
tozoer (QP51A), medel vid mask-
infektion (QP52), samt övriga
mineralämnen (QA12C), dvs

Tabell 2. Receptförskriven mängd läkemedel i kg aktiv substans för inblandning i foder på foderfabrik 1997–2001 avsett för
behandling av fisk, fjäderfä, nötkreatur och svin.

ATC-kod Läkemedelsgrupp 1997 1998 1999 2000 2001

QJ01A Tetracykliner 475 512 396 242 217
QJ01B Amfenikoler 3 10 5 5
QJ01E Sulfonamider & trimetoprim* <1
QJ01F Makrolider 265 245 183 200 209
QJ01M Kinolonderivat 441 7 16 9 13
QJ01X Övriga antibakteriella medel**

virginiamycin 234 163 99
tiamulin, valnemulin 166 210 149 238 145

QP51A Medel mot protozoer 12 459 12 639 a

QP52 Medel vid maskinfektion 3,0 3,4 6,2 1,3 4,3
QA07A Zinkoxid*** 5 805 5 218 3 451 3 234
QA12C Övriga mineralämnen**** 0,43 0,26 0,16 0,03 0,02

*Anger den sammanlagda mängden aktiv substans i förhållandet 5:1.
** Läkemedelsgruppen uppdelad till följd av substansernas heterogenitet.
*** Zinkoxid klassificerat som läkemedel 1 januari 1998.
**** Selen och E-vitamin.
aKoccidiostatika (QP51A) blev under 1999 fodertillsats varvid kravet på recept upphörde.
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läkemedel innehållande selen i
kombination med E-vitamin, får
anses marginell.

Summary
Prescription data between
1997 and 2001 of the amount
of drugs in feed in Sweden 
Apoteket AB (the National Cor-
poration of Swedish Pharmacies)
has since 1995 compiled prescrip-
tion data of drugs mixed in feed
at feed mills. The prescriptions
are since 1999 mostly intended
for swine. Previously, when cocci-
diostats were classified as drugs,
swine and poultry dominated
this type of prescriptions. Howe-
ver, in 1999 coccidiostats were
reclassified and became feed
additives with the result that no
prescription was needed. 

In the years of 2000 and 2001,
the amount of prescriptions decli-
ned to approximately 1000 per
year, because of the change of
status of the coccidiostats. The
majority of the prescriptions,
which have to be prescribed by a
veterinarian, are done via telep-
hone to a pharmacy.

An overall decline has been
observed during several years in
prescribed antibacterials for sys-
temic use (QJ01) which are
mixed in feed at feed mills. The
group QJ01 comprised 853 kg
active substance in 1999. In 2000
the number was 693 kg and the
following year the number was
down to 589 kg. However, in
2000 an increase in the amount
of tiamulin and valnemulin was
found. Other groups of drugs eit-
her showed relatively stable figu-
res or as in the case of tetracycli-
nes declining figures. 

Zinc oxide, which was classified
as a drug in 1998, has since then
been prescribed in decreasing
amounts. In 1997, 38 605 kg was
used within the pig industry.
This amount can be compared
with the prescribed amount of 3
234 kg in 2001, which indicates a
reduction of 92 % compared with
the figure in 1997.

Tack
Christina Greko, antibiotikaav-

delningen vid SVA för värdefulla
synpunkter i samband med arbe-
tet med artikeln och Göran Lin-
dén, Apoteket AB för hjälp med
systemarbetet.
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Ring Kruuse Svenska AB  
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Figur 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s. Bilden är av tryck-
tekniska skäl förminskad men motsvarar 15 cm. En liten ruta motsvarar 1 mm.

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

Golden retriever, hane, tre
år
Anamnes: Ökad törst och trötthet
sedan två dagar före besöket.

Status: Måttligt nedsatt all-
mäntillstånd, lindrigt systoliskt
blåsljud (grad II–III/VI) över
hjärtbasen vänster sida. Rektal-

temperatur 40 grader.
Ekokardiografi: Subvalvulär

aortastenos, måttlig hypertrofi
av vänster kammare.

Svar – se sidan 139
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Med anledning av en motion från
SYVF (Sveriges Yngre Veterinä-
rers Förening) beslöts vid veteri-
närförbundets fullmäktigemöte
2000 att tillsätta en arbetsgrupp
som skulle belysa ekonomin, un-
dervisningen, forskningen och
arbetsmiljöproblematiken vid ve-
terinärfakulteten, SLU. Rappor-
ter från yrkesinspektionen och
internationella utvärderingar av
veterinärutbildningen skulle be-
aktas.

Till medlemmar i arbetsgrup-
pen utsågs Susanna Sternberg
(förbundsstyrelsen, sammankal-
lande), Anders Lefrell (förbunds-
kansliet), Kristina Forslund
(FVVI), Marie Sjölund (SYVF)
och Erika Carlsson (VMF).

Arbetsgruppen har sedan arbe-
tet påbörjades i augusti 2001
haft fem ”interna” möten. Dess-
utom har gruppen träffat perso-
ner från rektors kansli, veteri-
närfakultetens kansli samt ett
antal institutioner för diskussion
om och klargörande av vissa frå-
gor. 

Arbetsgruppen har tagit del 
av några av Yrkesinspektionens
rapporter (vilka erhållits från
Arbetsmiljöverket), Studenthäl-
sans studiemiljöundersökning,
FVVIs arbetsmiljöenkät, tidigare
utredningar av fakulteten (Bengt-
erik Ronne 1997 respektive
EAEVE 1998, båda erhållna från
fakultetskansliet), samt en redo-
visning av fakultetens anslags-
fördelning, diverse beslut och
underlag till den nya studieord-
ningen och aktuell studieplan
(också från fakultetskansliet). 

Inriktning på utredningen
Särskild vikt har lagts vid under-
visningen och personalsituatio-
nen inom vissa kliniska och para-

kliniska ämnen, som har ansetts
centrala för utbildningen och där
situationen har tyckts extra pro-
blematisk. En central fråga har
också visat sig vara det faktiska
innehållet i och målen för veteri-
närutbildningen.

Arbetsgruppen har inte bedömt
detaljer i de ekonomiska redovis-
ningarna utan endast diskuterat
frågor av övergripande karaktär.
Förklaringar har begärts och
erhållits i vissa frågor, både från
rektors kansli och från fakultets-
kansliet vid möten med dessa. 

Ekonomi – anslags-
fördelning
Enligt uppgift tilldelas SLU cen-
trala medel från Jordbruksde-
partementet om ca 1,2 miljarder
kronor årligen, tillsammans med
regleringsbrevet som ger upp-
drag i form av antal examina och,

i förekommande fall, helårspres-
tationer inom grund- och fors-
karutbildning, direktiv om sam-
verkan med andra parter, ny-
rekrytering, jämställdhetsarbete 
m m. SLU:s styrelse fördelar
pengarna till de tre fakulteterna
kopplat till av styrelsen givna
uppdrag inom områdena grund-
utbildning, forskarutbildning och
miljöanalys. Dessutom ges an-
slag för lokaler och central fakul-
tetsadministration. Från SLU
centralt anser man att man
beräknat medlen så att de bör
räcka till givna uppdrag, medan
veterinärfakulteten anser att
medlen inte räcker. Beräknings-
underlag har inte gått att få
fram. 

Den totala tilldelningen till
SLU skrivs upp årligen, men
medan rektors kansli hävdar att
detta räcker för att täcka infla-
tion och lönekostnadsökningar
visar uppgifter från fakulteten
att så inte är fallet. Dessutom
har under senare år den ökade
tilldelningen använts till så kal-
lade strategiska forskningssats-
ningar istället för att fördelas på
fakulteterna. Därmed har fakul-
teterna inte fått kompensation

SVFs utredning av situationen vid
veterinärfakulteten 2001
Den 19 december 2001 lämnade veterinärförbundets utred-
ning av situationen vid veterinärfakulteten, SLU, sin slut-
rapport till förbundets styrelse. Artikeln återger rapporten och
dess slutsatser, som i vissa delar påtalar betydande brister i
organisation och ledning vid SLU.

Särskild vikt i SVF-utredningen har lagts vid undervisningen och personalsituationen
inom vissa kliniska och parakliniska ämnen, som har ansetts centrala för utbildningen.
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för ökade kostnader på grund av
inflation, löneökningar etc. 

Sedan 1999 har en beräknings-
modell som tar hänsyn till extra
kostnader för klinisk undervis-
ning använts, vilket innebär att
veterinärfakulteten erhållit ytter-
ligare ca 13 miljoner kr per år.
Modellen utgår från den ”in-
trångsersättning” som används
för att kompensera läkarstuden-
ternas utnyttjande av sjukhusen.
Det är dock tveksamt om denna
intrångsavgift helt kompenserar
för lokalkostnader, material etc
som används av studenter.

Delegerat ekonomiskt
ansvar?
Fakulteterna fördelar själva sina
medel till institutionerna och
SLU centralt säger sig inte vilja
styra denna fördelning utan dele-
gerar det ekonomiska ansvaret
till fakultetsledningarna. Dock
har man under 2001 från rektors
kansli begärt detaljrapporter
från de institutioner som uppvi-
sat negativt bokslut, utan att gå
via fakultetsledningen. Det är
visserligen SLU:s styrelse som
ska godkänna fakulteternas bud-
getförslag och i dessa ingår även
institutionsbudgetarna, men uni-
versitetsledningen tycks inte för-
ut ha interfererat med enskilda
institutioner.

Veterinärfakultetens
anslagsfördelning
Veterinärfakultetens anslagsför-
delning är både schablonbaserad
och, till viss del, aktivitetsrela-
terad. Den aktivitetsrelaterade
delen är tänkt att stimulera
institutioner som är duktiga på
att dra in externa medel etc och
som undervisar mycket, samt att
möjliggöra effektivt utnyttjande
av vissa lärar- och forskartjäns-
ter. Schablonsystemet avser att
täcka vissa basalkostnader och
dämpa de kraftiga svängningar i
tilldelningen som skulle kunna
uppstå vid en helt aktivitetsrela-
terad fördelning.

Enligt fakultetens övergripan-
de redovisning har man under
vart och ett av de senaste tre
budgetåren (2000–2002) fått
totalt ca 200 miljoner kronor att
fördela (dvs samma summa varje

år). Detta innebär att ökade löne-
och lokalkostnader och andra
självklara utgiftsökningar inte
täcks och det tillgängliga ”rörel-
sekapitalet” minskar därför år
efter år. Inga allvarliga försök till
styrning av verksamhet eller
utformande av prioriterings-
grunder tycks ha gjorts från vare
sig SLU:s styrelse, universitets-
ledningen eller veterinärfakulte-
tens ledning. Koppling mellan
verksamhetsplan och budget
saknas på flera ställen, vissa
instanser saknar dessutom verk-
samhetsplan. 

Ekonomi – redovisning
och uppföljning
Sedan 1996 används, liksom vid
många andra statliga myndighe-
ter, ekonomisystemet Agresso.
Trots utbildningsinsatser saknar
flera institutioner fortfarande
kompetens att hantera systemet.
Institutionerna saknar också
ofta personal med särskild kom-
petens inom ekonomi och admi-
nistration. Tre av veterinärfakul-
tetens institutioner har anställ-
da intendenter som ansvarar för
ekonomi och budgetarbete. Eko-
nomibyrån sköter den centrala
ekonomin men följer inte upp
detaljer på institutionsnivå. På
veterinärfakulteten finns en eko-

nom och en assistent till denne,
vilket man anser tillräckligt för
fakultetens centrala behov. Dock
tycks inte tiden räcka till för att
hjälpa alla institutioner med
detaljer i budgetarbetet (eller så
efterfrågas inte detta av institu-
tionerna?).

Fakulteterna redovisar sitt eko-
nomiska utfall till SLU:s styrel-
se. Dock kan det ifrågasättas hur
detaljerade analyser styrelsen
kan göra, när inte ens den egna
ekonomibyrån tycks mäkta med
detta. För en utomstående ver-
kar det som om SLUs och fakul-
teternas budgetar och detaljera-
de ekonomi är så komplicerade
och svårgripbara att ingen in-
stans egentligen orkar granska
dem i detalj. Ständiga ändringar
i fördelnings- och redovisnings-
system gör också att kontinuerlig
uppföljning och tidsmässiga jäm-
förelser är omöjliga utan mycket
komplicerade omräkningar. Detta
innebär i sin tur att man inte
kan vara säker på att medlen
används till det de är avsedda
för. Inte heller kan man se om
administrationen slukar medel
som borde gå till kärnverksam-
heten. Budgetansvariga ute på
institutionerna kan inte heller få
”feed-back” på sina budgetar
eftersom ingen förefaller ha tid
eller ork att fingranska dem.

Sedan 1999 har en beräkningsmodell som tar hänsyn till extra kostnader för klinisk
undervisning använts. Det är dock tveksamt om denna intrångsavgift helt kompenserar
för lokalkostnader, material etc som används av studenter.
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Arbetsmiljö
Både anställda och studenter upp-
ger i Yrkesinspektionens rappor-
ter, Studenthälsans studiemil-
jöundersökning och FVVI:s (För-
eningen Veterinärer vid Veten-
skapliga Institutioner) arbets-
miljöenkät och vid informella
samtal att de upplever problem
med den psykosociala arbetsmil-
jön. Studenterna är stressade av
höga krav och mycket bundna
studier som inte lämnar utrym-
me ens för normal sjukfrånvaro.
Den veterinära personalen upp-
lever stor stress, dels på grund
av alla krav från olika håll (stu-
denter, djurägare, forskningsbi-
dragsgivare, universitetsadmi-
nistration etc), men främst på
grund av de ständiga sparkrav
och motstridiga signaler som
kommer från universitets- och
fakultetsledning. 

God arbetsmiljö och konkur-
renskraftiga löner krävs för att
behålla kompetent och erfaren
veterinär personal. De flesta
anställda har mycket höga ambi-
tioner med sitt arbete och anser
sig göra sitt bästa för att säker-
ställa en hög kvalitet på utbild-
ning och forskning men upplever
sparkraven som ett slag i ansik-
tet när man redan gör sitt ytters-
ta. Majoriteten anställda utför
rutinmässigt många timmars
obetalt övertidsarbete per vecka

och man tycker sig ha dragit in
på alla utgifter som går att dra in
på. Man efterlyser också hjälp
med prioriteringar både vad gäl-
ler utgifter och arbetsuppgifter.
Generella nedskärningar kan
inte längre göras. Brist på tid för
egen kompetensutveckling upp-
levs också som ett enormt pro-
blem för många lärare och fors-
kare.

Undervisning
I de utvärderingar som gjorts av

veterinärfakulteten har under-
visningen generellt ansetts hålla
en god kvalitet. Vissa rekommen-
dationer om satsningar på mik-
robiologi, infektionsbiologi och
epidemiologi samt ökad integre-
ring mellan parakliniska och kli-
niska ämnen har dock framförts
(Report on the visit to the veteri-
nary faculty of Uppsala, EAEVE,
1998). Den nya studieordningen
(NyS) hade samma intentioner.
Den nya studieordningen har
dock varit resurskrävande att
sjösätta, vilket inte tagits någon
hänsyn till i anslagstilldelningen
till fakulteten. Dessutom krävs
ordentliga utvärderingar och upp-
följningar för att tillvarata de
erfarenheter som gjorts under de
första åren av NyS. 

Med fortsatt minskande resur-
ser för fakulteten hotas hela
NyS. Tyvärr tycks det idag inte
gå att upprätthålla den goda
kvaliteten i undervisningen utan
att personalen arbetar extra gra-
tis och ger avkall på andra upp-
gifter, såsom forskning och vida-
reutbildning. Detta leder i läng-
den till utbrändhet och kompe-
tensutarmning bland lärarna
med åtföljande negativa effekter
för undervisningen. Inom vissa
områden råder dessutom brist på
veterinärer och om inte något
görs åt personalsituationen på
dessa institutioner riskerar län-

I arbetsmiljöundersökningar visar det sig att veterinärstudenterna är stressade av höga
krav och mycket bundna studier som inte lämnar utrymme ens för normal sjukfrånvaro.

I de utvärderingar som gjorts av veterinärfakulteten har undervisningen generellt ansetts
hålla en god kvalitet. Med fortsatt minskande resurser för fakulteten hotas dock hela NyS.
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ken mellan prekliniska, parakli-
niska och kliniska ämnen att för-
svagas.

Tydliga direktiv krävs
Det torde vara av största vikt att
studenterna under kliniktiden
får se så mycket som möjligt av
tillgängligt patientmaterial, då
ju detta är ändamålet med univer-
sitetsdjursjukhuset. Tyvärr kan
dock inte alla studenter få se alla
relevanta fall, eftersom patient-
tillströmningen till klinikerna
inte går att styra.

Inom hela utbildningen fram-
förs problem med att kondensera
det ständigt ökande kunskaps-
materialet till den korta tid man
har för undervisningen, mycket
på grund av att lärarna inte har
tid att bearbeta nya forsknings-
rön m m. En genomgripande ana-
lys och planering krävs för att
kunna tackla detta dilemma.
Dessutom krävs tydliga direktiv
och prioriteringsgrunder från led-
ningsnivå. 

Forskning
Andelen forskning på externa
anslag varierar stort mellan in-
stitutionerna. Dels kan detta
bero på undervisningens tidsför-
delning och karaktär, men också
på institutionens personalstyrka
och ämnets aktualitet. För många
anställda är forskningstid en lyx-
vara, trots att det ingår i deras
arbetsuppgifter. Även de som har
tid för forskning drivs hårt av
andra krav. Dessutom upplevs
det som ett problem att forsk-
ningsmedlen aldrig riktigt täcker
kostnaderna och tid saknas för
skrivande av forskningsansök-
ningar och redovisningar av
forskningsanslag, vilket nästan
alltid utförs på fritiden.

Ett dilemma för många är att
forskning måste bedrivas under
längre sammanhängande tidspe-
rioder men man kan endast av-
sätta lite tid då och då, vilket
menligt inverkar på tidsplaner
och kvalitet. Dock tycks inga kla-
gomål finnas på kvaliteten på
den forskning som bedrivs vid
fakulteten. Däremot är det många
universitetslärare som borde be-
driva någon form av forskning

men som inte har möjlighet till
detta, vilket ger upphov till fru-
stration. 

Uppdragsforskning
Det finns ingen styrning av forsk-
ningens inriktning, utan ämnes-
valet är beroende av enskilda
forskares intresseområden och
bidragsgivarnas villighet att fi-
nansiera olika forskningsprojekt.
Detta bidrar till att forskningen
främst blir ”uppdragsforskning”,
eftersom den är helt beroende av
att någon utifrån betalar för pro-
jekten. Det finns idag inga peng-
ar som kan användas till små
sidoprojekt för att upptäcka nya
forskningsområden eller skaffa
snabba underlag till akuta fråge-
ställningar. 

I viss mån kan detta ses som
ett hot mot den fria forskningen,
eftersom politiska beslut om till-
delning av medel till olika forsk-
ningsområden helt styr vad uni-
versitetet forskar om och de en-
skilda forskarna därigenom i
praktiken inte kan välja att fors-
ka inom områden som inte stöds
politiskt. Å andra sidan kan
dagens system för tilldelning av
forskningsmedel sägas säkra
kvaliteten bättre än om enskilda
forskare fritt fick disponera sina
medel, eftersom krav på projekt-
planering och redovisning ska

säkerställa att inga pengar ”slar-
vas bort”.

Slutsatser
I sin slutrapport drar veterinär-
förbundets utredning följande
slutsatser:

Ekonomisk genomgång
SLU:s och veterinärfakultetens
underlag för fördelning och han-
tering av tilldelade medel är så
svårgripbara att en närmare
genomgång bör göras av vad
olika delar av verksamheten
egentligen kostar. Detta bör ut-
föras av mer ekonomiskt kunniga
personer, tillsammans med den
personal som ansvarar för insti-
tutionernas verksamhet. De upp-
gifter som framkommit vid ar-
betsgruppens arbete är så mot-
stridiga och förbryllande att en
sådan genomgång måste anses
vara av hög prioritet.

Verksamhetsplaner med 
tydliga mål
Krafttag måste tas både på
central-, fakultets- och institu-
tionsnivå vad gäller framtagande
av verksamhetsplaner med tydli-
ga mål och prioriteringar som
kan kopplas till budgetarbetet.
Bättre styrning från fakultets-
och institutionsledningar krävs
för att minska det tunga ansvar

Det är av största vikt att studenterna under kliniktiden får se så mycket patientmaterial
som möjligt, då detta är ändamålet med universitetsdjursjukhuset, konstaterar utred-
ningen.
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för verksamheten som idag vilar
på den enskilde läraren och fors-
karen. Otydliga signaler bidrar
till den oro och otrivsel som idag
kan märkas bland personalen.

Bättre administrativ 
kompetens
Kompetensutveckling på institu-
tionsnivå vad gäller ekonomi och
administration måste förbättras.
Detta kan kräva tillskjutande av
personella resurser och omorga-
nisationer inom och mellan insti-
tutioner. Dock kan man inte ta
för givet att förbättringar kan
ske utan nysatsningar. Befintlig
personal kan inte, oavsett omor-
ganisationer, täcka behovet av
administrativ kompetens på in-
stitutionsnivå och det måste an-
ses som ytterst olämpligt och
ineffektivt att i någon större
utsträckning använda personal
med särskild kompetens inom
undervisning och forskning till
administration och budgetarbete.
Däremot måste forskare och
lärare ta fram underlaget för den
verksamhetsplanering som ska
ligga till grund för budgetarbe-
tet.

Kraftfulla åtgärder för 
arbetsmiljön
Mycket kraftfulla åtgärder måste
vidtas för att komma till rätta
med arbetsmiljöproblemen. Åter-
igen vilar alltför mycket ansvar
på enskilda institutioner och
individer utan kompetens i per-
sonalfrågor. Stora delar av perso-
nalen har alltför stor arbetsbörda
och splittrade krav och uppgifter.
Dessutom får de ingen arbetsro
på grund av ständigt nya vaga
direktiv och krav på nedskär-
ningar.

Säkerställ utbildningens och
forskningens kvalitet
Utbildningens och forskningens
kvalitet måste säkerställas, både
inom prekliniska, parakliniska
och kliniska ämnen. Det är inte
acceptabelt att kvaliteten lång-
samt urholkas allteftersom re-
surserna tryter. Idag beror den
bibehållna kvaliteten helt på
enskilda lärares och forskares
lojalitet mot sina arbetsuppgif-
ter. 

Om samhällets krav på veteri-
när kompetens ska tillgodoses
måste veterinärfakultetens eko-
nomi ordnas. Kräver detta ökade

resurser måste man på politisk
nivå tillgodose detta krav.
Annars får man också ta det poli-
tiska beslutet att sänka kvalite-
ten och finna sig i att man i fram-
tiden inte kan få vare sig de kom-
petenta veterinärer eller de
forskningsrön som ständigt efter-
frågas i diverse samhällsaktuella
frågor. Prioriteringar ska göras
av den som fördelar resurserna,
inte av den som ska hantera
dem. En ordentlig utvärdering,
gjord av för uppgiften kompeten-
ta personer, måste dock ligga till
grund för politiska beslut om
eventuella omprioriteringar inom
utbildningen. SLUs ledning kan
inte heller avsäga sig ansvaret
för kvaliteten med att säga att
fakulteten får mätta munnen
efter matsäcken. 

Susanna Sternberg 
(SVF styrelse)

Anders Lefrell (SVF kansli)
Kristina Forslund (FVVI)

Marie Sjölund (SYVF)
Erika Carlsson (VMF)

Prioriteringar ska göras av den som för-
delar resurserna, inte av den som ska
hantera dem, slår SVF-utredningen fast.

Figur 2. Nodal rytm, 80 slag/minut. En nodal rytm är relativt långsam och regelbunden,
där negativa P-vågor föregår, sammanfaller med, eller följer efter, QRS-komplexen.

Svar: Nodal rytm, 80 slag/minut.

Diskussion
En nodal rytm kännetecknas av
en relativt långsam, regelbunden
rytm där negativa P-vågor före-
går, sammanfaller med, eller föl-
jer efter, QRS-komplexen. Orsa-
ken till denna rytm står att finna
i en upphörd eller förlångsam-
mad sinusrytm, vilken i sig kan
bero på en mängd olika tillstånd,
t ex förgiftning, medicinpåver-
kan, ökat intrakraniellt tryck
eller skador i det centrala nerv-

systemet. För denna patient hit-
tades aldrig grundorsaken. Hun-
den tillfrisknade och hjärtrytmen
normaliserades. Det är osanno-
likt att det medfödda hjärtfelet
hade något samband med denna
patologiska rytm.

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

P QRS   T
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Ett näringsmässigt genombrott 
för att behandla senilitet hos hundar

Världsledande inom näringsfysiologi och utfodring av sällskapsdjur

Nu introduceras Hill’s* Prescription Diet* Canine b/d*,det
första och enda fodret som kliniskt bevisat hjälper till att

motverka åldersrelaterade beteendeförändringar.

Gör Prescription Diet* Canine b/d* till ditt val för att behandla 
och förebygga senilitet hos hundar. 

För mer information, besök vår europeiska b/d hemsida, www.hillsvet.com/europe_bd
alt. kontakta din representant för Hill’s eller ring Kruuse Svenska AB, 08-85 02 00.

Exklusiv sammansättning bekämpar skador från fria radikaler
• Högt innehåll av L-karnitin och alfa-liponsyra
• Unik kombination av ingredienser från frukt och grönsaker
• Hög nivå av antioxidanter
• Utökat innehåll av omega-3 fettsyrorna DHA och EPA‡ stöder vitala

cellfunktioner
• Hög smaklighet, näringsbalanserat helfoder för långtidsutfodring av 

gamla hundar

*Varumärken som ägs av Hill’s Pet Nutrition, Inc.  ©2002 Hill’s Pet Nutrition, Inc.

‡ docosahexaensyra och eicosapentaensyra

NYHET
!
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Följande allmänna råd kan vara
av intresse för veterinärer.

Inkomstskattesystemet
En intäkt som inte är undanta-
gen från skatteplikt skall hän-
föras till något av inkomstslagen
tjänst, kapital eller näringsverk-
samhet. 

Fysiska personer betalar både
statlig och kommunal inkomst-
skatt. 

Juridiska personer utom han-
delsbolag erlägger endast statlig
inkomstskatt.

Ett handelsbolags inkomster
beskattas hos delägarna. 

Inkomstslaget kapital behand-
las inte nedan.

Deklarationsförfarandet
Större delen av de skattskyldiga
omfattas av ett förenklat dekla-
rationsförfarande. I mitten av
april får de en ifylld deklara-
tionsblankett tillsänt sig för god-
kännande och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av
näringsverksamhet, delägare i
fåmansföretag och närstående
till dessa samt de, som inte varit
bosatta i Sverige hela inkomstå-
ret, undantas dock.

I den förtryckta blankett som
sänds till alla berörda skattskyl-
diga senast 15 april, har skatte-
myndigheten fyllt i samtliga upp-
gifter från de kontrolluppgifter,

som tidigare har sänts in från
olika uppgiftslämnare.

Felaktiga/ofullständiga uppgif-
ter ändras/kompletteras av den
skattskyldige. Blanketten under-
tecknas och skall vara skatte-
myndigheten tillhanda senast 2
maj.

Skattskyldiga, som inte omfat-
tas av den förenklade självdekla-
rationen, skall lämna in en sär-
skild självdeklaration senast 2
april om inte anstånd har bevil-
jats. 

”Egenavgifter” på skatt-
sedeln
För inkomståret 2001 betalas –
via skattsedeln – allmän pen-
sionsavgift på 7%. Avgiften tas ut
på förvärvsinkomster upp till 
304 239 kronor.

Avgiften är avdragsgill till 50%,
resterande 50% får du skattere-
duktion för. Avdraget och skatte-
reduktionen görs automatiskt av
skattemyndigheten.

Taxeringen
När det gäller taxeringen, dvs
vilka inkomster som skall tas
upp i deklarationen och vilka
avdrag man får göra, bör följande
påpekas. 

Kostnader för resor mellan
bostad och arbetsplats är av-
dragsgilla endast i den mån de
överstiger 7 000 kronor. Avdrags-
begränsningen gäller också för

motsvarande resa vid beräkning
av inkomst av näringsverksam-
het. För den som har inkomster
både av tjänst och näringsverk-
samhet avser begränsningen de
sammanlagda kostnaderna och i
första hand skall avdraget i
inkomstslaget tjänst minskas.

Övriga kostnader som täcktes
av det tidigare schablonavdraget
är avdragsgilla till den del de
överstiger 1 000 kronor.

Avdragsbegränsningen omfat-
tar dock inte följande kostnader
som alltså är avdragsgilla ”från
första kronan”:

– ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa, dubbel bosättning
och tillfällig anställning 

– kostnader när den privata
bilen använts i tjänsten och för
annan färdkostnad för resa i
tjänsten

– vissa hemresekostnader
– egenavgifter som är avdrags-

gilla i tjänst
– kostnader i hobbyverksamhet.

Man får inte göra avdrag för
SVF:s frivilliga grupplivförsäk-
ring, den nya gruppsjukförsäk-
ringen med 90 dagars karens,
olycksfallsförsäkringen och barn-
försäkringen (kapitalförsäkring-
ar). 

Däremot är SVF:s gamla grupp-
sjukförsäkring med 1 månads
karens avdragsgill såsom en pen-
sionsförsäkring. Se vidare under
rubriken ”Försäkringspremier”
nedan.

Om avdragsrätten är tveksam
måste man öppet redovisa vad
kostnaderna avser så att skatte-
myndigheterna har möjlighet att
bedöma yrkandets skälighet. Gör
man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om tax-
eringsmyndigheterna bedömer
att avdragsrätt inte föreligger.

Deklarationstips 2002
Den årliga inkomstdeklarationen börjar nu närma sig för
många, och SVT ger som vanligt tips om aktuella avdrag
och regler speciellt för veterinärer.  

NYHETER INFÖR DEKLARATIONEN 2002
De viktigaste förändringarna inför årets självdeklaration är:

– Avdraget för resor med egen bil till och från arbetet är höjt från 15
till 16 kronor.

– Fribeloppet vid förmögenhetsbeskattning är höjt till 1 000 000 kronor
för ensamstående och till 1 500 000 kronor för sambeskattade par.

– Procentsatsen för fastighetsskatt har sänkts till 1 procent av taxe-
ringsvärdet.

– En begränsningsregel för fastighetsskatt har införts. Högst 5 pro-
cent av hushållsinkomsten (spärrbeloppet) ska betalas.
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Traktamenten m m
Avdrag för ökade levnadskostna-
der vid tjänsteresa medges en-
dast om tjänsteresan varit före-
nad med övernattning utanför
den vanliga verksamhetsorten. 

Med vanlig verksamhetsort
menas ett område, vars yttre
gräns ligger på ett avstånd av 50
kilometer (närmaste färdväg)
från såväl den anställdes tjänste-
ställe som bostad.

Betalas traktamente ut vid ar-
bete inom det område, som utgör
vanlig verksamhetsort, betraktas
ersättningen som lön.

Kostnadsersättningar, trakta-
menten, logiersättningar etc, som
överensstämmer med schablon-
beloppen eller ersättningar som
motsvarar gjorda utlägg behöver
inte deklareras, förutsatt att de
kryssats på kontrolluppgift.

När arbetsgivaren betalar ut
dagtraktamente som överstiger
schablonbeloppen 180 respektive
90 kronor eller nattraktamente
över 90 kronor (se vidare riks-
skatteverkets informationsmate-
rial) skall den överskjutande de-
len deklareras som lön.

Om arbetsgivaren inte har be-
talat ut något traktamente med-
ges för dag avdrag med antingen
styrkta merkostnader för målti-
der och småutgifter eller med
schablon – 180 kronor per dag
eller 90 kronor för halv dag.

För logikostnad medges endast
avdrag med styrkt kostnad som
man själv har betalat. Något
schablonavdrag medges inte i
detta fall. 

Den ökning av levnadskostna-
derna som kan uppstå på grund
av att man har sitt arbete på
annan ort än bostadsorten får
normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställ-
ningen är tillfällig, dvs 

– arbetet avser endast en korta-
re tid eller

– arbetet visserligen inte är kort-
varigt men tidsbegränsat eller
sådant att en fast anknytning
till den tidigare bostadsorten
krävs eller

– arbetet skall bedrivas på flera
olika platser eller

– det finns annan anledning att
inte kräva flyttning.

Avdrag medges för styrkt logi-
kostnad på arbetsorten samt för
måltider och småutgifter anting-
en med styrkta merkostnader
eller schablon. Det går att få av-
drag för bostadskostnader även
om man inte haft dubbla hyror,
dvs bostadskostnader på hemor-
ten, enligt en dom i Regerings-
rätten.

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt
reglerna för tjänsteresa som varar
kortare tid än tre månader och
som fortfarande efter denna tid
får traktamente gäller schablon-
beloppen 126 kronor och nattrak-
tamente 90 kronor (med vissa
begränsningar om arbetsgivaren
t ex betalat kostnaderna för mat
och bostad).

För övriga, bland annat vikari-
er, gäller i första hand att avdrag
medges för visad kostnadsök-
ning. Om denna inte kan visas
men den anställde gör sannolikt
att han haft sådan kostnad, med-
ges i andra hand avdrag med 90
kronor per dag för de första tre
månaderna och därefter med 54
kronor per dag. Något avdrag för
halva dagar medges inte. För logi
medges endast avdrag med
styrkt kostnad.

För att visa eller styrka kost-
nader krävs att kvitton kan upp-
visas.

Hotellkostnader för vikarier
Ersättningen för hotellkostnader
skall räknas som lön om vikarien
själv betalat hotellräkningen.

Arbetsgivaren skall betala socia-
la avgifter och dra skatt på hela
denna ersättning. Vikarien får
göra avdrag för den verkliga
kostnaden i sin deklaration.

Om hotellet fakturerar kostna-
den till arbetsgivaren direkt skall
arbetsgivaren ta upp ett scha-
blonvärde för hotellkostnaden i
vikariens kontrolluppgift. Vika-
rien får göra avdrag för samma
värde i deklarationen. Arbetsgi-
varen skall betala sociala avgif-
ter och dra skatt på schablonvär-
det. När det gäller dessa värden
hänvisas till riksskatteverkets
informationsmaterial enligt ovan.

Hemresor
Den som på grund av sitt arbete
vistas på annan ort än hemorten,
kan få avdrag för kostnaden för
en hemresa i veckan. Förutsätt-
ningen är att avståndet mellan
hemorten och arbetsorten är
längre än 50 kilometer.

Avdrag medges normalt för
kostnaden för billigaste färdsätt.
Denna regel har dock luckrats
upp. Så är skälig kostnad för t ex
flygresa eller resa med tåg i förs-
ta klass också avdragsgill även
om det inte skulle vara det billi-
gaste färdmedlet.

Om det inte finns godtagbara
allmänna kommunikationer, med-
ges avdrag för bilresa enligt den
schablon som gäller avdrag för
resor mellan bostaden och ar-
betsplatsen (16 kronor per mil).
Det kan också finnas särskilda
skäl för veterinärer att yrka
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avdrag för bilresa på grund av
behovet av att medföra veteri-
närutrustningen.

Har man fått traktamente un-
der vistelsen i hemmet, skall av-
draget för hemresor reduceras
med belopp som motsvarar er-
hållet dagtraktamente.

Av arbetsgivare betalda hemre-
sor är förmån och finns därför i
regel med på kontrolluppgift.
Avdrag får ske om förmånen
redovisats som intäkt.

Resor mellan bostad och
arbetsplats
För att få avdrag för kostnader
för resor mellan bostad och ar-
betsplats, skall arbetsplatsen
vara belägen minst två kilometer
från bostaden. Avdrag godkänns
normalt för en resa till och en
resa från arbetsplatsen per ar-
betsdag. Kostnaderna är av-
dragsgilla endast i den mån de
överstiger 7 000 kronor. Avdrag
för resor för lunch eller middag
medges däremot inte. I allmän-
het medges avdrag endast för
kostnaden för billigaste färdsätt. 

För att få avdrag för kostnader
för resor med bil mellan bostad
och arbetsplats krävs i regel dels
att avståndet mellan bostad och
arbetsplats är minst fem kilome-
ter, dels att det klart framgår att
man regelmässigt tjänar minst
två timmar sammanlagt för fram-
och återresan genom att använda
bil istället för allmänt kommuni-
kationsmedel. 

Avdrag för bilkostnader vid
resor mellan bostaden och ar-
betsplatsen medges med 16 kro-
nor per mil. Om man har fått
ersättning från arbetsgivaren
skall denna tas upp som skat-
tepliktig intäkt.

Körjournal
Många skatteskyldiga måste föra
körjournal för att styrka antalet
körda mil i tjänsten respektive
privat.

För att körjournal skall kunna
tillmätas något större bevisvärde
måste man föra den löpande
under beskattningsåret. Följan-
de krav bör uppfyllas.

1. Mätarinställningen vid årets
början och slut.

2. Mätarinställningen vid tjänste-
resans början.

3. Var tjänsteresan börjar och
slutar samt antalet körda kilo-
metrar.

4. Vilken ort och vilket företag
eller patient som besökts.

5. Namnet på den person på före-
taget eller patienten som be-
sökts.

6. Uppgift om antal privat körda
mil.

Veterinärutrustning m m
Arbetsredskap som inköpts under
beskattningsåret är avdragsgilla
om de varit nödvändiga för tjäns-
ten.  

En ytterligare förutsättning är
att skattefri ersättning inte har
lämnats för att täcka kostnader-
na. Beträffande offentliganställ-
da veterinärer brukar skatte-
myndigheten utgå ifrån att hu-
vudmannen tillhandahåller sådan
utrustning. 

Nedan följer en förteckning
över sådana kostnader som kan
vara avdragsgilla och vad som
kan vara värt att tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/redskap/
instrument som man behöver i
verksamheten. Här gäller att
kostnad för dyrare redskap, över
2 000 kronor och med minst tre
års livslängd, bör fördelas på

flera år. Tre till fem års avskriv-
ning är att rekommendera.
Exempel på sådan vara är en
mobiltelefon eller en fax.

Skyddskläder
Skyddskläder som behövs bland
annat för att förhindra överfö-
ring av smittsamma sjukdomar
är en avdragsgill post, dock inte
om kostnaden avser arbetsklä-
der.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel bevil-
jas om det är materiel som man
behöver i sitt kontor. Telefon-
kostnaden är avdragsgill för den
del som inte utgörs av privata
samtal.

Facklitteratur och represen-
tation
Kostnad för facklitteratur är av-
dragsgill om böckerna anskaffats
för tjänsten och de krävs för att
man skall upprätthålla den på
ett tillfredsställande sätt. Böck-
erna skall även finnas tillgäng-
liga på arbetsplatsen. Facktid-
skrifter är i regel avdragsgilla,
som t ex Svensk Veterinärtid-
ning.

Kostnader för representation
är avdragsgilla om de har ett
omedelbart samband med verk-
samheten. För varje år ger Riks-
skatteverket (RSV) ut rekom-
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mendationer för med vilket högsta
belopp per person och gång man
kan beviljas avdrag. För 2001 är
det högsta avdraget 90 kr/person.
Den som inte är skattskyldig till
moms får öka avdragsramen med
momsen. Avdragsramen gäller
för såväl extern som intern re-
presentation.

För andra måltidsutgifter än
lunch, middag och supé är avdra-
get högst 60 kr plus moms per
person och tillfälle.

Försäkringspremier 
Som redan angetts får inte sär-
skilt avdrag yrkas för premier
som erlagts för frivillig gruppliv-
försäkring, den nya gruppsjuk-
försäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäkring och
barnförsäkring (kapitalförsäk-
ringar). Avdrag för pensionsför-
säkringar och för arbetslöshets-
försäkring får dock yrkas som
tidigare. 

Observera emellertid att det
numera gäller en kraftig be-
gränsning av avdragsrätten för
pensionsförsäkringar. Endast
upp till ett halvt prisbasbelopp,
dvs för 2001 högst 18 450 kronor,
får dras av om Du inte tjänar
mer än 369 000 kronor. Om Du
tjänar mer än 369 000 kronor får
Du dra av 5 procent, dock max
36 900 kronor.

Medlem som varit ansluten till
förbundets gamla gruppsjukför-
säkring under hela 2001 får dra
av 522 kronor. Observera att
denna försäkring dras av som en
pensionsförsäkring. Bevaka att
detta avdrag beviljas. Ett sär-
skilt intyg om att försäkringen är
avdragsgill kan begäras från för-
bundskansliet om inte avdraget
godkänns.

Om AEA-avgift erlagts (se Dina
avgiftsspecifikationer för 2001
från förbundet) får denna dras av
under ”Inkomst av tjänst”. AEA-
avgiften för hela 2001 var 864
kronor. 

Veterinär, som varit ansluten
till veterinärförbundets ansvars-
försäkring 2001, bör yrka avdrag
med 212 kronor under den för-
värvskälla där inkomsten redovi-
sats (tjänst eller rörelse). Det-
samma gäller veterinärutrust-
ningsförsäkringen. Premien för

denna försäkring för hela 2001 är
200 kronor.

Premien för tjänstegrupplivför-
säkring, som gäller för alla stats-
och kommunaltjänstemän och för
flertalet privatanställda, betalas
av arbetsgivaren och något av-
drag härför i deklarationen är
inte aktuellt för den anställde.

Utbildningskostnader
Till utbildningskostnad i vid-
sträckt mening kan hänföras
kostnader för egentlig yrkesut-
bildning samt fortbildning. Ut-
bildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hän-
för sig till en kommande yrkesba-
na eller avser att ge meriter för
en högre tjänst. Sådana kostna-
der likställs med kostnader för
köp av förvärvskälla, dvs som en
slags investering. Praxis beträf-
fande kostnader för yrkesutbild-
ning är helt klart – inget avdrag.

För fortbildningskostnader är
läget annorlunda. Med fortbild-
ningskostnader avses kostnader
för sådan utbildning som en
anställd genomgår i och för den
tjänst han redan innehar. Kost-
naderna kan gälla deltagande i
kurser, studieresor eller inköp av
facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag
eller ej för fortbildningskostna-
der synes i praxis bero på i vems
huvudsakliga intresse studierna
bedrivs. Har arbetsgivaren utbe-
talat full lön under studietiden
medges som regel avdrag för upp-
komna kostnader. I dessa fall
anses den skattskyldige ha full-
gjort sin arbetsprestation gente-
mot arbetsgivaren genom att
bevista utbildningen. Det är i
”huvudsak i arbetsgivarens in-
tresse” som den anställde under-
kastar sig utbildning. Om den
anställde får reducerad lön har
praxis visat att avdrag för kost-
nader inte har medgivits. Har
deltagandet skett under semes-
ter eller under kompensationsle-
dighet har arbetsgivaren inte
möjlighet att visa intresse genom
att utge lön. Avdragsrätten måste
då bedömas utifrån andra krite-
rier. Ofta vägras avdrag därför
att den skattskyldige har svårt
att bevisa ”nödvändigheten” att
delta i dessa situationer.

Studiekostnader är dock av-
dragsgilla om utbildningen varit
nödvändig för att behålla arbete
och inkomster.

När det gäller bedömningen av
avdragsrätten för en kongressre-
sa undersöker skattemyndighe-
ten om arbetsgivaren påfordrat
deltagande i kongressen, dvs om
deltagandet legat i arbetsgiva-
rens intresse. Som regel krävs
att deltagarna fått behålla sina
löneförmåner från arbetsgivaren. 

Det är också väsentligt att det
finns ett organiserat program
med i regel minst 30 veckotim-
mar, och där ämnena som be-
handlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreations-
inslag under eller i tidsmässig
anslutning till kongressen lik-
som anhörigs deltagande i resan
är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag
ifrågakommer är i huvudsak
kongress/kursavgift, resekostna-
der, fördyrade levnadskostnader
(observera att om traktamente
inte utgått medges avdrag med
hälften av normalbeloppet för
aktuellt land om man inte kan
visa en högre faktisk kostnad)
samt förekommande litteratur-
och materialkostnader. Rese-
kostnadsbidrag, eventuella trak-
tamenten och övriga kostnadser-
sättningar eller bidrag skall
redovisas som intäkt eller öppet
frånräknas kostnaderna.

Det är viktigt att försöka styr-
ka nödvändigheten av kurs/kon-
gressdeltagandet genom intyg
från arbetsgivare, redogörelse 
för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv.

Spar alltid kvitton, program
och dylikt för att styrka faktiska
utgifter och omständigheter! I
det fall skattemyndigheten be-
stämmer sig för att granska
avdragen närmare fordras en
omfattande och detaljerad argu-
mentation för att få en kon-
gresskostnad accepterad som
avdrag.

Studiemedelsavgift
Studiemedelsavgift, dvs index-
räkning av studiemedel, är enligt
direkt författningsbestämmelse
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inte avdragsgill. Däremot är rän-
tor på andra studielån avdrags-
gilla. Avdraget görs under in-
komst av kapital.

Arbetsrum
Ett arbetsrum kan för många
vara en stor utgiftspost. Trots det
kan det ofta vara svårt att få ige-
nom avdraget. Detta gäller i syn-
nerhet om arbetsrummet ligger i
den egna bostaden. 

För att få avdrag under ”In-
komst av tjänst” bör samtliga
nedan angivna förutsättningar
vara uppfyllda.

– Det finns ett klart behov av
arbetsrum för att kunna utföra
arbetet.

– Arbetsrummet är så möblerat
att det inte kan användas som
vanligt bostadsrum.

– Rummet är avskilt från den
egna bostaden.

– Det blir en högre kostnad på
grund av arbetsrummet än
utan arbetsrum.

– Arbetsrum för arbetsuppgif-
terna som görs hemma saknas
på arbetsplatsen.

Om avdrag beviljas för arbets-
rummet får i regel också avdrag
göras för möbler och andra
inventarier i rummet. Avdragets
storlek är ett belopp som motsva-
rar den faktiska merkostnaden
för rummet på grund av el,
värme, hyra, försäkring osv samt

viss del av hyran om det rör sig
om en hyreslägenhet.

Möjligheterna att få avdrag
ökar om ett foto bifogas av
arbetsrummet samt ett intyg av
arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum
i bostaden. Om nödvändigt bör
sådant intyg införskaffas. 

Lånedatorer
Anställda kan låna hem arbetsgi-
varens dator utan att förmånsbe-
skattas. Redan tidigare kunde en
anställd i mindre utsträckning
använda en dator privat utan att
förmånsbeskattas under förut-
sättning att datorn var ett ar-
betsredskap. För att förmånen
skall vara skattefri måste erbju-
dandet om lånedator rikta sig till
hela den stadigvarande persona-
len. Eftersom en fiktiv lön inte
kan beskattas kan arbetsgivare
utan skattekonsekvenser låna ut
datorer mot ett bruttolöneav-
drag.

Moms för veterinärtjänster
En skattskyldig med en skatte-
pliktig omsättning som inte över-
stiger 1 miljon ska normalt redo-
visa momsen i sin självdeklara-
tion. De förfaranderegler som
gäller i inkomstredovisningen
skall då i huvudsak även tilläm-
pas avseende momsredovisning-

en. Är omsättningen högre är
man tvungen att registrera sig
för moms hos lokala skattemyn-
digheten.  

Kontrolluppgift
Det är angeläget att noga kon-
trollera de uppgifter som lämnas
på kontrolluppgiften och om nöd-
vändigt ta kontakt med den/de
som utfärdat denna om något
skulle vara oklart eller felaktigt.
Särskilt nödvändigt är det för
vikarier att kontrollera att ar-
betsgivarna har angett riktiga
belopp när det gäller lönetillägg
och schablonbeskattning av boen-
dekostnader.  

Kvarskatt
Numera skall arbetsgivaren inte
göra avdrag för eventuell kvar-
skatt. Det är den anställde/skatt-
skyldige som själv skall göra in-
betalningen.

Fyllnadsinbetalning
Den som måste göra en fyll-
nadsinbetalning på mer än
20 000 kronor slipper den sär-
skilda kvarskatteavgiften om den
del av skattebeloppet som över-
stiger 20 000 kronor har betalats
in senast den 12 februari. Reste-
rande 20 000 kronor skall betalas
in senast den 3 maj.

Till sist 
Om man som skattskyldig gjort
något uppsåtligt fel i sin deklara-
tion kan den ändras av skatte-
myndigheten i fem år efter taxe-
ringsåret. Därtill kan det också
bli fråga om otrevliga konsekven-
ser såsom straffpåföljd och skat-
tetillägg.

Anders Lefrell

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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Gymn dir Stina Johanssons i Fränsta fond för veterinärmedicinsk forskning
stipendiebelopp 28.200 kr.
”Utdelas i form av bidrag till forskare som arbetar med klinisk veterinärmedicinsk forskning i Sverige eller
vid utländsk vetenskaplig institution eller som resestipendium till kliniskt verksam veterinär. Företräde till
forskningsbidrag för klinisk forskning har examinerad veterinär, som nyligen påbörjat forskarutbildning
inom kliniskt ämne. Företräde till resestipendium har examinerad veterinär verksam vid klinisk institution
i Uppsala. Bidrag ges inte till forskning som innefattar djurförsök. Sökande som vill förlägga forsknings-
verksamhet till utländsk institution skall vara svensk medborgare.”

Gunnar Philipssons stipendium
stipendiebelopp 19.500 kr.
”Utdelas till understödjande av vetenskaplig forskning i första rummet till studier av hästens, men jämväl
till studier av fårets sjukdomar. Understöd skola i första hand utdelas till lärare vid veterinärhögskolan
och eljest till svensk veterinär som av kollegienämnden anses därtill kvalificerad.”
Fullständig projektbeskrivning skall bifogas ansökan.

C August Carlssons stipendium
två stipendier á 35.300 kr vardera.
”Bidrag skall tilldelas skötsam veterinärstuderande med goda vitsord i sina studier vid veterinärhögsko-
lan, med företräde för den, som ådagalagt särskilt intresse och kunnighet i fråga om hästens vård och
behandling.”

Veterinärmedicinska fakultetens stipendiesamfond
totalbelopp 76.600 kr.
Samfonden har bildats genom sammanläggning av följande enskilda fonder efter medgivande av Kam-
markollegiet 1992-10-01: Anderssons, Gustafssons, Heimanns, Modigs, Palms, Schmidts, Tinnerstedts,
Vennerholms och Östergötlands veterinärkassors. Utdelning sker i form av stipendier inkl resestipendi-
er till en eller flera veterinärstuderande. I tillämpliga delar skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna
för de i stipendiefonden ingående donationerna. Stipendier bör i första hand tilldelas studerande som
passerat utbildningens icke kliniska del.

Regementsveterinär och fru Carl Ahlgrens stipendiefond
Stipendiebelopp 36.400 kr
”Stipendiet skall tilldelas skötsam studerande, som tillhör någon av 2:a–4:e årskurserna samt i sina stu-
dier vid veterinärhögskolan ådagalagt mycket god studiebegåvning och förvärvat goda vitsord.”

Stipendium ur Sveriges Veterinärförbunds Samstiftelse
Till veterinärstuderande, ett eller flera stipendier på sammanlagt 9.000 kr
(Samfonden har bildats genom sammanslagning av Svenska Veterinärläkarföreningens stipendiefond
och professor C.A. Lindqvists stipendiefond).

Ansökan på särskild blankett skall ha inkommit till:
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast torsdagen den 11 april 2002. 
Blanketter kan rekvireras från veterinärmedicinska fakultetens kansli, tel 018-67 16 78, fax 018-67 35 70,
e-post: Margaretha.Hagberg@vfak.slu.se och från studentkåren (Veterinärmedicinska föreningen), tel
018-67 10 79, fax 018-30 17 03.

Den sökande är själv skyldig att förse sin ansökan med sådana uppgifter som behövs för bedömning av
ansökan. OBS! Till stipendier som veterinärmedicinska fakulteten utlyser behöver de sökande inte bifo-
ga något utdrag ur studiedokumentationsregistret (LADFOK).

ledigkungör följande
STIPENDIEFONDER VID VETERINÄRMEDICINSKA
FAKULTETEN
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Ansvarsförsäkringen
Ansvarsförsäkringen är en frivil-
lig gruppförsäkring som omfattar
skadeståndsskyldighet för per-
sonskada och sakskada (= skada
på djur) som försäkrad medlem
kan åläggas i sin veterinärverk-
samhet. Försäkringen gäller i hela
världen utom USA och Kanada.
Försäkringen gäller härvid för
veterinärverksamhet som den
försäkrade bedriver i privatprak-
tik i form av egen rörelse:

som enskild näringsidkare eller
i enkelt bolag (med eller utan
anställd personal) eller som
handelsbolag, kommanditbo-
lag eller aktiebolag (med eller
utan övrig anställd personal).

Under de förhållanden som ovan
angivits gäller försäkringen även
för medlems eller medlems firma
(bolag) arbetsgivaransvar. För-
säkringen omfattar inte skade-
ståndsskyldighet som kan åläg-
gas försäkrad medlem i annan
verksamhet än försäkrad veteri-

Livförsäkring tecknad före 1
januari 2002
Omfattar dödsfallskapital, för-
tidskapital samt barnskydd. 

Försäkringsbeloppet, 10 basbe-
lopp (379 000 kr) eller 15 basbe-
lopp (568 500 kr), gäller till och
med 54 år. Från och med 55 år
minskar beloppet med 5 procent-
enheter per år fram till 64 år.
Från 64 år och fram till slutål-
dern 67 år är livförsäkringsbe-
loppet 50 % av fullt belopp = 5
basbelopp (189 500 kr) respektive
7,5 basbelopp (284.250 kr). Ingen
avtrappning sker om den försäk-
rade har barn under 17 år.

Premien för 2002 för livförsäk-
ringen på 10 basbelopp för med-
lem under 40 år är 504 kronor för
egen försäkring och 504 kronor
för medförsäkrad. För medlem
som fyllt 40 år är premien 756
kronor för egen försäkring och
756 kronor för medförsäkrad.

Premien för livförsäkringen på
15 basbelopp för medlem under
40 år är 708 kronor för egen för-
säkring och 708 kronor för med-
försäkrad. För medlem som fyllt
40 år är premien 1 164 kronor för
egen försäkring och 1 164 kronor
för medförsäkrad.

Dödsfallskapital utbetalas om
den försäkrade avlider under för-
säkringstiden och uppgår till ovan-
stående belopp.

Förtidskapital utbetalas till den
försäkrade själv om han/hon före
fyllda 60 år drabbas av sjukdom
eller olycksfall och på grund där-
av inte kan arbeta längre, utan
får minst halv förtidspension
(enligt lagen om allmän försäk-
ring) som börjar betalas ut före
fyllda 62 år, eller blir arbetsoför-
mögen till minst 50 % under
minst tre år (räknat tidigast fr o m
99-01-01). Förtidskapitalet utgör
viss procent av livförsäkringsbe-
loppet och är högre ju yngre man
är. Det högsta förtidskapital som
kan utbetalas för 2002 är 100 % av
försäkringsbeloppet. Några exem-
pel på förtidskapitalets storlek
under 2002 vid hel förtidspen-
sion/arbetsoförmåga för den som
har livförsäkringen på 10 basbe-

Fakta om förbundets gruppförsäkringar 2002
Förbundsstyrelsen vill i samråd med Skandia och If lämna
följande information om de frivilliga gruppförsäkringar som
medlemmarna kan teckna genom förbundet. Detta är en
kortfattad beskrivning. Fullständiga bestämmelser finns i 
försäkringsavtal och villkor, som också ligger till grund för
skadereglering.

närverksamhet enligt ovan eller
åvilar annan arbetsgivare än
enligt ovan.

Försäkringen gäller inte för fel-
diagnos som inte förorsakat skada
på djuret.

Maximalt försäkringsbelopp vid
personskada är 10 000 000 kronor
och vid sakskada (= skada på
djur) 2 000 000 kronor. Självrisken
uppgår vid varje skadetillfälle till
7 procent av basbeloppet (2002 =
2 653 kronor).

Premien för 2002 är 240 kronor.

Grupplivförsäkringen
Villkoren för förbundets grupp-
livförsäkring har ändrats från
och med 1 januari 2002. Livför-
säkring tecknad före detta datum
omfattar dödsfallskapital, rätt
till dubbelt förtidskapital samt
barnskydd. Förtidskapitalet redu-
ceras år 2002 med 50 % och år
2003 med 75 % för att helt upp-
höra från och med 2004. Livför-
säkring tecknad efter 1 januari
2002 innehåller inte dubbelt för-
tidskapital utan enbart ersätt-
ning vid dödsfall samt barn-
skydd.
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lopp: upp till 29 års ålder utbeta-
las 100 % av försäkringsbeloppet
= 379 000 kr, till en 39-åring
utbetalas 60 %  = 227 400 kr, till
en 49-åring 30 % = 113 700 kr,
till en 59-åring 10 % = 37 900 kr.
Om förtidskapital har utbetalats
reduceras dödsfallskapitalet. 

Livförsäkring tecknad efter 1
januari 2002 
Omfattar dödsfallskapital samt
barnskydd.

Försäkringsbeloppet, 10 basbe-
lopp (379 000 kr) eller 15 basbe-
lopp (568 500 kr), gäller till och
med 54 år. Från och med 55 år
minskar beloppet med 5 procen-
tenheter per år fram till 64 år.
Från 64 år och fram till slutål-
dern 67 år är livförsäkringsbe-
loppet 50 % av fullt belopp = 5
basbelopp (189 500 kr) respekti-
ve 7,5 basbelopp (284.250 kr).
Ingen avtrappning sker om den
försäkrade har barn under 17 år.

Premien för 2002 för livförsäk-
ringen på 10 basbelopp för med-
lem under 40 år är 300 kronor för
egen försäkring och 300 kronor
för medförsäkrad. För medlem
som fyllt 40 år är premien 444
kronor för egen försäkring och
444 kronor för medförsäkrad.

Premien för livförsäkringen på
15 basbelopp för medlem under
40 år är 408 kronor för egen för-
säkring och 408 kronor för med-
försäkrad. För medlem som fyllt
40 år är premien 672 kronor för
egen försäkring och 672 kronor
för medförsäkrad.

Barnskydd
Barnskydd ingår som en del av
förbundets grupplivförsäkring.
Försäkringen gäller längst till
utgången av den månad barnet
fyller 18 år. Försäkrade är för-
säkringstagarens arvsberättiga-
de barn. Barnskyddet innebär att
barn till grupplivförsäkrade med-
lemmar har ett ekonomiskt skydd
vid bestående arbetsoförmåga. 

Ersättningen är ett engångsbe-
lopp och omfattar 10 basbelopp
(2002 = 379 000 kr). Utbetalning
sker till det försäkrade barnet,
dock tidigast när barnet fyllt 16
år. Om barnet avlider under för-
säkringstiden utbetalas, oavsett

dödsorsak, ett dödsfallskapital
på 1 basbelopp till det försäkrade
barnets dödsbo.

Om förhållandena är följande
när försäkringen träder i kraft,
omfattas inte barnet av försäk-
ringen:

Om barnet beviljats vårdbidrag
enligt lagen om allmän försäk-
ring,

Om barnet vårdas på institu-
tion som avses i lagen om all-
mänförsäkring 9 kap 5 §,

Om barnet fyllt 16 år.

Gruppsjukförsäkring mot
inkomstbortfall
Om den försäkrade drabbas av
arbetsoförmåga till minst en fjär-
dedel på grund av sjukdom eller
olycksfallsskada utbetalas ersätt-
ning efter 90 dagar. Ersättning
utbetalas för maximalt 36 må-
naders sammanhängande sjuk-
skrivning eller totalt 36 måna-
ders ersättning under fem år vid
kortare sjukskrivningsperioder.
Har du varit fullt arbetsför under
12 månader tas ingen hänsyn till
tidigare utbetald ersättning. Vid

heltidssjukskrivning ger försäk-
ringen ett tillskott på 1 400 kronor
till den som har en månadsin-
komst på mindre än 27 000 kro-
nor och 2 100 kronor för den som
har en månadsinkomst på 27 000
kronor eller mer. Försäkringens
slutålder är 65 år.

Ersättningen är skattefri och
utbetalas till så stor del som sva-
rar mot graden av arbetsoförmå-
gan (minst en fjärdedel).

Premien för 2002 är 624 kronor
för det lägre ersättningsbeloppet
och 936 kronor för det högre. Pre-
mien är inte avdragsgill i dekla-
rationen.

Gamla gruppsjuk-
försäkringen
Denna gruppsjukförsäkring kan
ej nytecknas. För de medlemmar
som i dag är anslutna gäller för-
säkringen tills de säger upp den
eller fyller 67 år, då försäkringen
upphör automatiskt. Gruppsjuk-
försäkringens ersättningsbelopp
är 600 kronor per månad efter en
månads karens. Ersättningen är
skattepliktig inkomst och premi-
en man betalar är således av-
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dragsgill i deklarationen som en
pensionsförsäkring. Premien för
2002 är 552 kronor.

Gruppolycksfalls-
försäkringen
Förbundets gruppolycksfallsför-
säkring gäller både under arbets-
tid och fritid. Olycksfallsskyddet
är värdesäkrat och invaliditets-
kapitalet uppgår till 10 basbe-
lopp (2002 = 379 000 kr). Ersätt-
ning betalas i förhållande till
graden av invaliditet.

Är invaliditetsgraden 50 pro-
cent eller mer fördubblas ersätt-
ningen. Vid 100 procent invalidi-
tet utbetalas således ett maxi-
malt invaliditetskapital på 20
basbelopp (2002 = 758 000 kr). 

Ersättning kan betalas för medi-
cinsk (nedsatt kroppsfunktion)
eller ekonomisk (nedsatt arbets-
förmåga) invaliditet. Vid medi-
cinsk invaliditet minskas ersätt-
ningsbeloppet med 2,5 procent-
enheter för varje år som åldern
överstiger 45 år. Vid 65 års ålder
uppgår maximal invaliditetser-
sättning till hälften av det fulla
försäkringsbeloppet. Försäkring-
ens slutålder för medicinsk in-
validitet är 67 år.

Vid ekonomisk invaliditet mins-
kas ersättningsbeloppet med 5
procentenheter för varje år som
åldern överstiger 45 år. Vid 65
års ålder upphör rätten till er-
sättning för ekonomisk invalidi-
tet helt.

Försäkringen omfattar även er-
sättning för nödvändiga och
oundvikliga merkostnader, högst
3 basbelopp, samt ersättning för
skador på burna kläder och nor-
malt medförda personliga tillhö-
righeter, högst 0,5 basbelopp.
Dessutom ersätter gruppolycks-
fallsförsäkringen följande kost-
nader i den mån de inte ersätts
från annat håll: läkekostnader,
behandlingskostnader för tand-
skador samt resekostnader i
samband med vård och behand-
ling och merkostnader för resor
mellan bostaden och arbetsplat-
sen under begränsad tid, om
särskilt transportmedel måste
anlitas.

I försäkringen ingår också ett
krismoment som omfattar psyko-
logkonsultationer för försäkrad

som drabbats av ett traumatiskt
tillstånd till följd av ersättnings-
bar olycksfallsskada, rån, hot
eller överfall, makes eller barns
dödsfall. Krismomentet gäller för
den försäkrade i egenskap av pri-
vatperson, det vill säga ej i tjäns-
ten. Försäkringen gäller ej för
skador som tillfogats av någon i
familjekretsen. Kristerapi ges med
högst 10 behandlingar per för-
säkrad och skada och av psykolog
som anvisats av Skandias Kris-
centrum. 

Premien för 2002 är 168 kronor
för egen försäkring och 168 kro-
nor för medförsäkrad.

Barnförsäkring
Barnförsäkringen utbetalar er-
sättning vid invaliditet på grund
av olycksfall eller sjukdom och
gäller för alla dina barn. Makes/
sambos barn är försäkrade under
förutsättning att de är folkbok-
förda på din adress. Försäkring-
en gäller dygnet runt till och med
utgången av det kalenderår bar-
net fyller 25 år. Anslutning till
barnförsäkring sker utan hälso-
deklaration. Observera dock de
inskränkningar i giltighet som
gäller för skador som inträffat
innan försäkringen tecknats, med-
födda sjukdomar m m. Vid even-
tuell skada görs hälsoprövning i
efterhand.

Försäkringsbeloppet uppgår
till max 30 basbelopp per barn
(2002 = 1 137 000 kr). Ersättning
betalas i förhållande till invalidi-
tetsgraden (ex: vid 15 procent
invaliditet utbetalas 170 550 kr).
Vid olycksfall ersätts även läke-,
tandskade- och resekostnader (de
verkliga kostnaderna), merkost-
nader för skadade kläder, glas-
ögon m m i samband med olycks-
fall som krävt läkarbehandling
(högst 0,5 basbelopp), övriga
oundvikliga merkostnader på
grund av olycksfallet (högst 3
basbelopp), rehabiliteringskost-
nader (högst 2 basbelopp). 

Ett dödsfallskapital på 1 basbe-
lopp betalas oavsett om dödsfal-
let beror på ett olycksfall eller en
sjukdom.

Premien för 2002 är 732 kro-
nor. Du betalar endast en premie
oavsett antalet barn.

Separat barnolycksfalls-
försäkring
Sedan gammalt finns en separat
barnolycksfallsförsäkring som
gäller till och med utgången av
det kalenderår barnet fyller 20
år. Den gäller endast vid olycks-
fall och ger max 20 basbelopp per
barn (2002 = 758 000 kr) i invali-
ditetsersättning.

Premien för 2002 är 216 kro-
nor. Du betalar endast en premie
oavsett antalet barn.

Om du är en av dem som har
kvar denna försäkring för barnen
rekommenderar vi att du byter
till Barnförsäkringen som gäller
t.o.m. 25 års ålder och ger invali-
ditetsersättning upp till 30 bas-
belopp både vid sjukdom och
olycksfall.

Premiebefrielse
Försäkrad som på grund av sjuk-
dom eller olycksfallsskada upp-
bär hel förtidspension eller helt
sjukbidrag enligt lagen om all-
män försäkring, har rätt till pre-
miebefrielse för premie som av-
ser den försäkrade. Rätten till
premiebefrielse inträder vid den
tidpunkt då förtidspensionen
eller sjukbidraget börjar gälla
enligt försäkringskassans beslut.
Är den försäkrade gruppmedlem
omfattas även eventuell premie
för barnförsäkring. Premiebefri-
elsen gäller längst till dess med-
lemmen fyller 67 år (= gruppav-
talets slutålder).

Fortsättningsförsäkring kan un-
der vissa förutsättningar tecknas
om försäkrad måste gå ur grupp-
försäkringen.

Seniorförsäkring kan tecknas
inom tre månader vid utträde på
grund av ålderspension eller upp-
nådd slutålder för gruppavtalet.

Veterinärutrustnings-
försäkringen
Försäkringen avser allriskför-
säkring av veterinärutrustning
(instrument och liknande) inklu-
sive tillbehör samt varor, varmed
avses medicin, förbandsartiklar
och liknande. Biltelefon, person-
sökare, ultraljudsapparat, rönt-
genutrustning, framkallningsap-
paratur och autoklav ingår dock
inte i försäkringen.
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Försäkringsbeloppet uppgår till
maximalt 3 basbelopp (2002 =
113 700 kr) för egendom tillhörig
en och samma veterinär. Själv-
risken är 500 kr. Premien för
2002 är 230 kronor. 

Observera att veterinärutrust-
ningsförsäkringen endast kan
sägas upp till årsförfallodagen,
som är den l januari varje år.
Enda undantaget är om du sålt
din utrustning. Då kan försäk-
ringen upphöra från nästkom-
mande månadsskifte efter det
skriftlig avanmälan inkommit
till veterinärförbundet.

Skandia Pension Direkt
Skandia Pension Direkt är en
flexibel pensionsförsäkring med
bra avkastning på sparkapitalet.
Ditt sparande ger dig en garante-
rad pension och familjen är hela
tiden skyddad ekonomiskt genom
återbetalningsgarantin.

Skandia Pension Direkt är lika
bra för den som vill teckna sin
första pensionsförsäkring som 
för den som önskar komplettera
sin befintliga pensionsförsäkring.
Premien är avdragsgill enligt
samma regler som gäller för indi-
viduell pensionsförsäkring.

Skandia Pension Direkt beta-
las ut under fem år eller längre,
tidigast från 55 års ålder. Premi-
en är lägst 300 kr per månad.
Sparandet kan när som helst
avbrytas eller ändras utan att
det inverkar negativt på tidigare
insättningar.

Önskar du gå med i Skandia
Pension Direkt kan du rekvirera
anmälningsblankett från Skan-
dia.

Betalning av premien sker via
autogiro. Det är viktigt att du 
på anmälningsblanketten anger
kontonummer (motbokslöst) och
bank där det finns pengar vid
betalningstillfällena.

Vill du veta mer om försäkring-
en är du välkommen att kontak-
ta Skandia, tfn 020-644 644.

Hem- och Villaförsäkring
Veterinärförbundet kan i samar-
bete med If Skadeförsäkring
även erbjuda dig som medlem 15
% grupprabatt på If:s ordinarie
pris på Hem- och Villaförsäkring.
Utöver detta finns också If-bonus
som kan ge dig ytterligare upp
till 20 % rabatt på Hem- och Vil-
laförsäkringen samt på dina övri-
ga privata sakförsäkringar, t ex
bil- och fritidshusförsäkring.

Detta bonussystem bygger på
skadefrihet och antal försäkring-
ar som tecknas.

Exempel: Hem/Villaförsäkring
Ordinarie pris 2.000 kr
Rabatt via SVF (15%) -300 kr
If-bonus (20%) -340 kr
Totalt 1.360 kr

I exemplet ovan har vi räknat på
att du tecknat 4 st försäkringar
eller fler i If, vilket ger 20 % i If-
bonus.

För att få reda på hur mycket

pengar du kan spara ringer du If,
tfn 020-655 655.

Specialistvårdsförsäkring
för gruppavtal
Försäkringen ger dig personligt
omhändertagande när du, efter
utredning och remiss från din
behandlande läkare, behöver
kvalificerad specialistläkarvård
eller operation, utan lång vän-
tan. Försäkringen omfattar: spe-
cialistläkarvård; operation, vård
och behandling; eftervård; hjälp-
medel under akut läkningstid;
resor och logi. Premien beror på
den försäkrades ålder. Exempel:
30-34 år 1.308 kr/år, 40–44 år
1.716 kr/år, 55–59 år 2.928 kr/år.

Sjukvårdsförsäkring
Skandias sjukvårdsförsäkring är
ingen gruppförsäkring men den
kan ändå tecknas via förbundet
eftersom många medlemmar kan
ha behov av sådan försäkring.
Med hjälp av försäkringen kan
du till exempel själv påverka tid-
punkt för operation eller behand-
ling.

Har du frågor om Specialist-
vårdsförsäkring och Sjukvårds-
försäkring, ring Bertil Sten på
Skandia, tfn 08-788 44 27 eller
Skandia Life Line tfn 020-92 92
00.

Praktikförsäkring för privat-
praktiserande veterinärer
Förbundet förmedlar även en
praktikförsäkring för de medlem-
mar som är egna företagare och
som önskar ett mer omfattande
försäkringsskydd för dyrare ut-
rustning. I samarbete med If
Skadeförsäkring har förbundet
tagit fram en försäkring som
omfattar både utrustning och
ansvar, inklusive behandlingsan-
svar, dvs felbehandling av djur
som förorsakat skada på djuret
(max 2 miljoner). Försäkringen
omfattar även avbrott på grund av
ersättningsbar egendomsskada,
rättsskydd, krisskydd och tjänste-
reseförsäkring. Utrustningsför-
säkringen omfattar egendom  både
på kliniken och utrustning man
har med sig i bilen.  Försäkring-
en administreras av If. Vill du ha
mer information kontakta If:s
kundcenter, tfn 020-56 56 56.
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Med anledning av den enkätun-
dersökning om konsekvenserna
av nerlagd nödslakt som publice-
rades i Svensk Veterinärtidning
nr 1/02, vill Svensk Lantbruks-
tjänst AB informera om dess roll
och rutiner vad gäller avlivning
och insamling av döda livsme-
delsproducerande djur. Många
av enkätsvaren som SVT redovi-
sat tyder på stor okunskap från
de svarande veterinärerna om
vilka rutiner som gäller.

Det är inte heller att förglöm-
ma att antalet slakterier i landet
under åren fram till 1998 (när
nödslakten lades ner) i stort sett
har halverats, från närmare 50
ner till ca 25 idag. Med det per-
spektivet skulle en återgång till
allmän nödslakt snarare för-
länga avlivningstiderna än tvär-
tom i nuläget.

Detta är Svensk
Lantbrukstjänst
Svensk Lantbrukstjänst bildades
1995 och ägs gemensamt av Kon-
vex AB, Swedish Meats ekono-
miska förening och Svenska
Avelspoolen. Bolagets verksam-
het består av att utföra avlivning
och insamling av döda livsme-
delsproducerande djur från lan-
dets djuruppfödare, för transport
till Konvex omlastningsplatser.
Bolaget utför också obduktions-
transporter till landets obduk-
tionsplatser. Svensk Lantbruks-
tjänst bedriver även foderslakt
(till rovdjur i djurparker) i Käv-
linge. Dessutom utförs så kallad
serviceslakt (tidigare benämnd
nödslakt, men nu med noggran-
nare sortering av djur) i lego-
samarbete med Slakteriproduk-

ter i Helsingborg. Serviceslakten
betjänar ännu så länge bara Skå-
neregionen.

Det är Jordbruksverket som
har beslutat om området där
insamling skall ske, vilket inne-
bär att vissa glesbygdsområden
från Värmland och norrut är
undantagna från insamling.

Svensk Lantbrukstjänst AB
har till sitt förfogande 14 profes-
sionella entreprenörer som utför
uppdraget med fordon utrustade
enligt Jordbruksverkets direktiv.
Entreprenörerna har var sitt
distrikt, och arbetar enligt följan-
de förutsättningar:

Insamling av döda djur
Insamlingen sker genom att ent-
reprenören kör turer i varje
område. Under varm årstid (maj–
september) hämtas djuren tre
gånger/vecka. Undantag är djur

anmälda under lördag–söndag
som hämtas senast måndag,
eventuellt tisdag. Under kall års-
tid (oktober–april) hämtas dju-
ren två gånger/vecka.

Även begärd direkthämtning
av döda djur samma dag utförs,
men då uttas utöver ordinarie
kostnad milkostnader för verk-
ligt körda mil. Detsamma gäller
vid separat körning till obduk-
tionsplats. 

Alla djur skall ligga utomhus
på någon form av hårdgjord yta,
samt vara väl täckta. Detta krav
är för att chauffören så lite som
möjligt skall gå in i stallar, samt
för att minska smittorisken.

Avlivning av djur
Avlivning på gården av djur-
skyddsskäl genomförs av djur-
ägaren eller genom dennes försorg
(t ex granne), av anlitad veteri-
när eller av tillkallad entrepre-
nör.

Vid anmälan om avlivning till
våra entreprenörer är det viktigt
att djurägaren anger om det gäl-
ler avlivning vid hämtning på
ordinarie tur eller om det gäller
akut avlivning, då många avliv-
ningar sker vid ordinarie turer.
Gäller det akut avlivning frågar
entreprenören alltid först djur-
ägaren om avlivningen kan ord-

Så här fungerar Svensk Lantbrukstjänst
KENNETH JOHANSSON, VD, Svensk Lantbrukstjänst AB.

I SVT 1/02 redovisades svenska veterinärers syn på hur
djurskyddet påverkats av avvecklingen av nödslakten 1998.
Många veterinärer var kritiska till dagens avlivnings- och
hämtningsrutiner för lantbrukets djur. Svensk Lantbruks-
tjänst, som ombesörjer denna service i huvuddelen av 
Sverige, vill här klargöra sin verksamhet.

Insamling av döda djur sker genom att Svensk Lantbrukstjänsts entreprenörer kör turer
i varje område. Turtätheten varierar med årstiderna.
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nas genom egen försorg eller
veterinär, om sådan finns på
plats. Tyvärr finns fortfarande
veterinärer som vägrar att utföra
avlivning, trots att det är fritt
fram att använda både farmako-
logisk och mekanisk avlivning
(bultpistol eller slaktmask plus
avblodning). Om en veterinär
vägrar att utföra avlivning och
åker ifrån ett lidande djur är det
i högsta grad genant för hela
veterinärkåren och en skärpning

bör snarast till. Noteras skall
dock att det stora flertalet veteri-
närer sköter detta på ett utmärkt
sätt. 

Begär djurägaren akut avliv-
ning av våra entreprenörer är
målsättningen att avlivning skall
ske inom tre timmar. Det kan
finnas undantag som tar längre
tid på grund av att flera anmäl-
ningar kommer in samtidigt.
Entreprenören har också rätt att
endast åka ut och utföra avliv-
ningen och sedan hämta djuret
med ordinarie transport. Bästa
resultat uppnås om Svensk Lant-
brukstjänsts entreprenörer och
veterinärkåren tillsammans ut-
för avlivningar så snabbt som
möjligt när behovet uppkommer,
samt att kontakt tas med förfat-
taren i de fall som problem före-
kommit. 

Till sist men inte att förglöm-
ma, är det djurägaren själv som

har det slutgiltiga djurskyddsan-
svaret för att inte djur blir lidan-
de.

Kostnader och finansiering
Verksamheten för döda djur be-
kostas dels genom en direktfak-
turering till djurägaren, dels
genom en gemensam finansie-
ring. I direktfaktureringen kos-

Hämtningen av döda
djur bekostas dels
genom direktfakture-
ring till djurägaren,
dels genom en gemen-
sam finansiering.

Tabell 2. Entreprenörer som för Svensk Lantbrukstjänst utför avlivning av djur och
hämtning av döda djur, 2002.

Entreprenör Telefonnummer

Kristianstads Djurtransport AB, Kristianstad 044-12 38 83
Kalmar Djurtransport AB, Kalmar 0480-60 200
GEOL AB, Varberg 0340-82 999
Kallins Åkeri AB, Linköping 070-373 59 56
GEOL AB, Uddevalla 070-332 21 02
Sanitetsslakt i Skara AB, Skara 0511-21 525
Upplands Nödslaktservice AB, Uppsala 0294-41 310 / 070-603 54 54
GEOL AB, Kil 070-643 74 44
SG Nödslakt, Borlänge 070-602 91 11 / 070-602 91 12
AVL Transport, Slite 0498-33 031 / 070-330 81 00
Bollnäs Djurtjänst, Bollnäs 0278-183 14 / 070-396 41 09
Lits Djurservice AB, Östersund 070-334 54 35 / 070-675 97 90
Umeå Djurtransport AB, Umeå 070-699 62 19
Lundmans Djurtransport AB, Piteå 0911-177 63 / 070-636 24 12

Tabell 1. Svensk Lantbrukstjänsts insam-
ling av döda djur i hela landet inklusive
Norrland under åren 1995–2001.

År Insamlat Varav 
antal djur avlivade

1995 19 603 3 992
1996 25 684 5 103
1997 33 501 5 591
1998 47 384 7 569
1999 51 676 8 999
2000 54 608 7 288
2001 65 224 7 975

Fler Veterinär-
kryssningar

Veterinär K G Linderholms nya ”fack-
studieresor” för veterinärer m fl i form av
flodkryssningar i Europa med inriktning på
kultur och turism, har blivit mycket upp-
skattade. Båda hittillsvarande blev över-
tecknade med väntelistor. Rederiet uppskat-
tade vårt intresse så mycket att man därför
med samma förmåner som tidigare har
förhandsbokat  ett antal hytter på ytterli-
gare två kryssningar:

På den italienska floden Po från
Venedig till Cremona 2002.

21 juli - 28 juli, pris fr 10.900:-
med dagliga strandhugg och utflykter
(Venedig (en och en halv dag), Chioggia,
Padua, Verona, Mantua, Parma m fl).

Kryssing på Donau från
Regensburg till Budapest.

20 - 27 juli 2002, pris fr 10.900:-
Kryssningen börjar i Regensburg och slu-
tar i Budapest med dagliga strandhugg och
utflykter (Passau, Melk, Dürnstein, Wien,
Bratislava, Esztergom m fl).

I priset ingår: kryssning på fem-stjärnigt
flodfartyg med helpension  inklusive viner
till huvudmålen, guidade utflykter, flyg
från och till Sverige samt transfers. Möj-
lighet finns att förlänga resan före eller
efter (flygresan ingår). Priserna gäller
per person i utsides dubbehytt.

För mer detaljerad information och för-
handsanmälan: K G Linderholm,
Alviksvägen 133, 16762 Bromma, Tel
08-800500 Fax:08-264647 senast mån-
dag 15 april 2002.

P.s. På grund av en akut avbeställning från
en utländsk grupp finns det hytter lediga
till Po-kryssningen 3-10 april för den som
snabbt hör av sig till K G Linderholm.
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tar under vardagar t ex storbo-
skap över 300 kg 500 kronor att
hämta, mjölkkor anslutna till
mejerierna Arla, Skånemejerier,
Milko, Gefleortens och Norrmeje-
rier 700 att hämta och mjölkkor
anslutna till övriga mejeriföre-
ningar 1 000 kronor. Ungdjur
(nöt), sugga och galt på 100–300
kg kostar 300 kronor att hämta
under vardagar samt svin, får
och lamm 200 kronor. Dessa pri-
ser gäller från januari 2002. Hel-
ger, fredag kl 16.00 måndag kl
06.00 och vardag kl 16.00–06.00
tillämpas jourpris.

I den gemensamma finansie-
ringen gör slakterierna ett av-
drag på leverantörernas avräk-
ningar per kg slakt. För närva-
rande är avdraget 12 öre per kg
pälsbärande djur (exklusive häst)
och för gris 2,7 öre per kg. Från
de tidigare nämnda mejerierna
(Arla, Skånemejerier, Milko, Gef-
leortens och Norrmejerier) beta-
las dessutom gemensamt 300 kr
per mjölkko.

För häst finns ingen gemensam
finansiering utan hela kostnaden
tas ut direkt från hästägaren
kontant vid hämtning. Hästar
(utom ponny och föl som är billi-
gare) kostar 1 700 kronor att
hämta under vardagar (januari
2002). 

För avlivning görs ett tillägg på
175 kronor för vuxna djur och 75
för smådjur (ca 100 kg och neråt),
oavsett när avlivningen sker.

Lite statistik
Insamlingen av döda djur har
sedan Svensk Lantbrukstjänst
ABs bildande 1995 utvecklats
och ökat i hela landet inklusive
Norrland, enligt Tabell 1. Svensk
Lantbrukstjänst har för att full-
göra arbetet tecknat avtal med
de entreprenörer som anges i
Tabell 2.

Med förhoppning om att detta
givit ett litet klarläggande om
hur Svensk Lantbrukstjänst AB
arbetar och med förhoppning om
ett fortsatt gott samarbete med
veterinärkåren.

Astrid Lindgren är död, men hen-
nes gärning är odödlig. Vi har
alla en egen relation till vår mest
älskade författarinna. Jag fick
ynnesten att få vara hennes vän i
nästan 20 år. Under mina år på
universitetet, i myndigheter och
organisationer har jag mött högt
utbildade och bildade människor
men aldrig någon så intelligent
och med så stor intellektuell
kapacitet som Astrid Lindgren.
Det unika med Astrid var att hon
dessutom behållit sitt hjärta och
känslan för de svaga. Astrid
Lindgren gav barn, gamla och
djur, de ordlösa, ordet som ingen
annan. Ord kan lätt bli patetiska
men i detta fall är de sanna, lika
sanna som Astrid Lindgren var.
Hon var precis så fantastisk som
alla beskrivit henne genom åren,
men mycket mer full i bus än vad
som vanligtvis framkommer. 

Ingen enskild människa har
betytt mer för djurskyddet än
Astrid Lindgren. När hon 1987
fick djurskyddslagen av svenska
regeringen som 80-årspresent
var hon på all världens tidning-
ars förstasidor, däribland New
York Times. 

Hennes engagemang i djur-
skyddsfrågor gav en vitamin-
injektion till människor världen
över som bryr sig om hur våra
produktionsdjur behandlas under
sin korta levnad, under transpor-
ter till slakterierna och hur de
till slut slaktas. Djurskyddslagen
blev i vissa avseenden tandlös
och som Astrid själv uttryckte
det ”Det är fisigt att ta tillbaka
födelsedagspresenter” men de-
batten har påverkat samhället
till att ta hänsyn till djurs behov.

Här i Sverige blev ”produktions-
enheterna” återigen kor, grisar
och höns. Forskningsmedel fri-
sattes för djurskyddsforskning.
1988 avsatte dåvarande jord-
bruksminister Mats Hellström

medel öronmärkta för djurskydd
för första gången i budgetpropo-
sitionen. Resultatet av forsknings-
medel som används för forskning
om djurens välfärd kan ses i alla
de artiklar som publicerats under
1990-talet inom ämnesområden
som fysiologi, etologi, husdjurs-
hygien etc. Från det att ordet
”djurskydd” endast associerats
med ”tokiga” gamla tanter skulle
ordet ”djurskydd” in i nästan
varje ansökan, som en anledning
till att få medel till forskning
inom husdjursområdena. Man
bytte ut ord som ”produktionshö-
jande” till ”djurskydd”.

Före jul satt Astrid och jag i
soffan på Dalagatan och talade
om livets mening som hon just då
ifrågasatte. Jag sa: ”Ingen nu
levande människa har haft stör-
re mening med sitt liv än du, Ast-
rid.” Då tittade hon upp på mig
på sitt pillemariska sätt och sa:
”Tycker du det” och fick ett lugnt,
belåtet uttryck över ansiktet. 

Vi är många levande, kännan-
de varelser som saknar dig. Du
fattas oss alla, Astrid!

Kristina Forslund
leg veterinär

(vän och medförfattare till boken ”Min
ko vill ha roligt”, Rabén & Sjögren, 1990)

*VD Kenneth Johansson, Svensk
Lantbrukstjänst AB, Box 734, 531 17
Lidköping. Telefon: 0510-868 61.

Astrid Lindgren, till minne

Med anledning av Astrid Lindgrens död den 28 januari 2002,
har Svensk Veterinärtidning bett författarinnans vän, veteri-
nären Kristina Forslund, att belysa Astrid Lindgrens betydel-
se för utvecklingen av svenskt djurskydd.
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Varför ett nytt pensions-
avtal?
I likhet med det allmänna pen-
sionssystemet, går utvecklingen
av de kollektivavtalade tjänste-
pensionerna från att vara för-
månsbestämda pensionssystem
mot avgiftsbestämda system, där
livsinkomsten istället för in-
komstbortfallsprincipen blir av-
görande för pensionens storlek. 

Arbetsgivarverket har under
senare år drivit frågan att även
tjänstepensionen för statsan-
ställda bör intjänas enligt livsin-
komstprincipen och bygga på
avgiftsbestämda system istället
för förmånsbestämda. Ett av de
viktigaste skälen för Arbetsgi-
varverket att övergå till avgifts-
bestämda system är att pen-
sionskostnaderna blir mer synli-
ga och förutbestämda. En annan
princip som Arbetsgivarverket
drivit är principen att varje
arbetsgivare ska stå enbart för
sina pensionskostnader.

SACO-S hade för sin del tydligt
markerat för Arbetsgivarverket
att pensionsavtalet PA-91 ändå
var bra och konkurrenskraftigt.
Förhandlingar om ett nytt pen-
sionsavtal som bygger på livs-
inkomstprincipen skulle enligt
SACO-S uppfattning kunna bli
aktuellt endast om pensionsav-
gifterna i sin helhet fonderas och
den enskilde arbetstagaren själv
får välja förvaltare av sin pen-
sionsavgift. Ett sådant system
skulle accepteras endast på in-
komster högst upp till 7,5 in-
komstbasbelopp (ibb) (23 550
kronor per månad). På inkomster

därutöver skulle det nuvarande
förmånsbestämda systemet vara
kvar. Även om arbetsgivaren i ett
avgiftsbestämt system inte läng-
re garanterar ett visst samband
mellan slutlönen och pensionens
storlek, gjordes den bedömning-
en att ett sådant avgiftsbestämt
system på inkomster under 7,5
ibb gör det möjligt att på lång
sikt få högre tjänstepensioner. 

Under en positiv förhandlarat-
mosfär genomfördes förhandling-
arna rekordsnabbt.

Det nya avtalet är ett bra pen-
sionsavtal, som tillsammans med
Avtalet om delpension med all
säkerhet kommer att få positiva

konsekvenser för de statsan-
ställda. Pensionsavtalet kommer
också för myndigheterna ett bli
ett starkt rekryteringsargument
i konkurrensen om välutbildad
arbetskraft. 

Vilka är de viktigaste
nyheterna?
Det nya avtalet är en blandning
av gammalt och nytt och de vikti-
gaste nyheterna är följande:

– Individuell avgiftsbestämd
ålderspension införs. Den an-
ställde själv väljer placering av
pensionsavgiften, som är 2,3 pro-
cent på hela lönen såväl under
som över 7,5 inkomstbasbelopp
(ibb), dock maximalt upp till 30
ibb. 

– Förmånsnivån för inkomster
över 7,5 ibb sänks i det förmåns-
bestämda systemet från 65 pro-
cent till 60 procent. Minskningen
kompenseras genom att den nya
pensionsavgiften 2,3 procent även
avsätts på inkomster över 7,5 ibb.

– Åldersgränsen för att intjäna
individuell ålderspension sänks
från 28 till 23 år.

Nytt statligt pensionsavtal och avtal om 
delpension
SACO-S och övriga statliga arbetstagarorganisationer skrev
den 1 februari 2002 under en överenskommelse med Arbets-
givarverket om dels ett nytt statligt pensionsavtal, PA 03, och
dels ett avtal om delpension. De nya avtalen gäller från den
1 januari 2003. Anställda födda 1942 och tidigare kommer
att gå kvar på nuvarande pensionsavtal PA 91. Denna ålders-
gräns gäller däremot inte det nya avtalet om delpension. Alla
statligt anställda som fyllt 61 år men inte 65 år kommer att
från och med 2003 kunna ansöka om delpension.
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– Pensionsrätt medges oavsett
sysselsättningsgrad och anställ-
ningsform. I det förmånsbestäm-
da systemet som gäller för in-
komster över 7,5 ibb krävs för
pensionsrätt dock en anställning
av minst 20 procent i sysselsätt-
ningsgrad. 

– Pensionsavgiften till Kom-
pletterande ålderspension, Kåpan,
höjs från 1,7 procent till 2,0 pro-
cent. Den avgiften tas liksom
tidigare ut på hela lönen.

– Övertidsersättning blir pen-
sionsgrundande inkomst i de av-
giftsbestämda pensionsförmån-
erna.

– Efterlevandepensionen till
vuxna tidsbegränsas till sex år
och utges längst till arbetstaga-
ren/pensionären skulle ha fyllt
75 år. Barnpensionerna förbätt-
ras.

– Övergångsbestämmelser som
i princip garanterar nuvarande
ålderspensionsförmåner ges till
anställda från födda 1943 till
födda 1972.

– Övergångsbestämmelser sä-
kerställer livslånga efterlevande-
förmåner som intjänats i det
gamla systemet.

– Intjänad pensionsrätt – fri-
brev – kommer att värdesäkras
till prisbasbeloppet.

– Bestämmelsen om avgångs-
skyldighet vid fyllda 65 år tas
bort.

– Nytt avtal om delpension in-
förs.

Ålderspension
Under en lång följd av år kom-
mer den statliga ålderspensionen
att bestå av flera delar.

Individuell ålderspension –
avgiftsbestämd
En individuell ålderspension in-
förs där individen själv kan pla-
cera sin pensionsavgift i en tradi-
tionell pensionsförsäkring eller
en fondförsäkring. Pensionsav-
giften är bestämd till 2,3 procent
av hela lönen och den ska må-
nadsvis tillgodoräknas den an-
ställde. Även övertidsersättning
ska inräknas i den pensionsgrun-
dande lönen. Avgift tillgodoräk-
nas även vid vissa ledigheter, 
t ex vid föräldraledighet, dock

längst 18 månader per barn.
Denna del av ålderspensionen
kommer att på lång sikt helt
ersätta den nuvarande förmåns-
bestämda ålderspensionen på tio
procent av pensionsunderlaget.
Den lägsta åldersgränsen för att
tjäna in individuell ålderspen-
sion är 23 år. Pensionsavgiften
kan intjänas längst till den
anställde fyller 65 år. 

Kåpan – avgiftsbestämd
Kompletterande ålderspension,
Kåpan, (tjänste) kommer att fun-
gera som tidigare med den skill-
naden att pensionsavgiften ökar
från 1,7 procent till 1,9 procent
år 2003 och till 2,0 procent år
2004. Övertidsersättning kom-
mer i fortsättningen att ingå i
den pensionsgrundande lönen.
Den lägsta åldersgränsen för att
tjäna in pensionspremier till
Kåpan är som tidigare 28 år. 

Kåpan (extra) finns kvar i det
nya avtalet. Utöver den avgift som
tillgodoräknas i Kåpan (tjänste)
kan lokalt kollektivavtal tecknas
om löneväxling till en extra pen-
sionsavgift som Försäkringsföre-
ningen på det statliga området,
FSO, förvaltar.

Kåpan (plus) är en möjlighet
för statligt anställda att avsätta
pensionsavgift till sin egen priva-
ta traditionella pensionsförsäk-
ring i FSO. Inbetalning görs med
skattade pengar men med de
avdragsregler som skattelagstift-
ningen medger. 

Förmånsbestämd
ålderspension
En av SACO-S viktigaste frågor i
förhandlingarna om ett nytt av-
tal var att bibehålla ett förmåns-
bestämt ålderspensionssystem
för inkomstdelarna över 7,5 ibb.
Denna målsättning lyckades vi
uppnå även om pensionsnivån
blir sänkt från 65 procent till 60
procent av pensionsunderlaget.
Sänkningen på fem procentenhe-
ter kompenseras på lång sikt
med de nya pensionsavgifterna
som avsätts även på inkomstde-
lar över 7,5 ibb. Övergångsvillkor
säkerställer pensionsnivån 65
procent under överskådlig tid.
För full pension krävs även i fort-
sättningen 30 anställningsår.
Ålderspensionen beräknas på ett
genomsnitt av årslönerna – över-
tidsersättning räknas inte med –
under de fem sista åren före
avgången med ålderspension. I
den pensionsgrundande lönen
ingår bland annat den fasta
lönen, oavsett om den har beta-
lats ut eller inte.

Övergångsvillkor
Eftersom det tar mycket lång tid
att bygga upp ett pensionskapi-
tal i ett avgiftsbestämt system,
innehåller avtalet mycket långt-
gående övergångsbestämmelser.
Anställda som är födda 1943 till
1972 garanteras därför förmåner
enligt principerna i det förmåns-
bestämda systemet i PA 91. De
garanterade förmånsbestämda
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nivåerna minskas successivt i
takt med att de avsatta pensions-
avgifterna med ränta på ränta-
effekten växer till sig. Syftet är
att den totala pensionsnivån
även i fortsättningen blir ca tio
procent under 7,5 ibb och ca 65
procent därutöver.

Uttag av ålderspension –
rörlig ålderspension
Det nya avtalet ger större möjlig-
heter för den enskilde arbetsta-
garen att välja när och hur ålders-
pensionen ska betalas ut. Visser-
ligen har den tidigaste tidpunk-
ten från vilken man har rätt att
ta ut sin ålderspension höjts från
60 till 61 år, men å andra sidan
kan man från år 2003 ta ut ålder-
spensionen temporärt men en-
dast under tiden före fyllda 65 år.
Denna begränsning gäller dock
inte Kåpan.

Efterlevandepension
Reglerna om efterlevandepen-
sion till make/maka/registrerad
partner/sambo och barn har för-
ändrats och moderniserats. Den
materiellt största förändringen
är att den del av efterlevande-
skyddet som beräknas på in-
komster över 7,5 ibb och som
tidigare betalades ut under hela
den efterlevandes livstid begrän-

sas i det nya avtalet till att utbe-
talas under sex år. Avtalet inne-
håller dock övergångsbestämmel-
ser som under lång tid framöver
kommer att ge ett livsvarigt
efterlevandeskydd.

En annan viktig förändring är
att efterlevandeskyddet till barn
under 20 år kraftigt förbättras
genom att barnpensionen alltid
ska utbetalas till dess barnet
fyllt 20 år. Den tidigare begräns-
ningen på högst fem år finns inte
längre. Storleken på efterlevan-

deskyddet i det nya avtalet är i
princip oförändrad.

De nya reglerna innebär följan-
de: På inkomster under 7,5 ibb
utges även i fortsättningen ett
efterlevandeskydd till vuxna på
1,2 prisbasbelopp per år. Utbe-
talningstiden har förlängts från
fem år till sex. På inkomster mel-
lan 7,5 ibb och 20 ibb utges till
vuxna 45 procent av pensionsun-
derlaget under år ett och 30 pro-
cent under de resterande fem
åren. Ersättningsnivåerna till
barn är tio procent av pensions-
underlaget upp till 7,5 ibb och 25
procent mellan 7,5 och 20 ibb.

Sjukpension
Förmånerna sjukpension och till-
fällig sjukpension finns kvar som
tidigare. En positiv nyhet är att
tillfällig sjukpension ska fortsät-
ta att utbetalas till de partiellt
förtidspensionerade som på sin
friska del väljer att sluta arbeta
hos staten och som går över till
en annan arbetsgivare. 

Bildande av livbolag 
Med anledning av att det i det
nya avtalet öppnas för möjlighe-
terna för de anställda att själva
välja placering i traditionell för-
säkring eller i fondförsäkring
kommer parterna att snarast ta
upp överläggningar om bildande
av ett ömsesidigt livbolag. Bola-
get ska erbjuda placering i fonder
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men även i traditionell pen-
sionsförsäkring, t ex för de an-
ställda som inte aktivt kommer
att välja placering av sin pen-
sionsavgift. 

Delpension
Det är mycket positivt utifrån
målsättningen om ett långt och
hållbart arbetsliv att vi lyckades
förhandla oss fram till att återin-
föra möjligheterna till delpen-
sion. Precis som det var i det
lagstadgade delpensionssystemet
är det inte heller nu en rättighet
utan det krävs arbetsgivarens
medgivande. Avtalet innehåller
dock en mycket stark rekommen-
dation från de centrala parterna
till de statliga myndigheterna.
Rekommendationen uttalas på
följande sätt: ”arbetsgivaren ska
i största möjliga utsträckning
tillmötesgå arbetstagarens öns-
kemål om arbetstidsminskning
för att kunna få delpension.”

För att kvalificera sig för del-
pension krävs att arbetstagaren
före nedtrappning har minst 120
månaders anställning med kol-
lektivavtalad pensionsrätt inom
eller utanför staten. Man måste
arbeta minst 50 procent av heltid
efter arbetstidsminskningen. Del-
pension kan ansökas från det
arbetstagaren fyller 61 år. Del-
pensionsnivån är 60 procent av
inkomstbortfallet som beror på
nedtrappningen. Delpensionen
kan längst utbetalas till och med
månaden före delpensionären
fyller 65 år.

Harald Håkansson
pensionsexpert, SACO

Till hösten 2002 är det dags igen.
Veterinärer som är intresserade
av hundars och katters beteende
eller som får frågor om problem-
beteende hos hundar och katter
kan åter få universitetsutbild-
ning om detta.

Under mina år som forskare
och lärare på SLU fann jag ett
stort intresse för och behov av
mer utbildning i sällskapsdju-
rens beteende. Jag började då,
tillsammans med Djursjukhuset
i Skara och Svenska Djursjuk-
husföreningen, att arbeta för en
kurs i hund- och kattetologi, med
inriktning på djursjukvård. Under
hösten 1999 godkändes en sådan
kurs av fakultetsnämnden på
SLU. Syftet med kursen är att ge
en större förståelse för hur hun-
dar och katter fungerar genom
att ge ökade kunskaper om dju-
rens naturliga beteenden, pro-
blembeteenden och deras reak-
tioner när de besöker veterinär
och djursjukhus. Tanken är att
man efter kursen ska förstå en
hel del av orsakerna till djurens
beteenden och varför problem
uppstår. 

Med tanke på att djurs välfärd
och psykiska hälsa kan vara av
stor betydelse för det kroppsliga
tillfrisknandet, är denna utbild-
ning dessutom viktig både från
djurskyddssynpunkt och för det
enskilda djursjukhuset.

Uppskattat av tidigare 
deltagare
Följande synpunkter kommer
från Eva Johansson, Djursjukhu-
set Albano, som var kursdeltaga-
re höstterminen 2001: ”Utbild-
ningen har gett mig ny kunskap
om och förståelse för orsaker till
djurens beteende. Detta innebär
att jag i mitt jobb som veterinär
nu bättre kan förklara för djurä-
garen varför deras hund eller katt
beter sig som den gör. Ett exem-
pel är när djurägare tolkar sitt
djurs beteende som svartsjuka
eller medveten protest. Denna för-
ståelse är viktig för oss veterinä-
rer och jag vill därför varmt
rekommendera denna utbildning.”

Kurs på distans
Kursen är en distanskurs, som
går på kvartsfart under en ter-
min och den ger fem högskole-
poäng. Den består av tre träffar i
Skara på två–tre dagar och arbe-
te som görs hemifrån, delvis över
dator och Internet. I första hand
antas de sökande som har utbild-
ning i djursjukvård eller veteri-
närmedicin och erfarenhet av
arbete inom djursjukvården. Mer
information om kursen och an-
sökningsblankett kan man hitta
på SLU:s hemsida eller i SLU:s
kurskatalog. 

Kerstin Malm
FD i etologi och kursledare

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

Utbildning i hund- och kattetologi
vid Djursjukhuset i Skara

Sveriges lantbruksuniversitet i Skara arrangerar till hösten en
distanskurs i hund- och kattetologi för veterinärer. Artikeln
ger en kort bakgrund och beskrivning av denna ”otraditionel-
la” veterinära universitetsutbildning.

the Meditron stethoscope

www.meditron.no
Ring Kruuse Svenska AB  
08-85 02 00.
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Av veterinärförbundets enkät,
som publicerades i veterinärtid-
ningen nummer 1/02, framgår
att många av de stordjursprakti-

serande veterinärerna anser att
det fortfarande brister i djur-
skyddet för den djurkategori som
tidigare nödslaktades, sedan den
servicen avskaffats i stora delar
av landet. Man påpekar bland
annat att djur med dålig prognos
försöksbehandlas och hålls kvar
för länge i besättningarna.

Jordbruksverket vill med an-
ledning av det påtala att det all-
tid är den som är ansvarig för
djuret, alltså i de flesta fall djur-
ägaren, som är skyldig att se till
att djuret inte utsätts för onödigt
lidande. Om ett djur av djur-
skyddsskäl bör avlivas är det
alltså ägarens ansvar att se till
att detta snarast blir utfört.

Om vetenskap och beprövad
erfarenhet visar att vidare be-
handling av djuret är utsiktslös,
ska veterinären påtala att djuret
bör avlivas.

Distriktsveterinärer 
skyldiga att avliva
Avlivningen kan utföras av lek-
man, av veterinär eller av Svensk
Lantbrukstjänsts personal men
personen som utför avlivningen
ska ha erforderliga kunskaper
om djurskydd, den bedövnings-
och avlivningsmetod som an-
vänds och om utrustningens
handhavande. I de fall där kom-
petensen hos en lekman kan ifrå-
gasättas bör Svensk Lantbruk-
stjänst eller veterinär utföra av-
livningen.

De statligt anställda distrikts-
veterinärerna är skyldiga att på
djurägares begäran avliva djur
om det är befogat av djurskydds-
skäl och om Svensk Lantbruks-
tjänst inte finns att tillgå för
avlivningen. De har emellertid
inte skyldighet att tjänstgöra
utanför sitt jourområde förutom
vid officiella uppdrag, vilket i
regel inte inbegriper avlivning.
Förrättningen debiteras enligt
taxa.

Fler obduktions-
möjligheter
Man har i enkäten även framfört
att det är svårt att få denna djur-
kategori obducerad. Jordbruks-
verket arbetar därför för att
också få till stånd obduktions-
möjligheter vid de destruktions/
förbränningsanläggningar som
planeras i landet.

På uppdrag av regeringen föl-
jer Jordbruksverket dessutom
fortlöpande konsekvenserna av-
seende djurskydd, smittskydd och
livsmedelskvalitet till följd av
slakteribranschens avveckling av
nöd- och sanitetsslakten. 

Leif Denneberg
djuravdelningen
Olle Johansson

distriktsveterinäravdelningen

SJV kommenterar avlivning av sjuka
lantbruksdjur
I SVT 1/02 publicerades en enkätundersökning som genom-
förts bland landets stordjurspraktiserande veterinärer, med
anledning av den avsaknad av nödslakt som finns i stora
delar av landet. Jordbruksverket (SJV) vill här kommentera
några av de brister som enkäten påvisade.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till följande stationer:

Arvidsjaur – en heltidsanställning (dnr 06-922/02)

Karlskrona – ett vikariat t.o.m. 31 december 2002 
(dnr 06-923/02)

Norrköping – en heltidsanställning (dnr 06-924/02)

Säffle – en heltidsanställning (dnr 06-925/02)

Fullständig annons finns på Internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 21 mars 2002.
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551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

Obduktion vid SVA.
Jordbruksverket arbe-
tar för att också få till
stånd obduktionsmöj-
ligheter vid de destruk-
tions/förbränningsan-
läggningar som plane-
ras i landet.
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Jag har med intresse tagit del av
referatet av ansvarsärendeären-
det i SVT 1/02, där en kollega
fällts för att i ett besiktningsin-
tyg inte ha uppgivit ett tidigare
inträffat sjukdomstillstånd. Utan

att ta ställning till de specifika
förhållandena just i detta fall
vore jag tacksam om ett klar-
görande i följande frågeställning-
ar:

Under min tid som ledamot i
SVS hästsektions styrelse lade vi
ned ett omfattande och noggrant
arbete på att utarbeta ett nytt
hästbesiktningsintyg som nu
finns tillgängligt, utgivet av 
Sveriges Veterinärförbund och
SVS hästsektion i samarbete.
Under arbetets gång diskutera-
des tillämpningen av sekretess-
bestämmelserna ingående, vilket
bland annat resulterade i att

raden i det gamla intygsformulä-
ret ”Djuret är av undertecknad
tidigare undersökt/behandlad för”
ströks. Det ansågs att en besikt-
ning gäller djurets status vid
besiktningstillfället och att angi-
vande av tidigare undersöknings-
resultat och behandlingar lätt
kunde misstolkas, samt vidare
att det är säljarens skyldighet att
för köparen lämna sådana upp-
gifter och inte veterinärens. 

Det är dessutom ofta omöjligt
att kunna bedöma vad ett tidiga-
re sjukdomstillstånd har för
betydelse i framtiden. Även ba-
nala sjukdomstillstånd kan få
oanade konsekvenser och eventu-
ellt bli bedömda på ett allvarligt
sätt av ansvarsnämnden. 

Vidare ansåg vi att det från
sekretessynpunkt inte kunde
vara tillåtet för en veterinär att
för en köpare eller annan utom-
stående utan ägarens tillstånd
yppa sådana förhållanden. Det
är just detta som är sekretess-
lagens egentliga innebörd.

Nämndens bedömning
orsakar frågor
Min första fråga är hur man
skall förfara när man använder
det nya intyget, där sålunda den
aktuella raden inte finns med.

I ansvarsnämndens bedömning
står (SVT 1/02 sid 49, spalt två,
rad 5–6) att intygsgivningen 
upphäver sekretessen. Min andra
fråga är: I vilken lag, författning
eller förordning finns detta utta-
lat?

Min tredje fråga gäller om man
i intygsskrivningshänseende skall
förfara olika om man besiktigar
en häst för en ägare eller för
någon annan, jag tänker då i
första hand på en köpare. Är
man skyldig att röja sekretessen
om tidigare sjukdomstillstånd
även när det gäller en besiktning
åt en köpare och vad finns i så
fall kvar av sekretessbestämmel-
serna?

Fler frågor
Konklusionen måste ävenledes
bli att om en hästägare önskar
att en veterinär skall avslöja
sekretessbelagda uppgifter om
en häst så kan hon/han låta vete-
rinären besiktiga hästen, som då
lagligen kan bryta sekretessen
och t o m tjäna en hacka! Och
skulle en hästägare inte vilja få
äldre uppgifter om sin häst an-
givna i ett veterinärintyg så bör
hon/han vända sig till en veteri-
när utan tidigare kännedom om
djuret. Och vidare, hur skall man
förfara om man arbetar på ett
djursjukhus eller liknande där
veterinärerna har ett gemensamt
journalsystem?

Frågeställningarna måste bli
föremål för ingående utredning
och diskussioner inom den svens-
ka veterinärkåren samt måste
ansvarsnämnden och berörda
myndigheter komma med tydliga
direktiv och anvisningar. Trage-
dier för särskilt yngre kolleger
blir annars följden.

Lars Garmer
leg veterinär

Angående ansvarsärende om utfärdande av
vilseledande intyg
I SVT nummer 1/02 refereras ett ansvarsärende där en vete-
rinär fälls för att ha utfärdad ett ofullständigt hälsointyg vid
försäljning av en häst. Veterinären undvek att i intyget nämna
tidigare behandlingar av hästen som hon kände till. Insända-
ren ställer nu ett antal frågor med anledning av ansvars-
nämndens bedömning.

Insändaren frågar
bland annat om man
som veterinär ska för-
fara olika om man
besiktigar en häst för
en ägare eller för en
köpare. Foto: Suzan-
ne Fredriksson.
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Det i SVT 1/02 refererade an-
svarsärendet om utfärdande av
vilseledande intyg överklagades
till länsrätten av den fällda vete-
rinären.

Veterinären hävdade att det
hon angivit i sitt yttrande till
ansvarsnämnden inte i alla delar
varit helt korrekt, och att det i
vissa avseende ger en felaktig
uppfattning om sakförhållande-
na. Hon hade exempelvis aldrig
själv undersökt eller behandlat
den aktuella hästen för besvär
med lös avföring. Veterinären
ansåg därför att det inte förelåg
något fel i hennes intyg då hon
efter rubriken ”Djuret är av
undertecknad tidigare under-
sökt/behandlad för” inte angivit
att hon skulle behandlat hästen
för diarré eller lös avföring. Den
behandlingen utfördes på ett
djursjukhus. Veterinären hade
dock ”tittat på” hästen eftersom
ägaren klagat över problem med
lös avföring hos den. Veterinären
hade också konstaterat lös avför-
ing i hästens box vid flera besök i
stallet.

Hästköparen hävdade å andra

sidan att veterinären både
undersökt hästen mer än att
bara ”titta” på den, rekommende-
rat den dåvarande ägaren att
genomföra olika behandlingar
mot tarmstörningarna och slutli-
gen skrivit en remiss till djur-
sjukhus på grund av hästens
diarréproblem.

Länsrättens bedömning
Länsrätten fann efter sin gransk-
ning av ärendet att veterinären
lämnat uppgifter som var direkt
osanna, nämligen den utelämna-
de uppgiften att hon året innan
intyget skrevs hade undersökt
hästen för i varje fall diarréer
eller misstänkt enterit.

Veterinärens förklaring i an-
svarsnämnden till att uppgifter-
na om hästens kolit utelämnades

var att säljaren inte ville att hon
skulle nämna koliten i intyget.
Veterinären förnekade i länsrät-
ten inte denna uppgift. Mot bak-
grund av vad som framkommit
instämde länsrätten därför i
ansvarsnämndens bedömning att
uppgiften i intyget om att diges-
tionsorganen var utan anmärk-
ning var missvisande. Med hän-
syn till att veterinären uppen-
barligen vid intygsskrivandet
tagit hänsyn till säljarens önske-
mål om att vissa uppgifter skulle
lämnas av säljaren själv, borde
veterinären ha anmärkt detta i
intyget. Länsrätten delade också
ansvarsnämndens slutsats att
intyget ger intryck av att det
handlar om en häst utan mat-
smältningsproblem.

Sammantaget fann länsrätten
att veterinären i varje fall av
oaktsamhet hade åsidosatt vad
som ålegat henne i den veterinä-
ra yrkesutövningen. Länsrätten
såg allvarligt på det inträffade
och bedömde en varning som
befogad. Överklagandet avslogs
därför.

Johan Beck-Friis

Länsrätten fastslog ansvarsnämndens beslut

Det ansvarsärende som återgavs i SVT 1/02 handlade om
en veterinär som utelämnat uppgifter om tidigare sjukdoms-
problem hos en häst, vid utfärdande av hälsointyg i samband
med försäljning. Veterinären överklagade ansvarsnämndens
beslut till länsrätten, men länsrätten avslog överklagandet.
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Banveterinär
till galoppbanan i Göteborg

sökes för tillsvidareanställning med tjänstgöring vid
behov.

Meriterande vid tillsättningen är tidigare väl vitsor-
dad anställning som banveterinär eller genomgången
utbildning för blivande banveterinärer och auskulta-
tion som banveterinär. Erfarenhet från hästpraktik är
dessutom en merit.

Lön utgår enligt gällande kollektivavtal mellan Jord-
bruksverket och Sveriges Veterinärförbund.

Har du några frågor angående ansökan, anställnings-
villkor m.m. kan du ringa Tage Bark, 
tel. 036-15 58 26. 

Välkommen med din ansökan tillsammans med
meritförteckning till Jordbruksverket, 
551 82 Jönköping senast den 27 mars 2002. 

Märk ansökan med ref.nr 06-233/02.
www.sjv.se
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(Stiftat 6 oktober 1860)

Styrelse
Ordf: Dag Hultefors (t o m 2004)
V ordf: Åsa Bergquist (t o m 2002) 
Ilmars Dreimanis (t om 2002)
Torkel Ekman (t o m 2004)
Evamari Lewin (t o m 2002)
Karin Pettersson (t o m 2004)
Per Sahlander (t o m 2002)
Susanna Sternberg (t o m 2004)
Anders Forslid (SVS ordf) (t o m 2002)

Hedersledamöter
Svenska
Statsrådet m m Eric Holmqvist (1971)
Professorn Hans-Jörgen Hansen (1974)
Professor emer Ingmar Månsson (1974)
F länsveterinären Gunnar Fogdegård
(1987)
F försvarsöverveterinären Gunnar T
Krantz (1992)

Utländska
F generalsekretær Svein Kvaløy, Oslo
(1994)

Ständiga ledamöter
Professorn Lennart Krook (1966)
Professorn Kurt Erne (1972)
Bibliotekarien Per-Ola Räf (1978)

Förtroenderåd
Lars Audell, Christina Greko, Maria
Jackert-Jernberger, Peter Jacobsson,
Håkan Kasström; suppleant Harald 
Jutterström. (Valda t o m 2002)

SVF:s och försäkringsgivarens
Skadeprövningsnämnd
För SVF: Göran Jönsson (ordf), Harry
Pettersson; suppleanter Gunnar Nilsson,
Anita Tegel. (Valda t o m 2002)

Pensionsnämnd
Bengt Hurvell (ordf), Lena Englund,
Claes Rülcker; suppleant Agneta
Alderin. (Valda t o m 2002)

Nämnd för Agria försäkrings-
bolags understödsfond för
veterinärer
För SVF: Sverker Dahlstrand, Christina
Arosenius; suppleant Bengt Olof Hägg-
mar. (Valda t o m 2003)

Kommitté för utdelning ur
SVF:s understödsfond
Sverker Dahlstrand, Christina Aroseni-
us; suppleant Bengt Olov Häggmar.
(Valda t o m 2003)

Redaktionskommitté
Anna Einarsson (ordf), Peter Franzén,
Karin Granath, Anna Ingvar Forslid,
Solveig Nilsson, samt Johan Beck-Friis
(sekr, SVT). (Valda t o m 2002)

Råd för veterinärhistorisk och
biografisk forskning
Nils-Olov Hellgren, Göran Jönsson
(ordf), Herbert Lundström. (Valda t o m
2004)

Veterinärhistoriska muséet i
Skara
SVF:s representanter i styrelsen: Bengt
Hurvell (ordf); suppleant Lena
Renström. Lars Garmer; suppleant
Ernst Mehnert. (Valda t o m 2003)

Djurskyddskommitté
Anna Ingvar Forslid, Mats Hilmersson,
Krister Martin, Sven Rejnö, Lars Thorén
samt Johan Beck-Friis (ordf; djurskydds-
ansvarig på SVF).

Banveterinärkommitté
Lars Audell (ordf) (2002), Matts Olof
Nord (t o m 2002), Lennart Rådberg 
(t o m 2003).

Valberedning
Agneta Alderin, Carl Hård af Segerstad,
Lars-Gösta Larsson, Lars Lindblom,
Anders Norling, Tore Olsson, Jan Rabe,
Fredrike Ritter.

Representant i WVA:s general-
församling
Dag Hultefors.

Representanter i FVE
Christina Arosenius, Johan Beck-Friis,
Dag Hultefors, Margareta Widell.

Revisorer
Lars Bauman, Sven-Ove Olsson; supple-
anter Björn Waldhagen, Sven Rydberg.

Representant i SACO:s kongress
Förbundsordföranden; suppleanter: övri-
ga AU-ledamöter samt förbundsjurister-
na.

Ombud i Akademikernas erkän-
da arbetslöshetskassa (AEA)
Amelie Lothigius; suppleant Anders
Lefrell.

Förbundets medaljörer
Förbundets år 1898 instiftade Peter 
Hernqvist-medalj har hittills tilldelats
följande:

Guldmedaljen
J Vennerholm och G Kjerrulf (1901), W
Hallander (1905), J Ekelund (1923), A

Tullberg (1924), A Pålman (1926), H
Magnusson (1928), P Schmidt och V
Tirén (1930), G Forssell och S Wall
(1933), F Regnér och K Vide (1935), J
Thygesen (1939), N Frykholm (1944), L
Lavesson (1945), S Brock (1950), F Domö
(1954), W Hallgren (1956), N Lagerlöf
(1962), I Christenson (1968), K Borg, S
Hydén, A Johanssen, F Löfstedt, N Ring-
arp och F Sevelius (1975), G Björkman, H
Bergengren, M Ekstam och E Åkerblom
(1979), A Bane (1980), J-A Hahn (1981), I
Dyrendahl, E Pålsson och S A Nilsson
(1984), S Hedner (1985), B Andersson och
I Settergren (1987), K-E Dolk och S Ull-
berg (1988), S-E Sjöstrand (1998).

Silvermedaljen
J Ekelund (1901), O Sandström (1905), B
Carlström och A Hjärre (1931), O Carléns
och E Henricsson (1932), N Lagerlöf och
E Åkerblom (1934), I Christenson (1935),
L Rambe (1938), F Lehnert (1939), W
Hallgren och S Hoflund (1940), G Nohr-
man (1941), K Eriksson och K A Her-
mansson (1943), J Modig och I Sandberg
(1944), S Rubarth (1947), I Alström, K
Lilleengren, N Obel och G Wramby
(1948), S Dyrendahl, O Garm, H Hed-
ström, N Lannek och E Sandberg (1949),
S Svensson, H Persson, E Åsbrink och H
Brattgård (1976), I Hellberg och H Olsson
(1979), S Lindh (1992), M Carlsson
(1994), I-C Enström (1996).

Delföreningar
Riksföreningar
Svenska distriktsveterinärföreningen
(stift 11 dec 1909): ordf Björn Swenson,
sekr Kristina Olsson.

Svenska besiktningsveterinärföreningen
(stift 16 dec 1917): ordf Leif Skarhed,
sekr Tone Lindvåg.

Sveriges yngre veterinärers förening (stift
24 maj 1934): ordf Anette Karlsson, sekr
Susanne Åkerblom.

Föreningen veterinärer i enskild tjänst
(stift 24 okt 1970): ordf Johan Hellander,
sekr Christer Gyllerup.

Föreningen för veterinärer i administra-
tiv tjänst (stift 23 okt 1971): ordf Torsten
Jakobsson, sekr Björn Dahlén.

Föreningen för veterinärer vid vetenskap-
liga institutioner (stift 12 nov 1971): ordf
Ursula Nord-Bjerselius, sekr Ingrid B
Hansson.

Privatpraktiserande veterinärers förening
(stift 14 april 1972): ordf Per Arvidsson,
sekr Madeleine Björk.

Djursjukhusanställda veterinärers före-
ning (stift 16 dec 1978): ordf Fredrike
Ritter, sekr Eva Hjortstad.

Sveriges Veterinärförbund 2002
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Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap
Kollegium
Ordf: Anders Forslid
Vice ordf: Anne Pedersen Mörner
Ordf i respektive sektion
Gen sekr: Christina Arosenius

Sektioner
Livsmedelssektionen
ordf Anders Sandberg, sekr Karin Gra-
nath.

Hästsektionen
ordf Peter Franzén, sekr Bengt Johans-
son.

Smådjurssektionen
ordf Suzanne Sandquist, sekr Helene
Hansson.

Husdjurssektionen
ordf Stefan Alenius, sekr Olof Engelbrekt
Skarman.

Försöksdjurssektionen
ordf Krister Martin, sekr Patricia
Hedenqvist.

LOKAL-
FÖRENINGAR
UTANFÖR SVF
Sällskapet för veterinärmedicinsk forsk-
ning (stift 14 april 1936): ordf Ulf Mag-
nusson, sekr Bernt Jones.

Svenska länsveterinärsällskapet (stift 5
dec 1974): ordf Georg Brännland, sekr
Claes Lundgren.

Svenska militärveterinärsällskapet (stift
15 sept 1897): ordf Johan Beck-Friis,
sekr Börje Nilsson.

Östergötlands veterinärförening (stift 7
sept 1879): ordf Susanne Lindahl, sekr
Barbro Röken.

Skånska veterinärföreningen (stift 6
april 1891): ordf Catharina Peterson,
sekr Karin Lindqvist Frisk.

Nerike-Västmanlands veterinärsällskap
(stift 3 febr 1892): ordf Torbjörn Gatu,
sekr Ann Thorén.

Stockholm-Upplands veterinärsällskap
(stift 23 febr 1901): ordf Lena Eliasson-
Selling, sekr Ann Lindberg.

Värmlands veterinärsällskap (stift 30
sept 1905): ordf Sven Rejnö, sekr Åsa
Lundgren.

Skaraborgs läns veterinärförening (stift
10 juni 1906): ordf Kajsa Holmstedt,
sekr Håkan Ekesbo.

Södermanlands veterinärförening (stift
15 okt 1908): ordf Sven Reiland, sekr Per
Jonsson.

Mellersta Norrlands veterinärsällskap
(stift 12 sept 1915): ordf Rolf Melén, sekr
Per Erik Hånell.

Övre Norrlands veterinärsällskap (stift
17 dec 1917): ordf Mats Westman, sekr
vakant.

Blekinge veterinärsällskap (stift 23 sept
1922): ordf Gunnel Wittander, sekr
Katarina Ljungcrantz.

Västmanlands veterinärförening (stift 8
nov 1930): ordf Barbro Stark, sekr Mag-
dalena Bostedt.

Gotlands veterinärförening (stift 29 sept
1935): ordf Lennart Persson, sekr
Anders G L Larsson.

Älvsborgs läns veterinärsällskap (stift 25
jan 1936): ordf Gunnar Pettersson, sekr
Gunnar Widén.

Göteborgs och Bohus läns veterinärsäll-
skap (stift 29 sept 1945): ordf Lars-Mag-
nus Olovson, sekr Lennart Pihl.

Dalarnas veterinärsällskap (stift 26 maj
1946): ordf Lars Åslund, sekr Bertil
Jacobsson.

Gävleborgs läns veterinärförening (stift
26 maj 1946): ordf Roland Zetterholm,
sekr Olof Johansson.

Hallands veterinärsällskap (stift 11 dec
1960): ordf Ilmars Dreimanis, sekr
Christa Dörring.

Kalmar läns veterinärsällskap stift 30
maj 1964): ordf Agneta Alderin, sekr
Anneli Bjöersdorff.

Jönköpings läns veterinärsällskap (stift
19 mars 1988): ordf Mila Laago, sekr
Helena Torkelsson.

Kronobergs läns veterinärsällskap (stift
28 sept 1988): ordf vakant, sekr Mats
Grabell.

Förening skall efter skedda val meddela veterinärförbundets 
kansli nya namn och mandattider.
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Otaliga böcker och artiklar har
under årens lopp publicerats om
djurförsökens vara eller icke
vara. Här kommer Forsknings-
rådsnämndens (som nyligen bytt
namn till Vetenskapsrådet) bi-
drag till debatten, en ca 100-sidig
skrift bestående av bidrag från
forskare, djurrättsförespråkare,
filosofer och historiker. Från
olika utgångspunkter behandlar
författarna den eviga, olösta kon-
flikten mellan människans behov
och djurens rätt. 

Forskarnas ståndpunkter
Av de tre naturvetenskapliga/
medicinska forskare som kom-
mer till tals står Erik Lundgren,
professor vid Institutionen för
cell- och molekylärbiologi, Umeå
universitet, för den mest extrema
synen på djur i vetenskapens

tjänst. Han anser att det är fel
att inskränka all ”nyfikenhets-
styrd forskning” (dvs grundforsk-
ning) av djurskyddsskäl, då detta
är att likställa med hinder av ytt-
randefriheten eller konstnärliga
uttryck. Vidare menar han att de
djurförsöksetiska nämnderna bör
avskaffas, då polariseringen mel-

lan forskare och djurrättsföreträ-
dare omöjliggör en konstruktiv
diskussion. 

Två andra forskare, Björn Klinge
och Annika Tibell, utgår från
personliga erfarenheter när de
beskriver de olika överväganden
som fört dem till det synsätt de
har idag, vilket i korthet kan

Får man forska på djur? 

Får man forska på djur? Forskarnas
debatt om djurförsök.
Källa/53
Redaktör: Monika Starendal.
Utgivare: Ursprungligen Forsknings-
rådsnämnden, numera Vetenskapsrå-
det.
Antal sidor: 104, enstaka illustrationer i
svart/vitt.
Pris: 40:- kronor + expeditionsavgift vid
beställning på telefon 08-546 441 58.
ISBN-nummer: 91-86174-94-0

MRK. ”79/01” – MIDLERTIDIG STILLING SOM 1434
RÅDGIVER (VETERINÆR) VED REGION FINNMARK,
VADSØ
Ved Fiskeridirektoratet region Finnmark er det ledig midlertidig stilling
som 1434 rådgiver (veterinær) med mulighet for fast tilsetting.

Stillingen er underlagt seksjonsleder og regiondirektøren i det enkel-
te distrikt.

Stillingens arbeidsfelt vil være veterinær grensekontroll, herunder til-
rettelegging og praktisk gjennomføring av arbeidet vedrørende import
av fisk og fiskeprodukter fra 3. land. Den som tilsettes må også påreg-
ne arbeid innenfor andre relevante saksområder innen Fiskeridirekto-
ratets forvaltningsområde, herunder saker vedrørende innføring av
egenkontroll samt andre saker i tilknytning til fiskeindustri og hav-
bruksvirksomhet.

Etter utvidelsen av EØS-avtalen er det opprettet 16 grensekontroll-
stasjoner hvorav Fiskeridirektoratet har ansvaret for 12 grensekon-
trollstasjoner med 23 underliggende kontrollsentre. Over disse gren-
sekontrollstasjonene/kontrollsentrene importeres det fisk og fiskeva-
rer og kontroll av disse blir foretatt av Fiskeridirektoratet.

Stillingene vil medføre en del reisevirksomhet og utstrakt kontakt med
aktuelle samarbeidende organisasjoner, institusjoner og myndigheter.

Søkere må kunne kommunisere på engelsk og kunne nytte bokmål og
nynorsk.

På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal
gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjel-
der kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og per-
soner med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Stillingen plasseres etter kvalifikasjoner i ltr 45–57, brutto kr 305.500
til kr 377.200 pr. år. Fra brutto lønn vil det bli trukket 2 % lovbestemt
pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Fiskeri-
direktoratet region Finnmark ved regiondirektør Runar Hartvigsen, tlf.
+47-78 94 19 31.

Søknaden merkes ”mrk. 79/01” og sendes sammen med kopier
av vitnemål og attester til Fiskeridirektoratet region Finnmark,
Postboks 403, NO-9811 Vadsø, Norge innen 18.03.02.

Fiskeridirektoratet ble opprettet i 1900. Vi har i dag ca. 530
ansatte. 300 arbeider ved region og fiskerikontorene langs kys-
ten, resten ved hovedkontoret i Bergen. Fiskeridirektoratet har
forvaltningsansvaret for en næring i rivende utvikling innenfor
fiske, fangst, foredling og havbruk. Fiskeridirektoratet skal passe
på at ressursene i havet blir tatt godt vare på og utnyttet til beste
for hele samfunnet.

LIVET I HAVET – VÅRT ANSVAR
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sammanfattas som att det är rik-
tigt att använda försöksdjur i
den mån detta kan hjälpa/bota
sjuka människor.

Djurrättsperspektivet
En som inte håller med om det är
Staffan Persson, Förbundet djur-
ens rätt. I sitt bidrag framhåller
han särskilt problematiken med
genmodifierade djur, som i vissa
fall föds med skador och defekter
som orsakar svåra lidanden för
djuren. Han påpekar också att
djurskyddslagen inte egentligen
skyddar försöksdjur från lidande
och att många försök godkänns
trots att de innefattar dålig djur-
hållning och torftig miljö. 

Ett av de mest intressanta
bidragen står filosofen Ingemar
Nordin för. Han tar upp de två
framstående djurrättsfilosoferna
Peter Singer och Tom Regan och
går igenom deras respektive
argument mot djurförsök. Utan
att här gå in på detaljer kan man
konstatera att det finns betydan-
de svagheter i såväl Singers som
Regans sätt att resonera. 

”Får man forska på djur?” av-
rundas med ett kapitel om djur-
försökens historia, där den brit-
tiske filosofen Jeremy Bentham
citeras: ”The question is not ’Can
they reason?’ nor ’Can they talk?’

but ’Can they suffer?’” Ord som
skrevs 1789 (!) men som är minst
lika aktuella idag. 

Passande introduktion till
debattämnet djurförsök
Sammanfattningsvis innehåller
”Får man forska på djur?” åtskil-
liga tankeväckande bidrag från
personer som befinner sig på
motsatta sidor, alternativt är
neutrala, i djurförsöksdebatten.
Vad som saknas är representa-
tion från läkemedelsindustrin.
Näst efter universiteten svarar
läkemedelsföretagen för den
största andelen djurförsök i Sve-
rige. 

Många av dessa försök, främst
toxikologiska studier, sker på
grund av att myndigheter kräver
att de ska utföras. Det hade varit
önskvärt om även denna aspekt
kunnat belysas, särskilt som
flera allvarliga fall av trakasse-
rier mot anställda vid brittiska
läkemedelsföretag nyligen upp-
märksammats. På det stora hela
kan dock ”Får man forska på
djur?” rekommenderas som en
passande introduktion till det
känsloladdade och komplicerade
debattämnet djurförsök. 

Anna-Lena Berg
VMD, AstraZeneca R&D

”Aktivera din hund” av Charlotte
Swanstein är en ca 100 sidor
lång bok som är lättläst och illu-
strerad med fina bilder och roliga
teckningar. Författaren inleder
med råd inför hundköpet, som
det borde vara obligatoriskt för
alla att ha läst innan man skaf-
far hund. Personligen tycker jag
kanske att det är lite överdrivet
att uppmana till att allergitesta
hela familjen om man inte vet att
allergi finns i släkten, men för
övrigt tycker jag att Charlottes
råd är mycket kloka.

Efter inledningskapitlet följer
tips om aktivering och inlärning,
med tydliga anvisningar som gör
det lätt för alla att följa med. Det
befriande med boken är att även
den hundägare som ”bara” har
sin hund som sällskap kan ha
glädje och nytta av dessa trä-
ningsråd. Alla hundar mår bra

NÆRINGSMIDDELTILSYNET I FOSEN IKS
Søker etter

Overveterinær 100% fast stilling
Overveterinæren er leder for avdeling slakteritilsyn. Avdelingen har til-
synsansvaret for storfeslakteriet Gilde Bøndernes Salgslag Avd.
Fosen og kalkunslakteriet Svehaugen Kalkun AS. Svehaugen har
også nedskjærings- og produksjonsvirksomhet.
Avdelingslederen skal lede aktiviteten ved Slakteritilsynsavdelingen
slik at avdelingens faglige og administrative virksomhet fyller de opp-
gaver som følger av lovverk og tilsynets føringer. Avdelingen har for
tiden tre veterinærer og tre kontrollteknikkere ansatt.
Erfaring fra tidligere arbeid, samt evne til samarbeid og kommunika-
sjon vil bli vektlagt. 
Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår, herunder medlemskap
i KLP. Fra lønnen trekkes 2% pensjon. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn
og er behjelpelig med å finne bolig.
Full utlysning se www.vetnett.no.
Nærmere opplysninger om stillingen fås av Overveterinær Audun
Kongslien eller Kommuneveterinær/Daglig leder Bjørn Gillund på tele-
fonnummer +47 73 85 89 00.
E-post: bjorn.gillund@fosen.knt.no
Søknad med cv sendes innen 30.03.2002 til:
Næringsmiddeltilsynet i Fosen IKS, N-7113 HUSBYSJØEN, NORGE

Aktivera din hund
Författare: Charlotte Swanstein.
Förlag: ICA Bokförlag.
Antal sidor: 112.
Pris: 209:- kronor.
ISBN-nummer: 91-534-2162-0.

Aktivera din hund

När Du skriver till veterinär-
tidningen – tänk på att illustra-
tioner underlättar läsandet.
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av att ha lärt sig ”kommandon”
som: varsågod, nej, sitt, ligg och
hit. Vem vet, kanske får matte
eller husse blodad tand och vill
börja tävla lydnad eller agility
om det går bra. Råden och in-
struktionerna som boken ger för
denna specialträning räcker väl
till för nybörjaren. För fördjup-
ning ges hänvisning till andra
bra böcker som finns listade i slu-
tet under rubriken: Rekommen-
derad litteratur.

Hjärngymping
Den del av boken som tilltalar
mig allra mest är de tips som ges
till så kallad hjärngymping, ty
min absoluta övertygelse är att
hundar som får jobba med pro-
blemlösning och inte bara springa
sig trötta blir lugna, trygga hun-
dar. Visst är det fantastiskt att
man genom att lära hunden vinka
eller städa kan stjäla energi, och
tänk så roligt både hund och
hundägare har. Bara ens egen
fantasi sätter gränsen för vad
hunden kan lära sig, så låt Char-
lottes exempel bli en start.

I ett av de sista kapitlen ges en
genomgång av träningstips för

hundar, indelade i olika rasgrup-
per. Avsikten med detta är att
man som hundägare skall kunna
träna hunden i det som den är
avlad för, t ex apportering eller
att valla. Precis som det inledan-
de kapitlet borde alla blivande
hundägare läsa detta inför val av
ras, då det ger en bra ledning till
hur arbetskrävande rasen man
tänkt sig är.

En bok som hundar mår bra av
Boken avslutas med ett ambi-
tiöst veckoschema för hundar i
olika åldrar, som är ett exempel
på hur man kan uppnå en daglig
energidos på 15–20 poäng. Detta
kan vara en vägledning, men jag
tycker inte att man skall överor-
ganisera sitt dagliga hundliv
utan mera anpassa det efter sin
egen familjesituation.

Dock är min sammanfattande
synpunkt att detta är en bra bok
som alla hundar mår bra av att
deras ägare läser.

Ulla Björnehammar
leg veterinär,

Specialist i hundens och kattens
sjukdomar 

Rapport ifrån förbunds-
styrelsen

Förra årets sista möte med vete-
rinärförbundets styrelse hölls den
12–13 december. Första dagens
möte genomfördes i SACOs loka-
ler i Gamla stan, Stockholm, och
förbundsstyrelsen hade tillfälle
att få träffa och lyssna till SACOs
nya ordförande Anna Ekström.
Hon berättade att hon genom
sina tidigare arbetsuppgifter som
studentpolitiker och inom sina
statliga uppdrag, flera gånger
hade kommit i kontakt med Sve-
riges Veterinärförbund.

Den framtida utvecklingen för
akademikernas arbetssituation
var också en av de saker som dis-
kuterades under mötet.

Förbundsstyrelsen hade även
tillfälle efter mötet att få en ge-
nomgång av förbundets kapital-
tillgångar. En av förbundets ka-
pitalförvaltare, Lars-Göran Lid-
ström ifrån Östgötabanken, in-

Schistosomiasis är en av världens stora folksjukdomar och är en viktig parasitsjukdom även hus husdjur
i tropiska länder. Vid institutionen för patologi bedrivs sedan många år i ett internationellt samarbete mor-
fologisk forskning över ”host-parasite relationships” vid schistosomiasis hos idisslare och svin.

Vi söker nu en doktorand för ett nytt projekt inom området: Experimentell Schistosoma bovis-infek-
tion hos get med särskild inriktning på immunopatologi.

Forskarstudier med tonvikt på patologi och immunologi i relation till parasitologi. Projektet syftar till ökad
kunskap om resistensmekanismer och den inflammatoriska process som är en nyckelfaktor i schistoso-
miasis. Inom forskningsprojektets ram finns samarbete med forskare i Australien, Danmark och Tanza-
nia. Molekylära tekniker för immunologiska signalsubstanser används i stor utsträckning.

Anställningen löper på 5 år med 80% forskning och 20% institutionsarbete, främst studentundervisning
och patologisk diagnostik.

Lämplig bakgrund är veterinärexamen. Dokumenterat forskningsintresse samt erfarenhet av patologi
eller immunologi är meriterande. Vi välkomnar sökande från hela Skandinavien.

Närmare upplysningar lämnas av Ronny Lindberg, Box 7028, SLU, 750 07 Uppsala,
tel: 018-67 11 95, e-post: (Ronny.Lindberg@pat.slu.se) 
Facklig företrädare för SACO är Maria Hurst tel: 018-67 14 83.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr samt meritförteckning och övriga handlingar, som
skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 22 mars 2002.

DOKTORANDTJÄNST i patologi
vid institutionen för patologi, Uppsala
Ref nr 629/02-0752
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formerade bland annat om pla-
ceringsstrategier.  

Förhandlingsärenden
Rapporteringen ifrån de olika
lokala arbetsplatserna inom den
privata sektorn till förbunds-
kansliet och styrelsen har visat
sig inte fungera tillfredsställan-
de. Förbundsstyrelsen beslutade
därför att ”kommunikations-
vägarna” måste ses över och att
särskilda kontaktpersoner utses.

Situationen vid v-fakulteten,
SLU-utredningen
Förbundsstyrelsen fick en redo-
görelse ifrån den av förbundssty-
relsen tillsatta utredningen om
ekonomin och arbetsmiljön vid v-
fakulteten. Utredarna rapporte-
rar att de inom kort är klara med
sitt arbete och kommer med sin
slutrapport (se separat artikel på
annan plats i denna tidning).
Förbundsstyrelsen diskuterade
hur förbundet bör gå vidare med
frågan och beslutade att inbjuda
prefekter och dekanus till dis-
kussion med utgångspunkt från
förbundets utredning.

Remiss om förskrivning och till-
handahållande av läkemedel
Förslaget om en ny ”C 15” (före-
skrifter om förskrivning och till-
handahållande av läkemedel) har
Jordbruksverket sänt ut på re-
miss. Förslaget är mycket omfat-
tande och förbundsstyrelsen
ägnade lång tid åt att gå igenom
och diskutera förslaget. Många
förändringar som föreslås kan,
om de beslutas av Jordbruks-
verket, medföra stora förändring-
ar och påverka många veterinä-
rers arbete. En synpunkt som
förbundsstyrelsen lagt fram som
sin mening är att den veterinära

Hälsokontroll för lax

Forskningsingenjör Eva Jansson,
SLU, institutionen för patologi,
försvarade fredagen den 15 feb-
ruari sin avhandling för filosofie
doktorsexamen med titeln ”Bac-
terial kidney disease in salmonid
fish – Development of methods to
assess immune function in sal-
monid fish during infection by
Renibacterium salmoninarum”.
Opponent var dr Eva Benedikts-
dottir, University of Iceland.

Lax, regnbågslax, öring och
röding är några av de laxfiskar
som kan drabbas av bakteriell
njurinflammation (BKD). Det rör
sig om infektion med Renibacte-
rium salmoninarum, en bakterie
som är ofarlig för människan
men förödande för vilda och odla-
de fiskar. Det bästa sättet att
begränsa sjukdomen är att regel-
bundet undersöka fiskbestån-
dens hälsa.

BKD-smittade fiskar visar
varierande sjukdomssymtom, men
typiska tecken är att njuren är
svälld och har gråvita fläckar av
varierande storlek. Vita fläckar
kan också förekomma på mjäl-

ten, hjärtat och levern. Regel-
bundna undersökningar av häl-
san i fiskpopulationer är den vik-
tigaste möjligheten att begränsa
BKD, eftersom varken antibioti-
ka eller något verksamt vaccin
finns tillgängligt. Det är svårt att
ställa diagnos på sjukdomen, då
R salmoninarum kräver speciella
odlingsmedier och växer mycket
långsamt.

Eva Jansson har i sin avhand-
ling utarbetat metoder för att
diagnostisera BKD och för att
studera immunologiska reaktio-
ner hos laxfisk som är smittade
med R salmoninarum. Hon har
även utvecklat en immunologisk
teknik, där bakterien kan spåras
direkt i fiskens njure.

Bakteriellt DNA i vaccin
kan stimulera immun-
försvaret
Veterinär Elin Johansson, insti-
tutionen för veterinärmedicinsk
mikrobiologi, SLU, Uppsala, för-
svarade fredagen den 8 februari
sin avhandling för veterinärme-
dicine doktorsexamen med titeln
”Effects of Immunostimulatory
DNA in the Pig. Induction of
immunoregulatory cytokines by
plasmid DNA, virus or bacteria”
Fakultetsopponent var dr Armin
Saalmüller, Tübingen, Tyskland.

Ett vaccin består vanligen av
döda bakterier, virus, eller delar
av dessa. Sedan några år prövas
dock möjligheten att istället vac-
cinera djur och människor med
gener från det aktuella infektions-
ämnet. Generna klipps in i en
bärarsubstans som t ex består av
plasmid-DNA från bakterier.
Elin Johansson visar i sin dok-
torsavhandling att plasmid-DNA
från bakterier i sig självt kan
verka immunstimulerande för
gris, och därför i framtiden skul-
le kunna användas för att för-
bättra effekten av traditionella
vacciner.

Genetisk vaccination är en re-
lativt ny vaccinationsmetod där
man injicerar gener som kodar
för infektionsämnets olika be-
ståndsdelar. Infektionsämnets
gener transporteras in i kropps-
celler med hjälp av en bakterie-

närvaron i djurbesättningarna
borde snarare öka än minska,
inte minst beroende på djur-
respektive smittskydd.

Veterinärförbundets remissvar
finns sammanfattat på sidan 97 i
SVT 2/02.

Per Sahlander
ledamot i förbundsstyrelsen

the Meditron stethoscope

www.meditron.no
Ring Kruuse Svenska AB  
08-85 02 00.

Exceptional 
Sound Quality
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plasmid. Bakterieplasmiden inne-
håller inklippta DNA-sekvenser
som ser till att infektionsämnets
gener uttrycks som proteiner,
vilka kroppens immunförsvar i
sin tur kan reagera på. Anled-
ningen till att man vill arbeta
med DNA-vacciner är bland
annat att man med dem sätter
igång ett annorlunda immunsvar
än vid traditionell vaccinering.
Metoden är fortfarande på forsk-
ningsstadiet, men man hoppas
att den på sikt ska kunna gene-
rera bättre vacciner mot vissa
infektioner.

Elin Johansson har i sin av-
handling studerat effekten av
bakteriellt DNA i gris. Hon har
gjort försök med plasmid-DNA,
dvs bärarsubstansen i DNA-vac-
cin, utan gener som kodar för
något infektionsämne. Det visa-
de sig såväl in vitro som in vivo
att plasmid-DNA i sig stimulerar
grisceller till att producera cyto-
kiner, vilka på ett ospecifikt sätt
stimulerar immunsvaret. Därige-
nom skulle plasmid-DNA kunna
fungera som vaccinadjuvans.

I avhandlingen visas att plas-
mid-DNA leder till produktion av
cytokinerna IFN-alfa och IL-12
in vitro. Den immunstimuleran-
de effekten bekräftades in vivo,
då plasmid-DNA stimulerade till
lokal produktion av IFN-alfa.
Elin Johansson och hennes kolle-
ger undersökte även hur grisars
förmåga att svara på plasmid-
DNA in vitro påverkades om gri-
sarna redan hade en bakteriell
infektion i kroppen (i detta fall
actinobacillos). Forskarna fann

att de infekterade grisarna sva-
rade med högre produktion av
IFN-alfa än de oinfekterade gri-
sarna.

Resultaten från studierna stöd-
jer en fortsatt utveckling av an-
vändandet av bakteriellt DNA
som adjuvans för gris.

tandvård (SSDt) arrangerar årsmöte
och vårmöte på SLU, Ultuna, Uppsala
(SVT 15/01)

11–12/4 -02. Kurs i Vetenskapligt
skrivsätt, SLU, Uppsala. Arr: Kompe-
tenscentrum smådjur. (SVT 2/02)

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)

7–8/11 -02. Veterinärmötet 2002, Ultu-
na, Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärför-
bund och Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap. (SVT 2/02)

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).

Svenska

Nya
12/3 -02. Seminarium om smitta från
djur till människa – är oron befogad?
anordnas på Naturvårdsverket, Stock-
holm av Riskkollegiet. Info: www.riskkol-
legiet.nu/

7–8/6 -02. Kurs i Hindlimb Lameness
in the Horse arrangeras på Strömsholm
av Hästsjukhuset Strömsholm. Info: Häst-
sjukhuset Strömsholm, Christopher Johns-
ton, tel: 0220-452 08, e-post: christopher.
johnston@regdjsh.se (Se annons i denna
tidning)

Tidigare publicerade
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-

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

Nya
18–21/4 -02. 14.Baden-Badener fort-
bildungstage ”Kleintierpraxis” arran-
geras i Baden-Baden, Tyskland. Info:
Baden-Badener Fortbildungstage GmbH,
c/o Georg Thieme Verlag KG, Veranstal-
tungsmanagement, Rüdigerstrasse 14,
DE-70469 Stuttgart, Tyskland.

21–26/7 -02. 24th AEVA Bain Fallon
Conference arrangeras i Surfers Paradi-
se, Queensland, Australien av The
Australian Equine Veterinary Associa-
tion. Info: AEVA, PO Box 371, Artarmon,
NSW, Australia 1570. Tel: 0061-2 9411
5342, fax: 0061-2 9413 3765, e-post: aeva@
ava.com.au, hemsida: www.aeva.ava.com.
au
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24–27/7 -02. Europeiskt möte i radio-
logi arrangeras i Archena, Spanien. Info:
Conference Organisers, EAVDI Conferen-
ce, viajes El Corte Ingles, División de
Congresos, C Juan Carlos I, 12, 30008
Murcia, Spanien. Hemsida: www.vet.gla.
ac.uk/EVDI/MURCIA02/murcia.htm

10–14/8 -02. 2nd International Sympo-
sium on Rehabilitation & Physical
Therapy in Veterinary Medicine
arrangeras i Knoxville, Tennessee, USA.
Info: UT Conferences, c/o VetPT, 600
Henley Street, Suite 212, Knoxville, TN
37902 USA. Tel: 001-865 974 0280, fax:
001-865 974 0264, hemsida: www.utc.
edu/~vetpt

19–22/9, 14–17/11 -02, 13–16/2, 3–6/4 
-03. Utbildning i Osteopathy arrange-
ras i Sandefjord, Norge av NoVAS (Nordic
Veterinary Acupuncture Society). Info: e-
post: arethore@online.no och/eller due@
post1.inord.dk

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

12–13/3 -02. 8. Hohenheimer Seminar
”Risiken durch Zoonosen”, Stuttgart,
Tyskland (SVT 2/02)

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

17–21/3 -02. Seminarium om Veteri-
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)

13–14/4 -02. Continuous Education
Meeting ”Horses Wound manage-
ment”, Bonn/Weilerswist-Müggenhau-
sen, Tyskland (SVT 2/02)

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, Exo-
tic 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 Me-
dicine, Fort Lauderdale, USA (SVT
13/01)

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

1–5/7 -02. Intensive-Practice-Semi-
nar: Neural Therapy for Small Ani-
mals, Bad Wildungen, Tyskland (SVT
2/02)

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)

3–11/8 -02. Kurs i Gold Bead Implants
(GI) as Permanent Acupunture, Bad
Wildungen, Tyskland (SVT 2/02)

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

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

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

Olika inhysningssystem och dess betydelse för hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet hos laboratorie-
råttan.

Forskarutbildning inom ämnesområdet försöksdjursvetenskap.

Projektområde: Syftet är att identifiera faktorer som leder till en djurhållning som tillgodoser laboratorie-
råttornas naturliga beteende- och aktivitetsbehov. Samband mellan råttornas fysiska aktivitet, hälsa och
välbefinnande kommer att studeras med både fysiologiska och etologiska parametrar.

Placering: Enheten för komparativ fysiologi och medicin, institutionen för kirurgi och medicin, stordjur,
SLU, Uppsala.

Handledning: Docent Kristina Dahlborn, Dr Katarina Cvek-Hopkins och Docent Birgitta Essén-Gustavsson

Information om lön erhålles från personalbyrån, Claes von Delwig tel 018-67 15 90.

Önskvärd examen är husdjursagronom, veterinär eller annan lämplig biologisk examen. Dokumentera-
de kunskaper i försöksdjursvetenskap, djurfysiologi och etologi är meriterande.

För mer information om tjänsten kontakta: Dr Katarina Cvek-Hopkins, Box 7018, SLU, 750 07 Uppsala.
(e-mail: Katarina.Cvek@kirmed.lsu.se) tel: 018-67 21 87.
Facklig företrädare för SACO är Miia Riihimäki tel 018-67 18 81.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr samt meritförteckning och övriga handlingar, som
skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 22 mars 2002.

Doktorandtjänst
Institutionen för Kirurgi och Medicin, stordjur
Enheten för Komparativ Fysiologi och Medicin, SLU
Ref nr  630/02-0125
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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)

Hästpass
Ändring av föreskrifter om häst-
djur som används till avel med
anledning av krav på hästpass
till alla hästar (SJV, besvarad
11/1)

Livsmedel
Förslag till ändringar i SLVFS
angående förseglingstejp (SLV,
besvarad 11/1)

Nya mikrobiologiska kriterier för
livsmedel (SLV, besvarad 4/2)

Förslag till föreskrifter om inför-
sel från och utförsel till Portugal
av vissa livsmedel samt upphä-
vande av SLVFS 1998:43 (SLV,
13/2)

Polisverksamheten
Polisverksamhetsutredningens
delbetänkande ”Mot ökad kon-
centration – Förändring av poli-
sens verksamhet” (SOU 2001:87)
(Justitiedepartementet, besva-
rad 30/1)

Djurtransporter
Förslag till ändring av Europarå-
dets konvention om skydd av
djur under internationella trans-
porter vad gäller järnvägstrans-
porter (SJV, 4/2)

Antibiotika
Antibiotikapolicy för hund- och
kattsjukvård (SVF-remiss, 2/4)

Djurhållning
Översyn och uppdatering av Sta-
tens jordbruksverks föreskrifter
om djurhållning inom lantbruket
m.m. (SJV, 4/3)

Sveriges bönders Värdegrund –
livsmedelsproducerande djur (LRF,
18/3)

Nya karenstidsföre-
skrifter – SLV FS 2002:8
(H 65)

Livsmedelsverket beslutade om
nya karenstidsföreskrifter den
29 januari 2002. De trädde i
kraft den 1 februari och finns
också på Livsmedelsverkets hem-
sida www.slv.se.

De viktigaste nyheterna i bila-
ga 1 anges nedan.

Nya godkännanden
Advocin 180, injektionsvätska,
lösning 180 mg/ml (danofloxacin)
– karenstid för slakt av nöt: 8
dygn, och för mjölk: 4 dygn.

Dectomax pour-on vet, lösning
5 mg/ml (doramektin) – karenstid
för slakt av nöt: 35 dygn.

Droncit vet, oral gel 9 % (pra-
zikvantel) – karenstid för slakt av
häst: 0 dygn.

Nytt djurslag
Noromectin vet, injektionsvätska,
lösning 10 mg/ml (ivermektin)
Noromectin vet, injektionsvätska,
lösning 10 mg/ml (ivermektin) –
karenstid för slakt av ren: 28
dygn.

Ändrad karenstid
Zerofen vet, oralt pulver 4% (fen-
bendazol) – karenstid för slakt av
svin ändrad till: 21 dygn.

I övrigt är H65 reviderad och upp-
daterad beträffande avregistre-
ringar, företagsnamn m m.

Harriet Green
Livsmedelsverket

Remisser under 
behandling

Följande remisser är under be-
handling eller har nyligen besva-
rats av SVF. Intresserade med-
lemmar kan vända sig till sin
riksförening och/eller sektion för
information.

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

Rättelse – ledaren i SVT nr 2/02
Ett litet fel rörande specialistutbildningsprogrammen hade tyvärr insmu-
git sig i ledaren i SVT nummer 2. De nya program som godkänts av
SJV är förutom nöt och svin även livsmedelshygien. Steg II smådjur
är klar och insänd till SJV men ännu ej godkänd. SVS hoppas dock
att det programmet ska bli godkänt under våren.

Christina Arosenius
generalsekreterare, SVS
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Godkända läkemedel
Nedanstående läkemedel har god-
känts av Läkemedelsverket den
16 november respektive den 30
november 2001.

Dectomax pour-on vet, lösning
5 mg/ml. Innehavare av godkän-
nande för försäljning är Pfizer
Animal Health SA, Zaventem,
Belgien.

ATC-kod: QP54 AA03 (dora-
mectin).

Droncit vet, oral gel 9%. Inne-
havare av godkännande för för-
säljning är Bayer AG, Leverku-
sen, Tyskland. Tillverkare är
KVP, Pharma- und Veterinär-
Produkte GmbH, Kiel, Tyskland.

ATC-kod: QPP52A A01 (prazik-
vantel).

1984 började sin veterinärutbild-
ning vid SLU. Efter veterinärex-
amen arbetade Nilsson som små-
djursveterinär bland annat på
djursjukhuset i Örebro, men blev
snart återrekryterad till försva-
ret. Han ansvarade där för den
veterinära planeringen av SIDA:s
utbildning av minhundar i Kam-
bodja, och lyckades trots stora
svårigheter bygga upp en fun-
gerande minhundsverksamhet.
Under 2001 har Börje Nilsson
huvudsakligen genomgått chefs-
utbildning vid försvarshögsko-
lan.

Försvarsöverveterinären är
högste chef för försvarets fem
stamanställda veterinärer och ca
30 veterinärer med reservoffi-
cersbefattning.

Veterinärförbundet
vann i legitimations-
fråga
SVT har tidigare (nr 12/01) kun-
nat redogöra för hur hundpsyko-
loger från organisationen IMMI
(Instruktörer Med Mjuk Ideologi)
kallat sig ”legitimerade hundpsy-
kologer” eller ”av IMMI legitime-
rade hundpsykologer”. Veterinär-
förbundets uppmaning att byta
ut ordet ”legitimerad” i hundpsy-
kologernas titel hörsammades
inte av IMMI.

Sveriges Veterinärförbund till-
skrev därför tillsammans med
Sveriges Psykologförbund i au-
gusti 2001 Konsumentverket,
med begäran om en bedömning
om IMMI:s legitimationstitel
kunde anses som vilseledande
marknadsföring. I en förhands-
besked från Konsumentverket
framgår att verket går på veteri-
närförbundets och psykologför-
bundets linje. Att kalla sig ”legi-
timerad hundpsykolog” innebär
att man gör sig skyldig till vilse-
ledande marknadsföring. 

IMMI har i en kommentar till
veterinärförbundet lovat att man

nu kommer att byta titel på de
som genomgått IMMI:s utbild-
ning. Vilken den nya titeln blir
är i skrivande stund inte klart,
men ”ackrediterad hundpsyko-
log” och ”certifierad hundpsyko-
log” är två alternativ som disku-
teras.

Nej till motion om djur-
skyddsansvar för
besiktningsveterinärer
Riksdagens miljö- och jordbruks-
utskott behandlade under janua-
ri ett antal riksdagsmotioner
inom utskottets ansvarsområde.

En av motionerna handlade om
djurskyddstillsyn vid slakterier.
Motionärerna yrkade att staten
tar över huvudansvaret för djur-
skyddstillsynen vid slakterier.
Vidare ansåg motionärerna att
besiktningsveterinärerna och livs-
medelsverket ska få ett ansvar
att anmäla respektive följa upp
brott mot djurskyddslagen, lik-
som att öppenhet bör råda på
slakterierna.

Utskottet avslog motionen med
hänvisning till regeringens pro-
position om djurskydd och djur-
skyddsmyndighet som aviserats
till våren 2002. Jordbruksutskot-
ten hänvisade även till jord-
bruksministerns tiopunktspro-
gram för förbättrad djuretik i
samband med slakt. I program-
met framför ministern en vilje-
yttring att alla veterinärer, in-
klusive besiktningsveterinärer,
ska bli skyldiga att anmäla bris-
ter i djurskyddet.

Veterinär service
beröms

Tidningen Västerbottenskuriren
publicerade den 29 januari en
betraktelse som jämför vård av
sällskapsdjur med vård av män-
niskor. Skribenten önskar inled-
ningsvis att samhället ska införa
samma vårdgaranti för männi-
skor som djuren redan har.

Artikeln fortsätter: ”Varje gång
något av mina djur blir sjukt blir
jag positivt överraskad över hur
lätt det är att få tag på en veteri-
när och hur snabbt man får
komma dit. Har djuret svårt att
åka bil kommer veterinären hit

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Söker vikarierande veterinär från slutet av april.
Barnledighet.
Upplysningar genom Lars Petersson.
Tel: 033-20 54 67. e-mail: lars.petersson@blastjarnan-boras.com

Ny försvarsöver-
veterinär

Den 1 november 2001 utsågs ma-
jor Börje Nilsson till ny försvars-
överveterinär (FÖV) i försvars-
makten. Han efterträdde Peter
Viklands som FÖV.

Börje Nilsson hade en bakgrund
som officer i försvaret innan han
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istället. Oftast samma dag.” För-
fattaren reflekterar vidare: ”Det
är ändå något konstigt med att
sjukvården för människor är en
sådan byråkratisk koloss, medan
djursjukvården går fort och smi-
digt”.

Länsveterinär Karina Burlin
tycker att den positiva uppmärk-
samheten kring veterinära tjäns-
ter bör spridas inom veterinärkå-
ren, och SVT håller med.

Grym hästtransport
från Danmark
dokumenterad
Det danska TV-programmet Rap-
porten visade i början av februa-
ri en dokumentär om en slakt-
hästtransport från Herning på
Jylland till Secli i sydligaste Ita-
lien. Hästarna färdades i över 40
timmar utan foder och vatten,
och minst en av hästarna doku-
menterades kollapsa av det TV-
team som följde transporten. Den
italienske chauffören höll lagen-
ligt alla föreskrivna vilopauser
för sig själv, men hästarna fick
varken lämna transporten eller
gavs något att äta eller dricka
under resan. Transportbilen var
dessutom avsedd för grisar, inte
hästar.

Den som sålde hästarna till
slakttransporten var den danske
hästhandlaren Palle Elleham-
mer, välkänd i Sverige då han
har nära samröre med svenska
hästhandlare. Ellehammer kän-
ner dock inget ansvar för hästar-
nas behandling. – Visst är det fel
att hästarna behandlas så, men
jag har sålt dem och det är inte
mitt ansvar hur de behandlas
sedan, säger han i en TV-intervju.
Den uppmärksammade trans-
porten var den elfte lasten hästar
som Ellehammer sålde till Itali-
en under 2001.

Källa: Ridsport 2/02.

Sjukgymnaster får fort-
satt veterinärmedicinsk
utbildning
Under våren 2002 kommer till
slut 20-poängskursen i veterinär-
medicin för sjukgymnaster på
SLU att fortsätta på kvartsfart. 
– Vi har fått besked att pengar

finns avsatta vid SLU, säger
Gabriella Allard Johansson till
tidningen Sjukgymnasten nr
1/02. Allard Johansson är ordfö-
rande i sjukgymnasternas sek-
tion för sjukgymnastisk inom
veterinärmedicinen, och har i
SVT under förra året kritiserat
SLU för att inte uppfylla sina
utbildningslöften till sjukgym-
nasterna.

Medlemmarna i veterinärsek-
tionen hoppas att 20-poängskur-
sen ska permanentas och bli en
ordinarie utbildning vid SLU.
Två av de 26 sjukgymnaster som
går 20-poängsutbildningen kom-
mer att ingå i en projektgrupp på
SLU, som ska lägga upp den fort-
satta planeringen för utbildning-
en. Sektionens mål är att de
sjukgymnaster som genomgått
utbildningen ska legitimeras som
sjukgymnaster för djur av Jord-
bruksverket. Socialstyrelsens
legitimation för sjukgymnaster
är ett grundkrav för att få
genomföra SLU-utbildningen.

Intubering med hjälp av direkt laryng-
oskopi
Intubering ved hjælp af direkte laryngo-
skopi
Harding Kristensen H & Reiksen T
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 20, 6–8.

BSE-övervakning – en fransk erfaren-
het
Dedet V
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 20, 12–14.

Bakteriell resistens gentemot desin-
fektionsmedel
Bakteriel resistens overfor desinfektions-
midler
Møller Aarestrup F, Hasman H & Elmer-
dahl Olsen J
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 21, 6–13.

Effekten av upphörande av använd-
ning av antibiotiska tillväxtbefräm-
jare på produktiviteten i den danska
slaktkycklingproduktionen
Effekten af ophør med brug af antibiotis-
ke vækstfremmere på produktiviteten i
den danske slagtekyllingeproduktion
Emborg H-D, Kjær Ersbøll A, Eske Heuer
O & Wegener HC
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 22, 6–10.

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

Nya medlemmar

Den 12–13 december 2001
Tove Björnberg Kallay, Yngsjö;
DVF
Jonas Eriksson, Uppsala; SYVF
Annelie Göransson, Uppsala¸
SYVF
Sune Jerre, Bohus; DaVF
Elin Mård, Uppsala; SYVF
Sandra Rothstein, Åsa; PVF
Carlos Kallay, Yngsjö; DVF
Andrus Haljaste, Skara; DVF
Anna Westerlund, Stockholm;
SYVF
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Djurskydd
Dyrevelfærd
Sandøe P, Fraas Johnsen P & Christian-
sen SB
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 22, 14–19.

Användning av NSAID till svin (I)
Anvendelse af NSAIDer til svin (I)
Storgaard Schultz H & Svendsen O
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 23, 6–8.

Kopparbrist i hjortuppfödning
Koppermangel hos oppdrettshjort
Rosef O
Norsk VetTidsskr, 2001, 113, 12, 771–774.

Klövproblem i norsk stordjursbesätt-
ning – en fallbeskrivning
Klauvproblemer i en norsk storfebeset-
ning – en kasusbeskrivelse
Plym Forshell K, Fjeldaas T & Hjørung-
dal K-M
Norsk VetTidsskr, 2001, 113, 12, 775–778.

Ur Läkartidningen
Naturläkemedel – ur växtriket fram-
ställda mediciner
Sandberg F
Läkartidn, 2001, 98, 46, 5212–5214.

Så stoppas den meticillinresistenta
stafylokocken
Tammelin A
Läkartidn, 2001, 98, 47, 5302–5305.

Tjänstetillsättning
Länsstyrelsen i Skåne län
Veterinär Eva Stensfelt-Thuresson har
utnämnts till länsveterinär i Skåne län fr
o m den 5 november 2001.

Jordbruksverket
Fr o m 2002-02-10:
Distriktsveterinärstationen i Ekilstuna:
Sofia Larsson.

PERSONNOTISER

Födelsedagar i april
Matts Hageltorn, Uppsala 60 år den 2/4

Elisabeth Román, Mantorp 50 år den 3/4
Marie Granar, Sundborn 50 år den 3/4
Berndt Klingeborn, Knivsta 60 år den 9/4
Inge Olsson, Hudiksvall 70 år den 10/4
Ingrid Persson, Visby 60 år den 11/4
Maja Rappe, Malmköping 50 år den 12/4
Stig Holmstedt, Falsterbo 80 år den 15/4
Ove Berg, Gällivare 75 år den 22/4
Kerstin Olsson, Uppsala 60 år den 2274
Bo Lindberg, Oskarshamn 75 år den 30/4
Christina Hedberg, Örebro 50 år den 30/4

Avliden
F distriktsveterinär Robert Magnusson
har avlidit den 24 januari 2002. Han föd-
des 1927 i Stockholm, avlade studentexa-
men där 1947 och veterinärexamen 1956.
Han var AI-veterinär i Delsbo 1958. 1963
var han distriktsveterinär i Ockelbo och
1974 i Sandviken med stationeringsort
Ockelbo. Han pensionerades 1992.

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

BVO-löner klara
Förbundets förhandlingar med
Statens Livsmedelsverk angåen-
de 2001 års lönerevision för vete-
rinärer inom BVO avslutades i
januari. Den genomsnittliga höj-
ningen blev drygt 4 procent, de
nya lönerna gäller retroaktivt
från den 1 april 2001. Lägstlö-
nerna för besiktningsveterinärer
är nu 24 000 kr/mån. Avtalet
innehåller även möjligheter till
kompetenshöjande åtgärder. När-
mare information om detta får
besiktningsveterinärer av sin chef
och/eller från Livsmedelsverket.

U Väsby Vet.mott. AB
söker smådjursveterinär. 
Tjänsten som är på heltid är ett
graviditetsvikariat. Tillträde
snarast el. enl. ök.

För vidare information, kontakta
Inger Lundgren el. Agneta Ahlm,
tel: 08-590 307 08.
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