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177 A Berndtson: Fanconis syndrom
hos hund – litteraturstudie och fall-
beskrivning
Fanconis syndrom är en ovanlig sjuk-
dom i njurtubulis transportsystem som
förekommer ärftligt hos basenji och
sporadiskt hos andra hundraser, där den
är antingen idiopatisk eller förvärvad.

Granskade artiklar

Omslagsfoto: Katarina Cvek.
Marianne Jensen-Waern och

Magdalena Jacobson samt medar-
betare under en experimentell ope-
ration bekostad av forskningsrådet
Formas. SVT besöker i detta num-
mer Formas och granskar hur den
veterinärmedicinska forskningen
kommit i åtnjutande av det statliga
forskningsrådets pengar. 
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Kommunskydd viktigare än djurskydd?
Blir det verkligen inte något den här gången
heller? Under åtminstone de senaste tio åren
har utredning efter utredning konstaterat att
den direkta, lokala djurskyddstillsynen, som ju
är ett kommunalt ansvar, inte fungerar till-
fredsställande. Kvalitet och frekvens i tillsynen
varierar stort mellan de olika kommunerna.
Några sköter sig ganska bra, men i ett flertal 
kommuner avsätts alltför små
resurser för att tillräckligt täta
besök av kompetenta inspek-
törer skall kunna genomföras.
En del kommuner har endast,
och knappt det, tagit sig an
anmälningsärenden. Brist på 
juridisk kompetens har inneburit att många
fall av vanvård inte har kunnat drivas vidare. 

Visst kan det vara svårt att prioritera något
så ”tråkigt” som djurskyddstillsyn när politiker-
na till och med i sömnen pratar om ”skola, vård
och omsorg”, men det står faktiskt kommunerna
fritt att avgiftsfinansiera tillsynen. Dessutom
har politiker i många nämnder med ansvar för
djurskyddstillsynen visat intresse att göra sin
egen tolkning av djurskyddslagstiftningen, stick
i stäv med den egna sakkunskapen och intentio-

nerna i lagstiftningen. Djuren har fått sitta
emellan, för utan en väl fungerande tillsyn blir
även ”världens bästa djurskyddslag” urholkad.

Regering och riksdag har gång på gång på
olika sätt försökt få kommunerna att ta sitt an-
svar, men utan påtagligt resultat. Jordbruks-
ministern har till slut tröttnat och verkat för
att länsstyrelserna, med tillgång till veterinär,

byggnadsteknisk och juridisk
sakkunskap och med större
rättssäkerhetsmedvetande och
integritet, skulle ta över till-
synsansvaret. Men motståndet
från ”kom-
munpartiet”

i riksdagen verkar bli över-
mäktigt. Det kommunala
självstyret är heligare än
själva kon!

Är det verkligen väljarnas
mening att prestige och makt-
begär hos kommun-
politikerna skall gå
före djurens väl-
levnad? Dag Hultefors

Förbundsordförande
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I sin ledare (SVT 2/02) har SVS ordförande upp-
manat medlemmarna att inkomma med förslag
på ämnen som kan tas upp på veterinärmötet
i november 2002. SVS har i vanlig ordning
”redan” börjat förbereda sig inför mötet. Denna
höga ambitionsnivå – som genomsyrat SVS
under lång tid – har inneburit att veterinär-
mötet utvecklats till att bli ett välbehövligt
forum för vidareutbildning av alla veterinära
kategorier, vilket även noterats av arbetsgivar-
na. Trots distriktsveterinärorganisationens
ansträngda ekonomi försöker den nuvarande,
nya distriktsveterinärledningen skicka så
många av sina veterinärer som möjligt till
mötet. Detta märktes hösten 2001. 

Tongångarna från tidigare ledning hade varit
att mycket kraftiga nedskär-
ningar av utbildning måste ske
på grund av den ansträngda
ekonomin. Vikten av utbild-
ning har poängterats samt prio-
riterats av den nya ledningen.
Kan detta bero på att vi nu-
mera har en veterinär som chef?

Som medlemmar i SVF får vi inte glömma
höstens andra stora begivenhet –- fullmäktige
– där vi via våra delföreningar kan påverka
fackliga frågor. Man kan ju tycka att det är
långt till hösten men ack vad tiden går fort.

Vid förra fullmäktige fick förbundsstyrelsen
ett stort antal motioner som skulle behandlas
samt åtgärdas. En av motionerna från SYVF
rörde nedskärningen av medel för veterinärut-
bildningen. Styrelsen tillsatte en grupp som
opartiskt skulle granska situationen på den
veterinärmedicinska fakulteten. Av rapporten
(se SVT 3/02) samt samtal med enskilda kolle-
ger framträder en synnerligen skrämmande
bild: anslagsnedskärningar kombinerade med
ökade besparingskrav på fakulteten, utred-
ningar som föregrips, beslut som fattas innan
utredningar är klara, förslag att öka antalet

studenter till eventuellt ett par hundra, enligt
en modell som många andra EU-länder har. 

Ett av de dummaste förslagen är enligt min
mening att sänka nivån på utbildningen för
att ”det blir billigast så” – detta till skillnad
från många andra länder som arbetar på att
höja nivån då man insett hur mycket en välut-
bildad och kompetent veterinärkår betyder för
landet. Allt detta måste hela veterinärkåren
och de eventuella ansvarsfulla politiker som
förhoppningsfullt fortfarande finns kvar skarpt
motsätta sig. Det kan ju inte vara meningen
att ett krympande antal lärare på ”Stutis”
skall jobba dygnet runt och bränna ut sig för
att försöka upprätthålla den nuvarande höga
nivån på utbildningen. 

Vid förbundsstyrelsemötet i
februari fick vi oss förevisat
statistik där ”Stutis” hade det
högsta antalet lärare/elev jäm-
fört med de övriga veterinär-
medicinska fakulteterna i
Europa. Jag tvivlar dock på att

siffrorna tog hänsyn till utbildningsnivå, anta-
let sjukskrivna på grund av utbrändhet, svårig-
heterna att i dag få tag på ersättare m m.

Höga krav ställs av samhället på veterinär-
kåren och dessa accentueras i samband med
larmrapporter om BSE, mul- och klövsjuka,
svinpest, vanvårdade djur m m. Uttalanden
från jordbruksministern, näringen med flera
hävdar att vi har världens bästa djurskydd,
antibiotikapolicy, renaste och säkraste livsme-
del m m, m m.

Kan vi då sänka ambitionsnivån på utbild-
ningen? Jag anser personligen att utbildnings-
frågan är den allra viktigaste för förbundssty-
relsen att bevaka och driva genom uppvakt-
ningar till olika politiker. Det gäller ju hela
kårens framtid.

Ilmars Dreimanis
Ledamot i förbundsstyrelsen

Utbildningsfrågan gäller hela
kårens framtid
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Inledning
Fanconis syndrom är en ovanlig
sjukdom i njurtubulis transport-
system hos hund. Den känne-
tecknas av en ökad utsöndring av
glukos, aminosyror, elektrolyter
och bikarbonat via urinen. Sym-
tomen är framför allt polyuri,
polydipsi och måttlig viktminsk-
ning. Fanconis syndrom går inte
att bota, men kan behandlas
symtomatiskt en tid. Syndromet
förekommer som en ärftlig form
hos hundrasen basenji. Arvs-
gången är okänd. I andra raser
har den rapporterats sporadiskt.

Det här arbetet innehåller en
fallbeskrivning och en litteratur-
studie i ämnet. Syftet är att
beskriva sjukdomen, dess sym-
tombild, något om dess grund-
läggande mekanismer och vilka
behandlingsmöjligheter som finns.

Litteraturstudie
Etiologi
Fanconis syndrom uppkallades
efter den läkare som först be-
skrev sjukdomen hos barn 1936
(2, 5). Sjukdomen uppkommer på
grund av en defekt i njurtubulis
transportmekanismer, vilket med-

för en ökad utsöndring av glukos,
aminosyror, bikarbonat, vatten
och olika elektrolyter (5, 11).
Sjukdomen förekommer hos män-
niska i två former, ärftlig/konge-
nital eller förvärvad (11). Den
förstnämnda formen är idiopa-
tisk eller associerad till olika
sjukdomar som cystinos, galakto-
semi, Wilsons sjukdom, Lowes
syndrom eller tyrosinemi. Den
förvärvade formen ses i samband
med sjukdomar som multipelt
myelom, lymfom, Sjögrens syn-
drom eller amyloidos. Vissa läke-
medel och en del toxiska ämnen,
bland annat tungmetaller, kan
också utlösa sjukdomen (4, 5, 11,
16).

På 1970-talet diagnostiserades
och karaktäriserades hos rasen
basenji en sjukdom som kan 
liknas vid idiopatisk Fanconis
syndrom utan cystinos hos män-
niska (4). Skillnaden är att hos
människa ingår skelettföränd-
ringar och nedsatt gastrointesti-
nal absorption av kalcium i sjuk-
domskomplexet. Det har även
rapporterats om ärftlig Fanconis
syndrom i en gråhundslinje (7).
Idiopatisk Fanconis syndrom har
i enstaka fall beskrivits hos bor-
der terrier, gråhund, whippet,
yorkshireterrier, shetland sheep-
dog och en blandrashund (1, 4).
Förvärvad Fanconis syndrom har
hos hund beskrivits i ett fall 
till följd av gentamicininducerad
akut njursvikt, i ett annat fall i

Fanconis syndrom hos hund –
litteraturstudie och fallbeskrivning
ANNIKA BERNDTSON, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*

Handledare: Björn Åblad, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Djursjuk-
huset Blå Stjärnan, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg.

Fanconis syndrom är en ovanlig sjukdom i njurtubulis transportsystem. Den kännetecknas av
defekter i njurtubulis transportsystem och leder till ökad utsöndring av aminosyror, glukos,
elektrolyter och bikarbonat via urinen. Sjukdomen förekommer ärftligt hos basenji och spora-
diskt hos andra raser, där den antingen är idiopatisk eller förvärvad. Ett svenskt fall beskrivs i
artikeln, liksom en litteraturöversikt av sjukdomen.

Artikeln utgör författarens examensarbete för specialisering i hundens och kattens sjukdomar.

Figur 1. Fanconis
syndrom är en ovan-
lig sjukdom i njurtu-
bulis transportsystem.
Syndromet förekom-
mer i ärftlig form hos
hundrasen basenji
(bilden). Arvsgången
är okänd.
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samband med primär hypopara-
tyroidism med samtidig hypovi-
taminos D och i ett tredje fall till
följd av förmodad etylenglykol-
förgiftning (1, 17). Dessutom har
sjukdomen i experimentellt syfte
inducerats med maleat och 4-
pentenoat (15).

Fysiologi
För att förstå de patofysiologiska
mekanismerna bakom Fanconis
syndrom ges en kort beskrivning
av njurtubulis normala funktion.
Den är att reabsorbera huvudde-
len av det vatten och de lösliga
ämnen som glomeruli filtrerat.
Detta sker genom en serie steg
som involverar transportsyste-
men i tubulicellernas borstbräms-
membran mot lumen, energipro-
duktionen och transfereringspro-
cesserna i mitokondrierna och
aktiviteten hos Na-K-ATPas i det
basolaterala membranet (5). Den
viktigaste energikällan vid den
transcellulära transporten är
den elektrokemiska gradient som
uppstår när natrium aktivt pum-
pas ut ur cellen till den peritubu-
lära vätskan av Na-K-ATPas (5).
Den intracellulära koncentratio-
nen av natrium blir lägre än den
i lumen, en elektrokemisk gradi-
ent uppstår och natrium förs in i
cellen. Energin från den elektro-
kemiska gradienten utnyttjas till
att samtidigt föra in andra lösli-
ga ämnen. Dessa förs sedan ut ur
cellen till den peritubulära väts-
kan genom bärarmedierad diffu-
sion som är energioberoende.
Förutom den transcellulära
transporten finns även en para-

cellulär väg (5). De intercellulära
områdena är mer permeabla i
proximala än i distala tubuli och
där sker en reabsorption av lösli-
ga ämnen.

Patogenes 
De patofysiologiska mekanismer-
na bakom Fanconis syndrom är
ofullständigt kända, men klar-
lagt är att de uppstår i njurtubu-
lis transportsystem. En defekt i
den natriumberoende transpor-
ten av lösliga ämnen över njurtu-
bulis membran har föreslagits
vara den bakomliggande orsaken
i en studie av Fanconis syndrom
hos basenji (9). Det är visat 
att den natriumgradientberoen-
de transporten av glukos och pro-
lin är sämre hos affekterade hun-
dar än hos normala (12, 13).
Teorin stöds av att den första för-
ändringen är ökad utsöndring av
natrium (12). Däremot har den
ökade utsöndringen av cystin
inte kunnat kopplas till defekt
natriumreabsorption (12).

Undersökningar av basalmem-
branets lipidlager har visat att
det är mer lättflytande hos affek-
terade basenjis och att denna för-
ändring tycks bero på högre inne-
håll av kolesterol i lipidlagren (9,
10). Förändrad viskositet i lipid-
lagren kan påverka transport-
systemen (9, 10).

Förändringar i permeabiliteten
i och mellan njurtubulicellerna
skulle också kunna förklara för-
lusten av lösliga ämnen (5). Ökat
bakåtläckage eller cell-till-lumen-
flöde av aminosyror har påvisats
vid maleinsyrainducerad Fanco-

nis syndrom hos råtta men har
inte kunnat observeras hos affek-
terade basenjis (9).

Vid experimentellt inducerad
Fanconis syndrom med maleat
och 4-pentenoat på hund har
framkommit data som tyder på
att förändrad fosforylering av
vissa proteiner i borstbräms-
membranet kan spela roll i pato-
genesen av Fanconis syndrom
(15).

Symtom
Fanconis syndrom är en kronisk
sjukdom som utvecklas under
flera år (12). Först sker en ökad
utsöndring av natrium och kali-
um. Därefter uppträder defekt
reabsorption av glukos och ami-
nosyror. Sjukdomen utvecklas
sedan genom en fortskridande
försämring av njurtubulis reab-
sorption av glukos, aminosyror,
natrium, fosfat, bikarbonat, kali-
um och vatten. Trots att reab-
sorptionen av olika ämnen är
nedsatt är nivåerna i blodet
oftast normala (4). Det tyder på
att upptaget från tarmen kom-
penserar förlusterna via njurar-
na (3).

Hunden utvecklar symtom mel-
lan ett och sex års ålder (2). Sym-
tomen är polyuri, polydipsi, mått-
lig viktminskning, dålig päls och
ibland dehydrering och mus-
kelsvaghet och de är beroende av
förlusterna av olika lösliga äm-
nen (1, 2, 4, 17).

Natrium
Ökad utsöndring av natrium or-
sakar polyuri och anses vara en
viktigare faktor för detta än glu-
kosuri (3). Natriuresen leder dess-
utom till minskad extracellulär
vätska och dehydrering. Den kan
också orsaka minskad GFR (glo-
merular filtration rate) (3). Nat-
riuresen tycks vara kopplad till
minskad reabsorption av olika
lösliga ämnen genom den natri-
umgradientberoende transport-
mekanismen (5).

Kalium
I senare skeden av sjukdomen
kan hypokalemi uppstå (4), vil-
ket kan orsaka muskelsvaghet
(1).

Figur 2. Schematisk
skiss över den norma-
la transporten av
elektrolyter och lös-
liga ämnen (L) i nju-
rens proximala tubu-
liceller. 

Veterinär 4-2002 ombrytning  02-03-27  07.24  Sida 178



1792002, Volym 54, Nr 4

Glukos
Glukosuri bidrar till polyuri (3).
Det är visat att glukosupptag via
tarm och insulinsvar är detsam-
ma hos hundar med Fanconis
syndrom som hos normala hun-
dar (2, 3, 4). Studier visar också
att glukosurin inte är orsak till
minskad reabsorption av andra
ämnen genom osmos (4).

Aminosyror
Utsöndringen av aminosyror via
urinen leder till minskad mus-
kelmassa. Utsöndringen kan följa
två olika mönster (3, 4). Det ena
är generell aminoaciduri där så-
väl sura som basiska och neutra-
la aminosyror utsöndras. Det
andra liknar aminoacidurin hos
hundar med cystinuri (2, 3, 4).
Dessa utsöndrar cystin och har
mindre defekter i reabsorptionen
av methionin, glycin och vissa
dibasiska aminosyror, medan
andra aminosyror reabsorberas
normalt. Reabsorptionen av ami-
nosyror hos normala individer är
97–100 procent, medan den hos
individer med Fanconis syndrom
varierar mellan 50 och 96 pro-
cent (4). I de flesta fall är den
första aminosyran som utsöndras
cystin (12).

Bikarbonat
Bikarbonatförlust kan orsaka en
måttlig metabolisk acidos (2, 3,
4). Förlusten anses vara kopplad
till natriuresen (3). Den acidos
som utvecklas försämrar succes-
sivt njurfunktionen (3). I sjukdo-
mens slutskede utvecklas en

grav metabolisk acidos som orsa-
kar papillär nekros och leder till
akut njursvikt med påföljande
grav azotemi, hyperfosfatemi,
hyperkalemi, hyperglykemi och
ibland hyperkloremi och hypo-
natremi (2, 3, 4). Njursvikten ger
upphov till grav dehydrering,
kraftig polyuri, viktminskning,
anorexi och leder till döden (3, 4).

Diagnostik
Diagnosen Fanconis syndrom
ställs utifrån symtom och labora-
toriefynd. Det mest utmärkande
laboratoriefyndet är glukosuri i
avsaknad av hyperglykemi (2, 4).
Urinanalys visar dessutom låg
specifik vikt mellan 1,00 och
1,018 g/ml (2, 3, 4). Protein och
albumin kan ibland påvisas i uri-
nen. Analys av aminosyror i uri-

nen sker med elektrofores och
visar aminoaciduri vid Fanconis
syndrom (1, 2, 3, 4, 6, 17).

Istället för att analysera alla
förekommande aminosyror i uri-
nen kan Brands test användas
(8). Testet påvisar cystin i uri-
nen. Cystin är vanligtvis den
första aminosyran som börjar
utsöndras vid Fanconis syndrom
(12) och det har visat sig att
testet är användbart för att be-
kräfta denna diagnos (8). Testet
fungerar så att vid förekomst av
cystin i urinen sker ett färg-
omslag till karmosinrött. Det är
färgämnet nitroprussidnatrium
som erhålls efter reduktion av
cystin med cyanid (6).

Blodprov kan visa förhöjda urea-
och kreatininvärden och i mer
framskridna fall hypokalemi (2,
3, 4). För att påvisa metabolisk
acidos görs analys av blodgaser-
na koldioxid och bikarbonat (2, 3,
4).

Differentialdiagnos
Differentialdiagnos är framför
allt primär renal glukosuri, en
sjukdom där hunden utsöndrar
glukos i urinen medan blodglu-
kos är normalt (1). Övrig njur-
funktion är normal vid denna
sjukdom.

Histopatologi
Vid histopatologisk undersök-
ning av njurbiopsier från affekte-
rade hundar är vissa normala,
andra uppvisar lindriga inflam-

Figur 3. Symtomen
vid Fanconis syndrom
är polydipsi, polyuri,
viktminskning, dålig
päls och ibland de-
hydrering och muskel-
svaghet. De uppkom-
mer genom förluster
av lösliga ämnen.

Figur 4. Mätning av urinens specifika vikt kan vara till hjälp vid diagnostisering av
syndromet. Urinanalys visar låg specifik vikt, mellan 1,00 och 1,018 g/ml.

Veterinär 4-2002 ombrytning  02-03-27  07.24  Sida 179



180 2002, Volym 54, Nr 4

matoriska förändringar och en
del grava inflammatoriska för-
ändringar och fibros (2, 3, 4). Hos
affekterade basenjis är cellkär-
norna i tubulicellerna onormalt
stora (2, 3, 4). Det är oklart vad
detta har för betydelse för sjuk-
domen. Vid obduktion av hundar
som avlidit av sjukdomen till
följd av akut njursvikt är de
histopatologiska förändringarna
papillär nekros med infiltration
av akuta inflammatoriska celler,
bakteriekolonier och depositioner
av mineral i njurpapillerna (3).

Behandling
Behandlingen av hundar med
Fanconis syndrom är symtoma-
tisk. Patienten ska ha fri tillgång
till vatten. Vid azotemi ges diet
med protein- och fosfatrestriktio-
ner, exempelvis Hill’s k/d (17).
Om acidos förekommer behand-
las den med natriumbikarbonat
eller kaliumcitrat (2, 17). Efter-
som bikarbonat förloras kontinu-
erligt via njurarna uppnås inte
normala bikarbonatvärden i blo-
det vid behandlingen (1, 17).
Målet är istället att uppnå vär-
den strax under de normala (1,
17). Såväl acidos som hypokalemi
motverkas vid behandling med
kaliumcitrat. Vid behandling av
kronisk njursvikt med kalium-
citrat finns risk för överalkalini-
sering eftersom det krävs högre
dos för att rätta till hypokalemi
än acidos (14). Hypokalemi be-
handlas med tillskott av kali-
umklorid eller kaliumcitrat. Här
är målet att uppnå normala kali-
umvärden i blodet (17). Doserna
vid behandlingen av acidos och
hypokalemi delas upp på två till
tre givor per dag för att ge en
jämn koncentration i blodet (14).

Fallbeskrivning
Sommaren 2000 inkom en fyra-
årig border collie-hane till Blå
Stjärnans Djursjukhus. Hunden,
en arbetande vallhund, hade haft
symtom på polyuri och polydipsi
sedan nio månader. Konditionen
hade successivt försämrats och i
takt med detta hade hunden
magrat av. Vid tidigare veteri-
närbesök hade konstaterats azo-
temi och glukosuri med normala
blodglukosvärden. Hunden hade

ordinerats dietfoder, Hill’s k/d,
på grund av misstänkt njursvikt.
Vid en klinisk undersökning på
djursjukhuset konstaterades av-
magring, generell muskelatrofi
samt torr och glanslös päls.

Urinprov från hunden visade
signifikant glukosuri och en spe-
cifik vikt på 1,010 g/ml. Brands
test var positivt med avseende på
utsöndring av aminosyran cystin
via urinen. Blodprov visade mått-
lig urea- och kreatininstegring
och lindrig hypokalemi. Resultat
av blodgasanalys visade lindrig
metabolisk acidos. Behandling
med kalium och bikarbonat int-
ravenöst sattes in utan att dessa
värden i blodet förbättrades.
Hunden ordinerades därefter per
oral behandling med natriumbi-
karbonat och kaliumklorid samt
fortsatt utfodring med Hill’s k/d.
Hunden kontrollerades sedan
under en tid regelbundet med av-
seende på urea, kreatinin, elekt-
rolyter samt koldioxid och bikar-
bonat i blodet. Doseringen av
kaliumklorid och natriumbikar-
bonat justerades efter blodprovs-
svar så att kaliumvärdet i blodet
låg inom normalgränserna och
bikarbonatvärdet strax under
normalgränsen.

Efter några månader hade
hundens tillstånd stabiliserats
på en nivå där den fungerar som
sällskapshund, men inte som
arbetande vallhund.

Diskussion
Fanconis syndrom är en obotlig

sjukdom, som under en tid kan
kontrolleras med symtomatisk
behandling. Sjukdomen kräver
regelbunden medicinering resten
av livet och återbesök med jämna
mellanrum för att kontrollera om
medicineringen behöver justeras.
Djurägaren bör vara införstådd
med detta.

Fanconis syndrom är en ovan-
lig sjukdom hos hund. Diagnosen
ställs framför allt hos rasen
basenji, där den förekommer i en
ärftlig form. Sjukdomen har tidi-
gare inte rapporterats hos border
collie.

Defekten eller defekterna vid
Fanconis syndrom ligger i de
transportmekanismer som för
lösliga ämnen från njurtubulis
lumen tillbaka till blodet. Forsk-
ning tyder på att defekter i den
natriumberoende transporten av
lösliga ämnen åtminstone delvis
kan förklara den minskade reab-
sorptionen. Förändringen skulle
kunna bero på den annorlunda
viskositeten i basalmembranets
lipidlager som konstaterats hos
affekterade basenjis. Det cell-till-
lumen-flöde av aminosyror som
setts vid experimentellt induce-
rat Fanconis syndrom har inte
observerats vid Fanconis syn-
drom hos basenji. Den bakomlig-
ganden mekanismen för förlus-
ten av aminosyran cystin åter-
står att finna. Vid experimentellt
inducerat Fanconis syndrom med
maleat och pentenoat har föränd-
ringar av fosforyleringen av vissa
proteiner i borstbrämsmembra-

Figur 5. Det mest ut-
märkande laboratorie-
fyndet är glukosuri i
avsaknad av hyper-
glykemi. Fallbeskriv-
ningens hund visade
signifikant glukosuri.
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net konstaterats. Om detta har
någon betydelse för patogenesen
får vidare forskning utvisa.

Sammanfattning
Fanconis syndrom kännetecknas
av defekter i njurtubulis trans-
portsystem och leder till ökad
utsöndring av aminosyror, glu-
kos, elektrolyter och bikarbonat
via urinen. Sjukdomen förekom-
mer ärftligt hos basenji och spo-
radiskt hos andra raser, där den
antingen är idiopatisk eller för-
värvad.

Fanconis syndrom utvecklas
under flera år och symtomen är
framför allt polydipsi och polyuri
samt viktminskning. Sjukdomen
leder förr eller senare till döden i
akut njursvikt.

Diagnosen Fanconis syndrom
ställs genom symtombild och
laboratoriefynd. Det mest ut-
märkande laboratoriefyndet är
glukosuri i avsaknad av hyper-
glykemi. Genom att påvisa ut-
söndring av aminosyror via uri-
nen fastställs diagnosen. Brands
test påvisar utsöndring av ami-
nosyran cystin via urinen och
kan användas för att fastställa
diagnosen.

Behandlingen av patienter med
Fanconis syndrom är ospecifik
och innefattar korrektion av
eventuell acidos och hypokalemi
samt dietrestriktioner vid azote-
mi.

Mekanismerna bakom sjukdo-
men är ofullständigt kända och
mer forskning behövs för att
klarlägga patogenesen. Defekter
i den natriumberoende transpor-
ten av lösliga ämnen över njurtu-
bulicellernas membran kan del-
vis förklara den nedsatta reab-
sorptionen av olika lösliga äm-
nen. Defekten kan bero på den
ökade viskositeten i basalmem-
branets lipidlager som konstate-
rats hos affekterade basenjis.

Summary
Fanconi syndrome in the
dog – a literature review and
a case study
Fanconi syndrome in the dog is a
complex collection of kidney
abnormalities that result in ex-
cessive kidney loss of water, sodi-
um, potassium, glucose, phos-

phate, bicarbonate, and amino
acids. The disease is hereditary
in the Basenji breed and sporadi-
cally occurring in other breeds,
where it is either idiopathic or
acquired.

Fanconi syndrome develops
during several years and the cli-
nical signs most commonly inclu-
de increased drinking and urina-
tion, weakness and weight loss.
The disease sooner or later cau-
ses death because of acute kidney
failure, if untreated. 

Diagnosis is made through cli-
nical symptoms, urinalysis and
blood chemistries to identify defi-
ciencies in the blood and excesses
in the urine.

Treatment involves correcting
any abnormalities caused by the
excessive loss of ions, glucose,
protein or water from the kid-
neys. If the condition is seconda-
ry to a toxin, drug or other disea-
se, these underlying causes
should be addressed, stopped or
corrected. In the heritable form
of the disease, there is no cure
only management of losses.

The article describes a case of
Fanconi syndrome in a Swedish
border collie. 
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Hunden som beskrevs i ”Vilken
är din diagnos” i SVT nr 2/02
hade ett diskbråck som förorsa-
kat en kompression av spinalner-
ven utgående mellan 4:e och 5:e
ländkotan på höger sida, en av de
viktigaste spinalnerverna av de
som går ihop och tillsammans
utgör höger sidas femoralnerv.
Klinisk undersökning visade en
hälta på höger bakben tillsam-
mans med nedsatt positionsreak-
tion och nedsatt patellarreflex 
på samma ben. Diskbråcket
kunde diagnostiseras med hjälp
av en magnetkameraundersök-
ning, efter det att en myelografi-
undersökning var negativ (vilket
blev felciterat av redaktören i
ingressen till fallbeskrivningen). 

Den neurologiska undersök-
ningen hade dessförinnan indike-
rat att problemet sannolikt skul-
le vara lokaliserat till höger fe-

moralnerv, och magnetkamera-
undersökningen blev gjord med
anledning av den starka kliniska
misstanken om en skada i femo-
ralnerven.

Lokalisationen 
betydelsefull
Anatomisk lokalisation av neuro-
logiska problem är i de flesta fall
nödvändig för att begränsa vilket
område som skall undersökas
vidare med diagnostiska hjälp-
medel. Lokalisationen är också
nödvändig för att värdera den
kliniska betydelsen av fynd vid
slätröntgen och myelografi, och
därmed ställa korrekt diagnos. 

Figur 1 är menad som ett till-
lägg till diskussionen i fallbe-
skrivningen från SVT nr 2/02,
och kommer förhoppningsvis att
bidra till en ökad förståelse för
det basala inom neurologisk

lokalisation av skador i ryggmär-
gen eller spinalnerver/perifera
nerver. De basala reflexer/reak-
tioner man här är mest intresse-
rad av är spinala reflexer som
patellarreflex och böjreflex, och
posturala reaktioner som t ex
positionsreaktionerna.

Inte enhetliga 
benämningar
För att kunna göra en neurolo-
gisk undersökning och dra slut-
satser av en sådan, behövs ingen
speciell terminologi. Vill man
kunna kommunicera om detta
med andra människor, skriftligt
eller muntligt, behöver vi ändå
ett gemensamt språk. En svårig-
het för oss smådjursveterinärer
är då att benämningarna av de
reflexer och reaktioner som kan
testas vid en neurologisk under-
sökning av en hund eller katt

Kommentarer till ”Vilken är din diagnos”, SVT 2/02 
Neurologisk lokalisation och terminologi vid
neurologiska undersökningar
KARIN HULTIN JÄDERLUND, leg veterinär,  HEGE KIPPENES, veterinär, PhD, diplomate
ACVR och ECVDI och  KERSTIN HANSSON, leg veterinär, CertVR.*

I SVT 2/02 refererades ett fall av neurologisk skada hos en hund. Skadan kunde diagnostise-
ras med hjälp av en magnetkameraundersökning, efter det att myelografiundersökning var
negativ. Författarna diskuterar kring betydelsen av den anatomiska lokalisationen vid neuro-
logiska problem. De belyser även den begreppsförvirring som ibland förekommer mellan och
inom engelsk och svensk veterinärmedicinsk neurologisk terminologi.

C1 C6 T3 L3 S3

Lesioner mellan
C1 och C6 kan
orsaka nedsatt
postionsreaktion
till alla fyra
benen, och
normala spinala
reflexer. Lesioner
här kallas ”Upper
Motor Neuron
lesions” till alla
benen.

Lesioner mellan C6 och
T3 kan orsaka nedsatt
postionsreaktion till 
alla fyra benen, och
normala spinala reflexer 
till bakbenen, men
nedsatta spinala reflexer
till frambenen. Lesioner
här kallas ”Upper Motor
Neuron lesions” till 
bakbenen, och ”Lower
Motor Neuron lesions”
till frambenen.

Lesioner mellan T3 
och L3 kan orsaka 
nedsatt postionsreaktion
till bakbenen, och normala
spinala reflexer. Lesioner
här kallas ”Upper Motor
Neuron lesions” till bak-
benen.

Lesioner mellan L3 och
S3 kan orsaka nedsatt
postionsreaktion till 
bakbenen, och nedsatta
spinala reflexer till 
bakbenen. Lesioner här
kallas ”Lower Motor
Neuron lesions” till 
bakbenen.

Figur 1. Skiss över sambandet mellan anatomisk lokalisation av skador i ryggmärgen och typ av neurologiska symtom. Störningar i posi-
tionsreaktion och spinala reflexer sammanställs för att få en komplett bild av de neurologiska symtomen. 
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inte är enhetliga från skrift till
skrift.

Många av de reflexer och reak-
tioner vi testar inom veterinär
neurologi förekommer inte inom
humanmedicinen, vilket gör att
vi inte kan ”stjäla” svenska ut-
tryck därifrån. Huvudparten av
aktuell litteratur om neurologisk
undersökning av djur är skriven
på engelska. Man är där inte all-
tid konsekvent i terminologin.
När benämningarna sen över-
sätts till svenska blir det ofta än
mer svårbegripligt. Här kommer
ett försök att klargöra de vanli-
gaste svårigheterna. 

Reflexer och reaktioner
De flesta veterinära neurologer
skiljer numera reflexer från reak-
tioner/responser, i det att reflex-
er får beteckna enklare händelse-
förlopp i nervsystemet, som fun-
gerar utan storhjärnans medver-
kan. Dit hör ryggmärgsreflexer
(spinala reflexer) och hjärnstams-
reflexer (t ex pupillreflexen, ögon-
locksreflexen, sväljningsreflex-
en). Mer komplicerade händelse-
förlopp i nervsystemet, såsom de
posturala reaktionerna och reti-
nalresponsen (menace reaction/
response på engelska) kallas då
reaktioner eller responser.

Dorsalsidan-av-tassen-
mot-golvet-reaktionen
En värdefull reaktion att testa i
en neurologisk undersökning, är
att lägga dorsalsidan av tassen
mot golvet och se ifall djuret
självt ställer tillbaka tassen i
rätt läge. Detta har på engelska
fått heta ”proprioceptive positio-
ning, proprioception, concious
proprioception”, eller ”paw posi-
tion sense”. 

De senaste ca tio åren har vi på
Institutionen för kirurgi och
medicin, smådjur, SLU, kallat
denna reaktion för positionsreak-
tionen. Det finns många andra
svenska versioner. För att undvi-
ka missförstånd vid översätt-
ningar mellan engelska och
svenska bör man dock inte an-
vända uttrycken placeringsreak-
tion eller rättningsreaktion (se
följande stycke). Det bästa vore
kanske att säga och skriva ”dor-

salsidan-av-tassen-mot-golvet-
reaktionen”.

Placeringsreaktion
”Placing reaction” är i engelsk-
språkig litteratur en entydig
benämning på den test som ut-
förs när man håller djuret under
bröstet och bär det fram emot en
bordsyta som befinner sig i nivå
med djurets metakarpalregioner.
Detta bör därför kallas place-
ringsreaktion på svenska.

Rättningsreaktioner
”Righting reactions” är, på eng-
elska, ett samlingsbegrepp för
det man testar när man ser om
djuret kan återta kroppens upp-
rätta läge ifrån något annat läge,
exempelvis hur ett djur klarar av
att resa sig upp från sidoliggande
till stående. Dessa reaktioner bör
därför kallas rättningsreaktioner
på svenska. 

Böjreflex
Den ryggmärgsreflex som på eng-
elska kallas för ”withdrawal re-
flex, flexor reflex, flexion reflex,
pedal reflex eller toe pinch re-
flex” benämns i svenskspråkig
litteratur (neurofysiologi) flexor-
reflex eller böjreflex. Förutom
den språkliga sidan finns, när
det gäller böjreflexen, också en
svårighet i att skilja reflexsvaret
i denna reflex från det svar man

får vid test av smärtsensibilite-
ten (pain perception, deep pain
sensation), men det är en annan
historia.

Litteratur
Aquilonius, S-M & Fagius J. Neurologi.
Almqvist & Wiksell Medicin, 1994.

Braund, KG. Clinical Syndromes in Vete-
rinary Neurology. Mosby Yearbook, 1994.

Chrisman, CL. Problems in Small Animal
Neurology. Lea & Febiger, 1991.

DeLahunta, A. Veterinary Neuroanatomy
and Clinical Neurology. W B Saunders,
1983.

Larsson, L-E. Neurofysiologi – en intro-
duktion. Studentlitteratur, 1991.

Oliver, JE, Lorenz, MD & JN. Kornegay.
Handbook of Veterinary Neurology. W B
Saunders, 1997.

Ottoson, D. Nervsystemets fysiologi. Natur
och Kultur, 1978.

Wheeler, SJ. Manual of Small Animal
Neurology. BSAVA, 1995.

Figur 2. En värdefull reaktion att testa i en neurologisk undersökning, är att lägga dor-
salsidan av tassen mot golvet och se om djuret själv ställer tillbaka tassen i rätt läge.

*Leg veterinär Karin Hultin Jäder-
lund, Institutionen för kirurgi och
medicin, smådjur, SLU, Box 7037,
750 07 Uppsala.
Veterinär, PhD, diplomate ACVR och
ECVDI Hege Kippenes, Institutionen
för klinisk radiologi, SLU, Box 7029,
750 07 Uppsala.
Leg veterinär, CertVR Kerstin Hans-
son, Institutionen för klinisk radiolo-
gi, SLU, Box 7029, 750 07 Uppsala.
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Produktionen av ympämne mot
bovin babesios vid Statens Vete-
rinärmedicinska Anstalt, SVA,
kommer i år att fortgå i normal
omfattning och i minskad omfatt-
ning nästa år, för att sedan upp-
höra. Eventuellt kan en mindre,
slutlig produktion ske också
under 2004.

Beslutet att avveckla produk-
tionen har fattats mot bakgrund
av minskat behov till följd av
ändrade driftsformer samt erfa-
renhet från försök med upphörd
ympning i två distrikt. Dessutom
har SVA under senare år verkat
för en successiv minskning av
produktionen av ympämnet, med
målet att av smittskyddsskäl
helt kunna upphöra med använd-
ningen. Likaså spelar bedöm-
ningen av risk för ”passagerar-
agens” samt den nya möjligheten
till försäkring mot förluster roll.

Sommarsjuka
Babesios är en fästingburen sjuk-
dom, orsakad av att protozoen

Babesia divergens förökar sig i 
de röda blodkropparna. Klinisk
sjukdom (sommarsjuka, blodpink-
ning, m fl lokala namn) brukar
vanligen uppträda hos vuxna djur
under det att kalvar sällan in-
sjuknar, så kallad omvänd ålders-
resistens. Alla smittade djur blir
dock kroniska smittbärare under
flera år, detta oavsett ålder när
de smittas. Kronisk smittbärar-
status förhindrar vanligen att
reinfektion resulterar i klinisk
sjukdom. I ett smittat område är
således en ideal situation avseen-
de babesios den att alla nötkrea-
tur smittas som kalvar och som
vuxna reinfekteras så ofta att
status av kronisk smittbärare
upprätthålls.

Sommarsjuka hos nötkreatur
uppträder mest frekvent i områ-
den där förekomsten av fästingar
(Ixodes ricinus) inte är tillräck-
ligt stor för att upprätthålla en
enzootiskt stabil situation. Den
viktigaste faktorn i Sverige är
den stora variationen i antal
aktiva fästingar olika år, huvud-

sakligen beroende av årsmån.
Fästingpopulationens storlek är
beroende av faktorer som en lokalt
hög luftfuktighet (nära vatten-
drag, skuggande sly) och tillgång
på mat (rikligt med betande
djur). Omflyttningar av nötkrea-
tursstocken inom ett betesområ-
de kan leda till att oinfekterade
och mottagliga djur plötsligen
presenteras för en lika plötsligt
aktiverad stor fästingpopulation.
Omvänt kan omflyttning orsaka
att djur inte blir regelbundet
naturligt infekterade. Man har
uppskattat att cirka två tredjede-
lar av betande ungdjur årligen
bör bli infekterade för att till-
räckligt många skall vara natur-
liga, kroniska smittbärare efter
två betessäsonger. Gårdar med
mindre än 50–60 procent årlig
incidens men högre än 10–20
procent, har då en enzootiskt
instabil situation.

Ympning
Störningar av balansen mellan
värddjur och parasit är bakgrun-
den till det till synes nyckfulla
uppträdandet av klinisk babe-
sios. Denna oförutsägbarhet var
kanske den främsta orsaken till
att ett ympningsförfarande kom
att utvecklas. När det kring
sekelskiftet erbjöds möjlighet att
genom aktiv smittöverföring
(ympning) till kalvarna påtagligt
kunna minska risken för förlust
av djur på bete, spreds intresset
för ympning mot babesios raskt. I
flera länder började man tillver-
ka ympämnet vid landets veteri-
nära centrallaboratorium, däri-
bland i Sverige från 1928. Sjuk-
domen var då mycket vanlig,
exempelvis utgjorde ”piroplas-
mos” den enskilt största posten
för utbetalningar från Skandina-
viska Kreatursförsäkringsbola-
get under 1920-talet.

Tanken med ympning av ung-
djuren var att höja smittbärar-
status till 100 procent i besätt-
ningen. Detta var eftersträvans-
värt för att skydda de äldre kvi-
gorna, framför allt de som gick
på betesmarker där tillsynen var

Ympämnet mot babesios skall avvecklas
DAN CHRISTENSSON, leg veterinär, VMD, laborator.* 

SVA har beslutat att upphöra med tillverkning och försäljning
av ympämne mot bovin babesios senast 2004. Artikeln be-
skriver bakgrunden till beslutet samt hur sjukdomen bäst kan
kontrolleras och bekämpas.

Babesia divergens
förökar sig i de röda
blodkropparna. Bil-
den visar en babesia-
parasit i en nöterytro-
cyt.
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oregelbunden. För att vidmakt-
hålla skyddseffekten måste korna
sedan vistas på beten med till-
räckligt hög naturlig smittfre-
kvens.

Ympning mot babesios av kal-
var bör alltså inte förväntas ge
något skydd hos korna när de blir
äldre, om de inte blivit naturligt
reinfekterade med några års
mellanrum.

Om det naturliga smittrycket
som möter vuxna djur är lågt, är
det inte lämpligt att ympa. Djur
som är kroniska smittbärare löper
risk för sjukdomsgenombrott i
babesios till följd av förekomst av
annan immunodepressiv sjuk-
dom, t ex bovint virusdiarrévirus
(BVDV).

Behovet av ympning bör ha
ändrats i många besättningar till
följd av ändrade driftsformer
sedan ympningsförfarandet intro-
ducerades för nästan 75 år sedan.
Mjölkdjur behöver numera få till-
gång till tillräckligt högavkas-
tande bete. Dessa betesvallar är
vanligen öppna, insådda marker
där det blir för torrt för fästingar,
dvs fästingsmittan blir låg.

Erfarenheter från fältet
I två distrikt, Valdemarsvik och
Gamleby, har regelbunden ymp-
ning mot babesios inte praktise-
rats på drygt tio år med undan-
tag av enstaka gårdar, vilka köpt

in djur för betesdrift. Någon ten-
dens till förändring av antalet
rapporterade, behandlade fall av
akut babesios i dessa distrikt ses
inte under dessa år, vare sig man
jämför med riket i stort eller med
närmaste granndistrikt. Någon
grund för att förvänta sig ett all-
mänt uppträdande av negativa

konsekvenser av en upphörd ymp-
ning tycks alltså inte finnas.

Minskad användning
Försäljningen av ympämne mot
babesios har minskat för varje
år. Senaste året såldes ca 17 000
doser mot fyra gånger så många
för tolv år sedan. Detta avspeglar
naturligtvis en krympande krea-
tursstock men också ett mins-
kande behov.

Smittrisk
Risken för smittspridning med
ympämnet har belysts flera gång-
er förut, senast i SVA vet nr 1
1990. Frihet från kända agens
förekommande i Sverige som det
går att testa donatorkalven för
kontrolleras, men möjlig före-
komst av t ex prioner eller okän-
da passageraragens kan aldrig
uteslutas, vilket gör att helblod-
baserade produkter för injektion
bör användas restriktivt.

Diagnostik och
behandling
Diagnostik av akut babesios bru-
kar inte erbjuda några problem,
man bör dock komma ihåg att ett

För att vidmakthålla skyddseffekten efter ympning måste korna vistas på beten med till-
räckligt hög naturlig smittfrekvens.

Risken för smitt-
spridning med ymp-
ämnet har belysts
flera gånger, bland
annat i SVA vet nr 1
1990. Möjlig före-
komst av t ex prioner
eller okända passa-
geraragens i ympäm-
net kan aldrig ute-
slutas.
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mindre antal fall faktiskt inträf-
far även under stallsäsong. Dia-
gnosen kan lätt verifieras mikro-
skopiskt i heparinblod insänt till
SVA. Antikroppar mot Babesia
kan påvisas med indirekt immu-
noflourescens från ca tio dagar
efter infektion till några år efter
genomgången infektion, akut eller
subklinisk. Att med PCR-teknik
spåra kroniska smittbärare är
under utvärdering. 

För behandling används imi-
docarb (Imizol®). I dosen 1,2
mg/kg subkutant uppnås klinisk
effekt och vid dubbla dosen avdö-
das parasiterna. Det senare är
dock inte alltid eftersträvansvärt
i en besättning med måttlig–hög
smittfrekvens.

Utveckling av vacciner mot blod-
protozoer orsakande t ex human
malaria och bovin babesios pågår
sedan länge. Man försöker på
flera håll i världen utveckla vac-
ciner baserade på immunogena
proteiner och inte hela den levan-
de organismen. Framsteg rappor-
teras ibland, men några kommer-
siellt användbara produkter
finns ännu inte.

Försäkring
Den som anser sig ha besvär-
liga fästingmarker och använder
dessa oregelbundet för vuxna
nötkreatur eller kommer att flyt-
ta en besättning av icke kroniska
smittbärare till en gård med hög
smittfrekvens, eller köper ihop
ungdjur för bete på dylika mar-
ker, bör överväga möjligheten
med den speciella försäkring mot
dödsfall i akut babesios som
finns hos Agria. Erfarenheten
under de fyra år försäkringen
funnits är generellt att endast ett
fåtal djur dör i akut babesios, ca
0,2 procent av försäkrade djur.
Denna försäkring kan vara många
till stöd under en fas då ympäm-
net avvecklas och tills dess man
fått en uppfattning om den egna
gårdens risker för utbrott av
sommarsjuka.

Förebyggande bekämp-
ning av babesios
Betesplanering
Diskutera användandet av olika
betesmarker med djurägaren.

Betesrutiner kan ha ändrats
sedan ympningarna infördes på
gården. Fästingangripna marker
kan användas till kalvar/ungdjur,
medan mjölkdjuren bör beta fäs-
tingfria marker typ öppna betes-
vallar och efterslåtter. Alternati-
vet är att låta alla djur, inklusive
de vuxna, få en tillräckligt lång
betesperiod på fästingrika mar-
ker för att få en naturlig booster.
Detta kan dock vara riskabelt då
fästingaktiviteten varierar kraf-
tigt både mellan olika år och
under en betessäsong, varför
detta betesförfarande endast bör
användas där kraftigt fästing-
smittade beten ofta måste använ-
das till vuxna djur.

Daglig tillsyn av sero-
negativa djur
Inköpta, äldre djur vilka är sero-
negativa och släpps på smittade
beten måste ges daglig tillsyn.
Detta är ett problem speciellt när
det gäller köttdjur. 

Man bör noga överväga om
man skall släppa vuxna, babesia-
negativa djur på kända babesia-
smittade marker. Flera tillfällen
med många djur döda i akut
babesios är kända.

Gratis provundersökning
I områden där babesiasmitta
förekommer löper gårdar med låg
respektive hög naturlig smittfre-
kvens minst risk för att drabbas
av många fall av akut babesios
vid egen rekrytering. Inköpta,
seronegativa djur löper dock stor
risk på gårdar med hög smittfre-
kvens. Den naturliga smittfre-
kvensen på ett bete kan uppskat-
tas genom att lämna ca 5–10
förstagångsbetande kalvar ovac-
cinerade. Dessa undersöks sedan
serologiskt på antikroppar mot
babesios. Provtagning sker efter
installning. Undersökning utförs
gratis vid Avdelningen för Para-
sitologi, SVA under de närmaste
två åren.

Försäkring
Ett ökat risktagande kan kom-
penseras med en försäkring.

Litteratur
Christensson D. Babesia of cattle and
sheep in Sweden. Avhandling, Sveriges
Lantbruksuniversitet, 1989.

SVA vet nr 1 1990.

*Laborator Dan Christensson, Avdel-
ningen för Parasitologi, SVA, 751 89
Uppsala. 
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IS THE MISSION

Metacam®
(meloxicam)

NSAID till behandling
av inflammation och

smärta hos hund

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 93:-, 32 ml 179:-, 100 ml 485:-.
(Marts 2002)
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Tuberkulos
Tuberkulos är sällsynt bland
djur. I ett flertal länder är dock
sjukdomen på uppgång bland
nötkreatur, efter att till synes
framgångsrika bekämpningspro-
gram försvårats av uppträdande
viltreservoirer. I Sverige bekäm-
pades sjukdomen framgångsrikt
under många år och det senaste
fallet hos nötkreatur inträffade
1978. 1991 upptäcktes sjukdo-
men hos hägnad hjort, en smitta
som kunde spåras till en import
1987. Ett frivilligt bekämpnings-
program för hägnad hjort starta-
des 1994 och det senaste fallet av
tuberkulos hos hjort sågs 1997. 

Enstaka fall hos sällskapsdjur,
som smittats av sina ägare, har
setts under 1970-talet och ett
antal misstänkta sådana fall
undersöks årligen. Det finns
goda skäl för landets veterinärer
att ha tuberkulos i åtanke även
när det gäller andra djurslag. I
december 2001 diagnostiserades
sjukdomen hos en elefant i Kol-
mårdens djurpark och i februari
2002 avlivades ytterligare en ele-
fant på grund av tuberkulos.
Båda djuren befanns vid obduk-
tionen ha mycket utbredda lesio-
ner i lungorna och M tuberculosis
återfanns i odling. Provtagning
på vissa andra djur i parken har

pågått sedan oktober och kom-
mer att fortsätta under året.

I januari 2002 spärrades en
nötkreatursbesättning efter att

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
Tuberkulos är sällsynt hos djur, ändå visar ett flertal länder en uppgång av sjukdomen, bland
annat hos nötkreatur. Även i Sverige har nyligen förekommit fall eller misstänkta fall hos djur.
Det går därför inte att betrakta tuberkulos som en historisk sjukdom i Sverige. Vidare har
smittskyddsberedskapen fått en helt annan aktualitet efter terrorattacken i USA den 11 sep-
tember. Inom Sverige pågår nu omfattande omorganisations- och samordningsarbeten inom
civil beredskap. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är
sammanställd av Gudrun Orava, SVA.

/
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förändringar tydande på tuber-
kulos hittats vid slaktbesiktning.
Vid tuberkulintestning av kvar-
varande djur i besättningen hit-
tades en bovin reagent, som avli-
vades. Inga förändringar sågs vid
obduktionen och odlingsresulta-
ten från de båda djuren är ännu
inte klara. I februari 2002 hitta-
des misstänkta förändringar vid
slaktbesiktning av en hjort. Häg-
net, som är med i den frivilliga
tuberkuloskontrollen, spärrades.
Odlingen är ännu inte klar.
Ytterligare tuberkulosmisstan-
kar har under vintern förorsa-
kats av tuberkulinreagenter som
upptäckts vid rutintester. 

Med tanke på dessa fall, liksom
rådande situation i många andra
länder, kan man inte betrakta
tuberkulos som en sjukdom som
bara hör till historien i Sverige.
Den är i högsta grad aktuell.

EU fritt från mul- och klöv-
sjuka
Storbritannien hade sitt sista fall
av mul- och klövsjuka den 30 sep-
tember 2001. I slutet av februari
i år fanns ett misstänkt fall på en
fårfarm, men testresultaten var
negativa. Alla restriktioner inom
EU är hävda, men förbudet mot
att utfodra svin med matavfall
med animaliskt innehåll kvar-
står.

Svinpest
Under februari månad har ut-
brott av svinpest på tamsvin före-
kommit i Luxemburg, Tyskland
och Spanien.

Smittskyddsberedskap
Efter terroristattacken i USA har
bioterrorism fått en helt annan
aktualitet, bland annat med
tanke på den spridning av mjält-
brandssporer som följde i spåren
av attacken. Utifrån den efterföl-
jande diskussionen om bioterro-
rism samt även mot bakgrund av
de effekter på samhället som de
europeiska mul- och klövsjukeut-
brotten orsakade, har vikten av
en god beredskap i samhället
aktualiserats. Inom Sverige pågår
för närvarande omfattande om-
organisations- och samordnings-
arbeten inom civil beredskap.
Epizootiberedskapen på den vete-
rinära sidan har varit och är fort-
sättningsvis god, men även här
sker en översikt och samordning

med övriga samhället för att bäst
tillvarata de resurser som finns.
Detta välkomnas av de veterinä-
ra myndigheterna.

Bacillus anthracis i ytspridning på blodagarbas. Efter diskussioner om bioterrorism och
spridning av mjältbrandssporer har vikten av en god smittskyddsberedskap aktualise-
rats. Foto: Bengt Ekberg.

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
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Connemara ponny, valack,
17 år
Anamnes: Hästen har sedan minst
två år tillbaka haft kroniska luft-
vägsproblem, vilka behandlats
med kortison, antibiotika, slem-
lösande medel m m utan till-
fredsställande resultat.

Klinisk undersökning: Vid un-
dersökning uppvisade hästen
lättprovocerbar hosta, lindrigt
förstärkta andningsljud på båda
sidor vid auskultation, lindrigt
ökad andningsfrekvens och lind-
rig bukandning. Allmäntill-
ståndet var gott och kroppstem-
peraturen normal.

Röntgenundersökning: Lateral-
projektioner (Figur 1, 2 och 3)
togs av thorax.

För att röntga lungfältet på en
vuxen häst måste tre till fyra
projektioner tas med största stor-
leken på röntgenkassett, dvs
35x43 cm, så att hela lungfältet
ska täckas in. Undersökningen
utförs oftast på stående häst men
kan ibland, på t ex föl, göras lig-
gande. I det senare fallet kom-

pletteras oftast lateralprojektio-
nen med en ventrodorsalprojek-
tion alternativt att ytterligare en
lateralprojektion tas med hästen

liggande på andra sidan. Detta
för att den undre lungan vid
undersökningen blir sämre venti-
lerad och förändringar därmed
kan maskeras.

För att få en optimal bildkvali-
tet måste sekundärstråleraster
användas. Viktigt är också att
använda så kort exponeringstid
som möjligt, dvs så låg mAs som
möjligt, för att undvika rörelseo-
skärpa i bilden. Detta kräver ofta
att extrasnabba förstärknings-
skärmar används. De låga mAs-
värdena kombineras med höga
kV-värden för att få en tillräcklig
svärtning av filmen och för att få
fram en mer nyanserad gråskala
i bilden över det annars naturligt
kontrastrika undersökningsom-
rådet. 

Vid undersökning av stående
häst bör hästen stå med båda
frambenen relativt långt fram för
att minimera överlappningen av
frambensmuskulaturen på lung-
fältet. Vidare bör man sträva
efter att exponera under inspira-
tion i möjligaste mån.

Vilken är din diagnos? – Radiologi
Det aktuella radiologifallet beskriver en 17-årig ponny med
kroniska luftvägsproblem. Fallet är tolkat av Margareta
Uhlhorn vid institutionen för klinisk radiologi, SLU.

Svar – se sidan 211

Figur 2. Lateralprojektion av kraniodorsala thorax (kranialt till
vänster). Hjärtbasen dominerar den ventrala delen av bilden som
en mjukdelstäthet och kaudodorsalt från hjärtat sträcker sig aorta
som en tubulär mjukdelsstruktur längs ventrala begränsningen av
bröstkotorna. Den centralt belägna röntgenotäta (svarta) pricken
representerar en tvärskuren huvudbronk utgående från trakea.

Figur 3. Lateralprojektion av kaudodorsala thorax (kranialt till
vänster). Här kan den mest kaudala delen av lungfältet utvärde-
ras. Den dominerande mjukdelstätheten i kaudoventrala delen av
bilden utgörs av diafragma med bakomliggande bukorgan.

Figur 1. Lateralprojektion av kranioven-
trala thorax (kranialt till vänster). Ster-
num inkluderas inte på denna projektion
då hästens lungfält inte sträcker sig läng-
re ventralt än den nedre begränsningen i
bilden. Den kranioventrala mjukdelstät-
heten i bilden är hjärtat och den kaudo-
ventrala mjukdelstätheten diafragma och
bakomliggande lever.
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ECG + PCG from a 12 year old male cavalier in heart failure with
atrial fibrillation (no P waves on ECG), increased intensity of the
first heart sound in some beats and a systolic murmur 
caused by severe mitral regurgitation.

Recorded and interpreted by Prof. Clarence Kvart
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visualizing and documenting findings 
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This software combines ECG signals with
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Early Diagnosis – Better Prognosis

Adding the visual aspect to auscultation
will improve your diagnostic work 
significantly. It will help you to detect
sounds that are present in the very early
stages of functional and infectious 
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treatment - giving your patients a better
prognosis.
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ECFVG
I januari 1998 flyttade jag till
Atlanta, Georgia, USA. Att skaf-
fa sig amerikansk veterinärlegi-
timation visade sig dock vara allt
annat än lätt...

ECFVG (Educational Commit-
tee for Foreign Veterinary Gra-
duates) är en speciell avdelning
under AVMA (American Veteri-
nary Medical Association). Det är
dit man ska anmäla sig för att
påbörja processen som leder till
att få arbeta som veterinär i
USA. Man kan i de flesta fall
arbeta på universitet utan ameri-
kansk legitimation, men  inte på
privatklinik. 

ECFVG meddelar genast när
man kontaktar dem att det inte
spelar någon som helst roll hur
länge du har arbetat och med vad
du har arbetat, alla måste gå ige-
nom hela legitimationsprocessen.
Jag frågade försiktigt om man
inte kunde få en begränsad legi-
timation, jag erbjöd mig att skri-
va under på att aldrig röra en
gris eller höna, men det gick inte
alls. De enda undantagen som ges
är om man är utexaminerad från
London, Glasgow eller Utrecht.
De veterinärhögskolorna anses
ha fullgod utbildning, men inga
andra i Europa.

Fyra ”steps”
Man måste gå igenom fyra ”steps”,
men i själva verket är det ytterli-
gare ett steg. Alla steg måste tas
i rätt ordning. ECFVG-program-
met leder fram till en generell
legitimation, men för att få arbe-
ta måste man dessutom få en

Step 1
Det första steget innebär egentli-
gen bara att man anmäler sig.
Man måste skicka in bevis på att
man verkligen har en examen,
och det visade sig inte vara allde-
les lätt. En vanlig kopia på ens
SLU-bevis räckte inte alls. Man
måste ha speciella sigill på kopi-
orna. Stämplarna fick inte vara
vanliga stämplar, de skulle gå in
i pappret och göra mönster. Bara
att göra ansökan om att få kom-
ma in i examinationsprogram-
met kostar 275 USD.

Step 2
Det andra steget är till för att
man ska bevisa att man behärs-
kar det engelska språket, så att
man utan språkhinder kan utöva
sitt yrke. Antingen får man visa
intyg på att man bott i engelsk-
språkigt land under minst tre år
och gått i skola där, eller så
måste man, liksom jag, ta två
tester. Dessa tester är inte speci-

Hur bär man sig åt för att bli
legitimerad i USA?
GUNILLA KASTENGREN FRÖBERG, leg veterinär, DVM,
specialist i hundens och kattens sjukdomar.*

En och annan svensk veterinär har kanske funderat över att
börja praktisera i USA, och skära guld med smörkniv. För-
fattaren till följande artikel har gjort slag i saken, men vägen
dit var mer kantad av blod, svett och tårar än hon kunde
drömma om.

State Licence. Detta innebär
olika saker i olika stater. Vissa
kräver omfattande examinatio-
ner, vissa ”enbart” prov på lag-
texter etc. Men detta måste även
amerikanska veterinärer gå ige-
nom. Att flytta till en annan stat
under sin karriär är således inte
helt trivialt.

Om man till slut har fått sin
licens, måste man dessutom an-
söka om ett visum med arbetstill-
stånd. Arbetstillståndet måste
den blivande arbetsgivaren ansö-
ka om. Har man väl fått ”licence”
i en stat, måste man upprätthål-
la denna genom att bevisa att
man vidareutbildar sig. Återigen
har olika stater olika krav. I
Georgia kävs 30 CE-credits (30
fortbildningstimmar) per 
två år. Dessutom måste
man betala 200 USD 
vartannat år, annars 
blir man av med 
licensen.
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fika för veterinärmedicin, utan
används av universitet och lik-
nande inför intagningar. 

TOEFL (Test Of English as a
Foreign Language), testar läsför-
ståelse, hörförståelse, vokabulär,
grammatik samt skriven engels-
ka. Den andra testen är TSE
(Test of Spoken English) och den
sker vid ett annat tillfälle. Då sit-
ter man med hörlurar och svarar
på frågor där förmågan att ut-
trycka sig och kommunicera be-
döms. Resultaten ska sedan skick-
as till ECFVG och först efter att
de godkänt poängen och du fått
ett certifikat, kan du börja ansö-
ka om att ta Step 3. TOEFL kos-
tade 110 USD och TSE kostade
125 USD.

Step 3
Nu började det bli riktigt besvär-
ligt. Tiden hade kommit för att
förbereda sig för att ta the Natio-
nal Board. Detta prov måste alla
blivande veterinärer i USA ta
som ett sista steg innan de utex-
amineras som veterinärer. Pro-
vet testar kunskaper från hela
utbildningen.

Sedan lång tid har provet be-
stått av två delar: National Board
samt Clinical Competence Test.
Allt har varit multiple choice-frå-
gor. Sedan hösten 2000, då jag
skulle ta mitt prov, hade dessa
två tester sammanslagits till
NAVLE (North American Veteri-
nary Licence Examination). Pro-

vet ges två gånger om året och är
helt datoriserat. Skillnaden mot
de tidigare proven är att det är
blandade teoretiska och praktis-
ka frågor samt en hel del bilder
(hu!). 

Eftersom det inte fanns några
gamla tester att titta på, gick jag
igenom böcker med tusentals frå-
gor, skrivna för att förbereda sig
för den tidigare sortens test. 

Det var väldigt motigt! Jag fick
skicka efter mina gamla kära
pärmar med anteckningar från
Stutistiden, vilka jag hade läm-
nat på en vind hemma i Sverige.
Det var faktiskt riktigt roligt att
läsa dem igen för man mindes
den roliga Stutistiden. Jag måste
erkänna att jag var mer road av
de små kommentarer om förelä-
sare och Stutisfester som man
utväxlat med sina kurskamrater
under lektionerna, än att repete-
ra våmacidos och besättningsut-
redningar. Jag hade fyra måna-
der på mig tills provet och det var
inte en dag för mycket. Man har
ju lite annat att göra också.

Multiple-choice frågor
Provet bestod av 360 multiple-
choice frågor som man fick 390
minuter på sig att besvara. Paus
fick man maximalt ta i 45 minu-
ter. Jag blev kroppsvisiterad och
fick dessutom inte ta med mig
någon mat eller dryck. Jag som
hade laddat en kylbag med alla
tänkbara läckerheter för att
hålla modet uppe... En del frågor
var lätta, men det var definitivt
inte lätt att ställa diagnos på
svintarmar i en skål eller svamp-

Anteckningarna från Stutistiden fick dammas av. Det var roligt att läsa dem igen, då
man mindes den roliga tiden på Ultuna.
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hyfer i ett trakeaaspirat. Provet
innhöll också en hel del tolkning-
ar av labresultat, rena teoretiska
frågor om farmaka, bakteriologi
osv. Jag kände av tidspressen
hela tiden. Vissa alternativ be-
stod av flera meningar och många
svar var snarlika.

Efter totalt 7,5 timmar stappla-
de jag ut från examinationsrum-
met. Jag satte mig i bilen och
började med darriga händer skri-
va upp alla frågor som jag min-
des och som jag var osäker på.
Jag ville komma ihåg dem, efter-
som jag var fullständigt överty-
gad om att jag kört. Jag skrev
och skrev tills jag inte hade mer
papper i bilen, och då gav jag
upp. Att jag överlevde bilresan
hem på en av Atlantas alla åtta-
filiga motorvägar, dessutom i
rusningstid, var ett under. Nu
var det bara att vänta på resulta-
tet, vilket tog två (!) månader.
NAVLE kostar 325 USD. Om
man kör, måste man förstås
betala på nytt. 

Step 4
Nu skulle man kunna tro att det
värsta var över, men inte då.
Efter att faktiskt ha klarat
NAVLE var det dags att anmäla
sig för att ta CPE (Clinical Profi-
ciency Examination). Alternativ
till denna test är att under ett år
gå en speciell utbildningstjänst,
vilket vissa veterinärhögskolor
erbjuder. Då skall man cirkulera
på alla kliniska institutioner och

godkännas på samtliga. Man
skall dessutom betala cirka 20 000
USD för detta.

Detta kändes inte aktuellt för
mig, utan jag ansökte om att ta
CPE. Det är en fyra dagar (SIC)
lång test som anordnas på tre
skolor i USA och en i Kanada.
Bara utländska veterinärer be-
höver gå igenom detta elddop.
Jag ansökte i februari 2001 om
att få ta testen och fick tid i okto-
ber. Den här gången handlade
det inte om passiv kunskap som
vid NAVLE, utan nu måste man
visa att man dessutom har aktiv
kunskap i både teori och praktik.

Förberedelser
Jag skulle ta CPE vid Oklahoma
State University. Åtta personer
testas under fyra dagar. Provet
består av sju delar. Man måste
bli godkänd på alla delar. Kör
man på fyra delar eller fler måste
man göra om hela provet, annars
behöver man bara göra om de
missade delarna.

De sju områden som testas är
Small Animal Practice, Radiolo-
gy, Anesthesia, Surgery, Equine
Practice, Food Animal Practice
samt Clinical and Anatomic Pat-
hology. Varje del tar tre till fyra
timmar, och man examineras
ensam. För att klara av det hela
måste man dessutom lära sig väl-
digt många termer på engelska,
som åtminstone inte jag behärs-
kade. Man måste också visa att
man på ett ledigt sätt kan prata
med djurägare, vilket faktiskt
inte är helt lätt. 

Hur kunde jag förbereda mig?
Det mesta läste jag på hemma
när jag någon gång fick tid över.
Jag försökte hitta några kossor
och grisar och en distriktsveteri-
när någonstans i Atlantas om-
nejd, men det fanns inte. Det
finns några enstaka gårdar med
tusentals djur, där veterinärer
sällan gör besök. Jag fick lita till
mina anteckningar från tiden då
jag kvackade och försökte i fanta-
sin återuppleva hur man rektali-
sar en ko och hur de olika magar-
na lät...

Hästveterinärer kryllar det av
däremot. Jag åkte i många veck-
or omkring med en hästveterinär
i det oehört vackra landskapet

norr om Atlanta, där det är kupe-
rat, tropiskt och grönt. Patienter-
na varierade från 30 år gamla
”backyardponies” till tävlings-
hästar värda miljoner som stod i
stall med guldkrokar och kri-
stallkronor. Hela landskapet är
fyllt av hästgårdar, och är verkli-
gen idealiskt för en hästprakti-
ker. Jag ångrade nästan att jag
inte satsat på hästpraktik, vilket
var mitt syfte då jag började på
Stutis. Jag lärde mig mer dessa
veckor än jag någonsin kunnat
tidigare om hästmedicin/kirurgi. 

Terror och tvivel
Något som jag tyckte var svårt
med att ta NAVLE och CPE är
att man inte känner igen refe-
rensvärdena när man ska bedö-
ma labresultat. Det tar mycket
tid i anspråk när man ska kon-
trollera värdena i tabeller och
detta var klart stressande. Dess-
utom finns det i USA många fler
infektionssjukdomar hos alla
djurslag. Framför allt är det
virussjukdomar, mykotiska sjuk-
domar samt parasiter som härjar
här.

Jag hade planerat att avsluta
med att plugga koncentrerat de

Det krävdes uppmuntran från familjen
för att orka.
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sista veckorna innan provet. Jag
hade precis disponerat det jag
ville gå igenom, och slagit upp
mina böcker, när World Trade
Center föll. Här i USA stannade
allting upp. Centrala Atlanta
utrymdes, man fruktade attacker
mot CNN och Center for Disease
Control som båda ligger här. Sko-
lorna stängdes. Jag, liksom alla
andra, gick som i en dimma och
satt framför TV:n. Att studera
till CPE kändes så oehört ovik-
tigt i sammanhaget.  Det ändra-
de också vår vilja till att stanna
kvar här, vilket gjorde mig ännu
mera omotiverad till att läsa. Gör
jag allt det här i onödan?

Knappt tre veckor efter den 11
september 2001 var det dags att
stiga på planet till Oklahoma

City. Inte roligt. Tentamens-
ångest blandat med terrorist-
skräck och flygrädsla kändes inte
bra.

Oklahoma State University lig-
ger i Stillwater, en mysig univer-
sitetsstad mitt i vilda västern.
Under bilresan dit från flygplat-
sen blev jag alltmer skärrad när
jag körde på prärien som såg ut
som tagen ur en västernfilm.
Givetvis måste tonvikten vid
denna skola ligga på boskap, jag
hade kommit helt fel! 

Small Animal Practice
Vi var åtta nervösa kandidater
som samlades nästa morgon. Alla
andra hade nyligen examinerats.
Jag kände mig lite udda, det var
16 år sedan jag fick min examen.
Smådjur var min första station.
Jag fick göra klinisk undersök-
ning, skriva journal, skriva
recept, tolka EKG, tolka vaginal-
utstryk samt lösa ett kliniskt
fall. Det kliniska fallet bestod av
en riktig katt som låtsades ha
kronisk diarre och en riktig vete-
rinär utklädd till djurägare. Ville
man göra någon speciell under-
sökning eller ta något prov, fick
man svaret och fick sedan gå
vidare. 

Radiology
Efter lunch skulle jag testas på
mina röntgenkunskaper. Där fick
jag börja med att ta röntgenbil-
der på en hundthorax – inte så

lätt nar man inte har vanan inne
och inte vet hur apparaten funge-
rar. Jag glömde till exempel att
stoppa in filmen när jag tog min
andra projektion. Kvaliten på bil-
den man tog bedömdes. Dess-
utom fick man ca fem svårtydba-
ra bilder där man skulle göra
”troubleshooting”. Sedan var det
bildtolkning. Man fick sex fall
med en anamnes. Man skulle
beskriva vad man såg, nämna
differentialdiagnoser samt slut-
lig diagnos. Det var två katter,
en hund, två hästben (pust!)
samt ett koben. När det här änt-
ligen var klart, var det bara att
gå tillbaka till sitt skruttiga,
inrökta motellrum och sätta sig
och plugga till morgondagens
prov.

Anesthesia
Nästa dag började fyra av oss
med anestesi och de andra med
kirurgi. Jag hörde till den första
gruppen. Vi fick nu var sin hund
som vi skulle söva. Vi fick be-
stämma vilka premedicineringar
vi skulle ge och beräkna doser. Vi
fick således lägga kanyl, söva,
intubera, koppla ihop narkosap-
paraten och underhålla narkosen
medan en annan kandidat opere-
rade. Under tiden bedömdes man
och jag fick bland annat frågor
om EKG, pulsoximeter, åtgärder
vid komplikationer och uppvak-
ning. Man förde journal hela
tiden, som sedan lämnades in.
Den som opererade min hund var
inte särskilt snabb, så jag fick
underhålla narkosen i två tim-
mar, vilket gjorde att jag knappt
hann få någon paus innan det
var dags för mig att operera.  

Surgery
Under kirurgidelen fick man
börja med att raka och tvätta
hunden, steriltvätta sig, sätta på
sig handskar och preparera ope-
rationsfältet, allt medan man var
iakttagen av en examinator som
dessutom tog anteckningar. Sedan
fick man duka in och jag ombads
göra en ovariehysterektomi. Han-
tering av vävnad, blodstillning,
val av suturmaterial, suture-
ringstekning och operationstek-
nik bedömdes. Man fick avsluta
med att skriva ett hemgångs-

När jag körde in på veterinärhögskolan i Stillwater, Oklahoma, undrade jag verkligen
vad jag givit mig in på.

Det här hade definitivt lett till att man
blivit underkänd i kirurgi!
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meddelande. Hundarna avliva-
des sedan.  Nu kände man sig
rätt så mör, och ville egentligen
unna sig god mat och vila, men
det var bara att återigen gå hem
och förbereda sig för morgonda-
gen.

Equine Practice
Den här dagen började med häst-
medicin/kirurgi. Hade jag inte
åkt med hästveterinären i Atlan-
ta hade jag inte haft en chans.
Jag fick börja med en hältutred-
ning. Man fick beskriva allt man
gjorde, vad man kände på och
varför samt komma fram till en
slutsats. Jag undersökte således
hästen i skritt och trav (sedan
borde jag gjort böjprover, men
det glömde jag i all nervositet).
Jag gick istället direkt på nerv-
blockader, där jag fick visa alla
injektionsställen. De frågade
dessutom om olika strukturer på
benen, samt lät mig beskriva
senskidor och senors förlopp.
Slutligen skulle diagnos ställas
och jag skulle föreslå åtgärder.
Denna station avslutades med
bandageläggning. På nästa sta-
tion fick man beskriva signale-
ment på en häst, bedöma ålder
med hjälp av tänder, ge injektio-
ner, ta blodprover, raspa tänder
samt svara på lite allmänna frå-
gor om hästsjukvård. Den sista
stationen var en sjuk häst, där
man fick göra klinisk undersök-
ning, beskriva rektalisering, samt
lösa ett kliniskt fall samt svara
på lite frågor som dök upp under
tiden. Jag fick en häst som hosta-
de. Efter det här provet kände
jag att jag knappt orkade mer
och ändå hade jag då framför mig
det prov som jag fruktat mest:
Food Animal Practice. 

Food Animal Practice
Den här stationen var definitivt
den mest krävande. Det tyckte
alla. Inga vilopauser, ont om tid
och mycket som skulle presteras.
De examinerande veterinärerna
var inte heller lika vänliga som
vid de andra proven. Jag fick
börja med en sjuk get. Först fick
jag panik, då jag koncentrerat
mig på att läsa om kossor och
svin. Sedan försökte jag inbilla
mig att det var en hund och då

gick det lite bättre. Allt man sa
skulle man dessutom skriva ner,
vilket gjorde att det hela var väl-
digt stressigt. Den examinerande
veterinären log hela tiden ett
typiskt amerikansk jättesmil, så
jag hade inte en aning om jag var
på helt rätt eller helt fel spår.

Nästa station var en ko som
först skulle fångas in (!) och sedan
undersökas. Den examinerande
veterinären såg ut som en riktig
cowboy med stor mage, mustach,
brett bälte, tajta jeans och cow-
boyboots. Han tittade på mig
uppifrån och ner och inledde
med: ”I bet you’re not a large ani-
mal practioner, Doc”. Jag som
hade gjort allt för att klä ut mig
till distriktsveterinär! Kossan åt
lite dåligt och hade lite feber.
Alla vanliga diagnoser kunde
snabbt uteslutas och både jag och
kossan suckade tungt. En stor
skillnad på svenska och ameri-
kanska kossor är att de senare
inte är vana vid att hanteras.
Min ko fick klämmas in mellan
metallbalkar och man fick såle-

des känna och lyssna på kossan
mellan dessa stänger. Jag tyckte
inte att man fick den kontakt
man behöver för att undersöka
ordentligt. Det var som att
undersöka en hund i bur. Hade
jag missat plingljuden? På slutet
vid detta fall fick jag frågor om
vad man gör med köttet vid BLV
och andra sjukdomar. Jag börja-
de att svara: ”In Sweden...” men
han avbröt mig snabbt och sa
surt. ”You should know that you’-
re in the US now, Doc”.

Måttet är rågat
Sedan var det bara att på allt
svagare ben gå vidare för att bli
grillad inom kogynekologi. Jag
fick rektalisera en kossa och be-
döma ovarier samt uterus, be-
skriva vad jag kände samt bedö-
ma vilket stadium i brunstcykeln
hon befann sig i. Jag hade inte
varit inuti en kossa på 14 år.
Sedan fick jag beskriva läget
samt lägerätta och dra ut en kalv
från en låda. Jag fick palpera ett
fruset foster gömt under en hand-
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duk och bedöma hur gammalt det
var (ingen aning), beskriva
brunstsynkronisering samt olika
sorters prostaglandiners effekt
vid olika tidpunkter. 

Nu började jag känna att måt-
tet var rågat. Jag var nära till
gråt eller åtminstone någon typ
av stark reaktion. Varför utsät-
ter jag mig för det här? Dessutom
kanske helt i onödan? Jag försök-
te fösa dessa tankar åt sidan och
jäktade vidare till min sista sta-
tion den dagen.

Jag fick börja med att sätta på
en grimma på en kossa. När jag
gjort det sade veterinären ”You
should be able to see the differen-
ce between a horse and a cow”!
Det fanns flera grimmor där, och
jag hade tydligen tagit en som
var avsedd för hästar... jag tyck-
er fortfarande att jag tog rätt.
Sådana grimmor används fak-
tiskt ibland i Sverige. Det visade
sig att jag inte var ensam om att
ha tagit fel grimma. 

Jag fick ta blodprov i svansve-
nen, förbereda juver för mjölk-
ning, ta mjölkprover och svara på
olika frågor om provtagningar.
Jag fick göra CMT, vilket han
påstod jag bedömde fel. Sedan
kom det värsta. Jag skulle på
något sätt ta prov på våmvätska. 

”Nobody else has needed
any help...”
Det snurrade i huvudet på mig
och jag letade efter det redskap
som jag har hemma, vilket gör
att det är lätt att sonda en ko.
Men inte då, det fanns en hög av
uråldriga rep, träpinnar och ked-
jor att välja mellan. Inget som
liknade det jag lärt mig. Jag hit-
tade på en teknik som liknar den
man använder vid magomvrid-
ning hos hund. Kon var inte alls
sammarbetsvillig, jag var den
sista kandidaten den dagen. Jag
bad vänligt om hjälp med att
hålla kons huvud. Examinatorn
skakade på huvudet och sa:
”Nobody else has needed any
help...”

Efteråt fick jag höra att alla
hade bett om hjälp och alla hade
fått samma svar. Har vi inte lärt
oss på Stutis att man ska be om
hjälp och inte utsätta vare sig
själv eller kossan för onödiga ris-

ker? Hur som helst, efter blod,
svett och tårar hos både mig och
kon, fick jag i tuben och ut kom
våmvätskan. Jag blev då frågad
på vad man kan avläsa ur väts-
kan, vilka sjukdomar det har
betydelse för och så vidare.

Självförtroendet i botten
Nu kände jag att jag definitivt
fått nog. Att behöva bli behand-
lad så här bara för att man inte
tagit sin examen i USA! Jag
mötte en av de andra kandidater-
na på väg ut och han svor, skrek
och sparkade i väggen. De hade
sagt till honom redan under pro-
vet att han inte kunde godkän-
nas. Detta var tredje gången som
jag såg någon av oss åtta bryta
ihop under dessa stressiga dagar.
Tidigare hade det hänt med en
av oss som under narkosprovet
varken fick i kanyl eller tub,
samt med en annan som under
kirurgidelen tappade kröset under
ovariehysterektomin.

Jag satte mig i bilen och bara
satt där under lång tid, oförmö-
gen att köra tillbaka till motellet.
Jag var så slut och kände att
självförtroendet verkligen var på
botten. Hur skulle jag kunna upp-
båda någon kraft till morgonda-
gen? Varför utsätter jag mig för
det här?

Efter ett varmbad och en mexi-
kansk öl somnade jag tidigt. Mor-
gonen därpå kände jag mig när-
mast apatisk inför de sista pro-
ven.

Clinical and Anatomical
Pathology
Nu var alla fnissiga och man
orkade helt enkelt inte vara ner-
vös längre. Jag fick börja med att
obducera en hund. 

Patologi har alltid legat mig
varmt om hjärtat och det var rik-
tigt roligt att kunna klämma på
en lunga igen utan att oroa sig
för syrebrist. Men det började
inte bra. När jag skulle öppna
höftleden, slant jag lite med skal-
pellen och fick ett sår på fingret.
RABIES! Hunden jag obducerade
var en vild hund och rabies är
inte ovanligt i USA. Jag kunde
inte bara ignorera det utan visa-
de mitt finger för patologen. Han
såg bekymrad ut och inte blev

det bättre när jag sa att jag inte
vaccinerat mig mot rabies. Huvu-
det på hunden skickades direkt
för analys och jag skulle ringa om
svar om två dagar. Det var inte
lätt att koncentrera sig på att få
ut alla organ på rätt sätt, när jag
framför mig såg hur jag drabbats
av rabies. Vilket slut på den här
veckan. Jag tror att patologen
tyckte lite synd om mig, han
ställde rätt så lätta frågor och jag
försäkrade honom om att jag
arbetat på patologen och egentli-
gen var väldigt kunnig.

Laboratorietest
Därefter skulle man testas på
sina laboratoriekunskaper. Hade
jag inte varit en dag på Bagar-
mossens laboratorium i somras
och tränat, hade jag nog inte kla-
rat mig. Provet bestod av fyra
stationer. Först fick jag göra
utstryk på bakterieplattor, gram-
färga kolonier samt bedöma bak-
terier i mikroskop. Därefter var
det träckundersökning enligt flo-
tationsmetoden, samt bedömning
av olika parasitägg. Det stod en
skål med säkert flera kilo hundav-

föring på bordet. Jag tog en rejäl
skopa för att vara säker på att få
med så mycket ägg som möjligt,
men det var inte särskilt smart.
Röret blev så packat att inte ett
ägg kunde tränga sig upp till
ytan. 

Den tredje stationen handlade
om urinundersökning. Man fick
undersöka sediment samt göra
och bedöma alla övriga urinana-
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lyser. Blodanalyser gjordes på
den sista stationen. Det var ont
om tid och inte blev det bättre av
att ha ett bultande finger i ban-
dage och samtidigt känna hur
rabiesviruset vandrade vidare ut
i kroppen.

Nu började det närma sig slu-
tet. Det var närmast en uppslup-
pen stämning när vi stärkte oss
med Diet Coke och chips inför
organpatologin. Man blev visad
åtta olika patologiska tillstånd.
Vi fick veta djurslag och organ,
inget annat. Man skulle ange
morfologisk diagnos, differential-
diagnoser samt slutlig diagnos/
sjukdom. Här märkte man att
kunskapen varierade väldigt
mellan oss kandidater. Vi fick
nämligen svaren direkt efteråt
och vi skrattade gott åt varand-
ras svar.

Hemresan
Nu var det slut. Vi sprang ut som
om vi just tagit studentexamen.
Foto togs (se bilden) och det kän-
des faktiskt lite sorgligt att skil-
jas åt. Vi hade gått igenom så
mycket under så kort tid och
hunnit se varandra under press
och stress men också bjussat på
oss själva genom att berätta om
alla misstag vi gjort. Resultat på
proven skulle vi få om några
veckor.

Jag hade gärnat stannat kvar

och firat, vilket några skulle
göra, men mitt plan gick om
några timmar. Den resan skulle
jag kunna skriva en ny artikel
om. Mitt plan till Atlanta blev
inställt på grund av terrorhot,
jag fick flyga över Dallas vars
flygplats stängde då vi var i luf-
ten. Vi fick mellanlanda och
stanna i en liten håla vid namn
Texarkanas. Jag blev inhyst på
det värsta motell man kan tänka
sig och skulle ha fått hela fyra
timmars sömn om inte en torna-
do hade kommit just den natten.
Jag blev genom en högtalare som
ekade över staden, ombedd att
krypa under sängen. Inte ens en
tornado kunde få mig att krypa
under den sängen! Hur som
helst, jag överlevde, men resan
hem tog totalt 24 timmar. Det tog

många dagar innan jag repade
mig. Jag var inte bara helt slut
och eventuellt infekterad med
rabies och alla tänkbara sorters
löss från motellet i Texarkanas,
jag var dessutom 6 000 USD fat-
tigare, för så mycket kostar det
att ta CPE.

The end
Hunden hade inte rabies, jag fick
inga löss och jag blev godkänd på
alla delar. Nu, några månader
senare har jag även klarat av det
femte steget, det vill säga fått
min State Licence, samtidigt som
vi allvarligt diskuterar att flytta
hem till Sverige igen i sommar.
Har allt då varit förgäves? Jag
försöker intala mig att det inte
var det. Jag har fått en repetition
av all veterinärmedicin som jag
faktiskt tror är riktigt bra, oav-
sett inom vilket område man
arbetar med. Jag känner att jag
aldrig förut varit så veterinärme-
dicinskt allmänbildad. Man får
en helhetskänsla som jag tycker
att man saknade på Stutis.  Jag
tror att jag kommer att ha glädje
av detta i mitt fortsatta arbete
även om jag de senaste åren bara
blivit alltmer specialicerad. Man
kanske skulle byta bana? Jag för-
söker dessutom inbilla mig att
jag inte kommer att glömma bort
allting igen. Nu har jag i alla fall
min examen, så att jag kan börja
jobba direkt, nästa gång jag flyt-
tar till USA (förutsatt att jag flyt-
tar tillbaka till Georgia, annars
blir det nya prov...)

CPE-kandidaterna
samlade efter sista
proven. Tredje person
från vänster är
Kerstin Hagström-
Bromander från Sve-
rige och första från
vänster i nedre raden
är författaren.

Målet för allt besvär, den hett eftertraktade Educational Commission for Foreign Veteri-
nary Graduates.

*Leg veterinär, DVM Gunilla Kasten-
gren Fröberg, 373 Caruso Court,
Atlanta, GA 30350, USA.
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SLU:s styrelse beslutade i de-
cember 2000 att ge rektor i upp-
drag att vidta de åtgärder som
krävs för att den veterinärmedi-
cinska fakulteten långsiktigt
skall komma i ekonomisk balans.
Rektor beslutade därför den 9
maj 2001 att tillsätta en utred-
ning med huvudsakligt uppdrag
att lämna förslag till hur veteri-
närmedicinska fakulteten lång-
siktigt skall kunna bedriva en i
vetenskapligt hänseende kvalifi-
cerad forskning och utbildning. 

För att genomföra utredningen
utsåg rektor en utredningsgrupp
bestående av professor Lars Rask,
Uppsala universitet (gruppens
ordförande), professor Øystein
Andresen, Norges veterinærhøg-
skole, professor Ingvar Brandt,
Uppsala universitet och profes-
sor Jan Carlstedt-Duke, Karo-
linska institutet. Till sekreterare
i utredningsgruppen utsågs Fred-
rik Alfer (t o m 31 oktober, 2001),
därefter Maria Lönn.

Enligt utredningens direktiv
var avsikten att den skulle redo-
visas den 1 november 2001.
Redan innan utredningen påbör-

jades skedde dock en ny överens-
kommelse mellan utredarna och
uppdragsgivarna om att redovis-
ningen inte skulle ske förrän 1
mars, 2002. Anledningen till detta
var att utredarna gjorde bedöm-
ningen att den ursprungliga
utredningstiden var för kort för
att nå syftet med uppdraget.

Rapporten
Utredningen om den veterinär-
medicinska fakultetens framtid
presenterades fredagen den 1
mars, inför en fullsatt universi-
tetsaula på Ultuna. Utrednin-
gens ordförande Lars Rask kom-
menterade särskilt det stora
intresse som rapporten rönte, i
sin inledning till redovisningen.
Han poängterade också att han
och hans utredning inte gått i
någons ledband, och att rappor-
ten således inte var något för-
utbestämt ”beställningsarbete”.
Slutligen underströk Lars Rask
att en utredning skall innehålla
goda analyser och förslag som är
genomförbara inom en rimlig tids-
period. En rapport är sålunda
”färskvara” där förslagen ska
vara hanterade inom en sexmå-
nadersperiod. Rask bedömde det
därför som viktigt att universi-
tetsledningen och fakulteten tar
ställning till enskilda förslag så
snart som möjligt.

Utredarna har genomlyst fa-
kulteten och konstaterar att verk-
samheten har många styrkor,
bland annat forskning i världs-
klass. Utredningen har fokuserat
på fyra områden: forskning och
forskarutbildning, grundutbild-
ning, specialistutbildning och
organisationsstruktur. Förslagen
den lägger är inte detaljerade,
men visar på utvecklingsmöjlig-
heter och de stora fördelar fakul-
teten kan dra av att förändra
verksamheten, bland annat på

en ökad tonvikt på ”Veterinary
Public Health”, veterinärmedi-
cinsk folkhälsovetenskap, t ex
frågor som restsubstanser, zoo-
noser och livsmedelssäkerhet. 

Förslag 
Forskning
Det finns en obalans mellan
forskning och utbildning vid fa-
kulteten, konstaterar utredning-
en. Det vill utredarna ändra på
genom att föreslå att SLU-styrel-
sen tillskjuter 15 miljoner kr per
år till forskning och att en pres-
tationsrelaterad fördelningsmo-
dell för anslag till forskning
genomförs. 

Rasks utredning om v-fak klar
Den 1 mars presenterade Lars Rask sin utredning om den
veterinärmedicinska fakulteten vid SLU, inför en fullsatt uni-
versitetsaula. Utredningen innehåller många och ibland radi-
kala förslag, men mottogs positivt av de flesta inblandade.
SVT återger här ett sammandrag av förslagen.

Utredningens ordförande Lars Rask hade
trots många års erfarenhet av utredning-
ar aldrig upplevt ett så stort intresse vid
en avrapportering.

Utredningen anser vidare att
fakulteten skall ta ett mer sam-
lat grepp om forskningen och
föreslår därför att ett strategiar-
bete avseende detta omgående
skall påbörjas. Syftet med detta
är att utnyttja fakultetens spets-
kompetenser inom forskning för
att initiera projekt som kan er-
hålla större externa bidrag.
Fakultetens forskning och utbild-
ning är i stor utsträckning inrik-
tad mot sport- och sällskapsdjur
respektive produktionsdjur. Detta
är centrala områden, men utred-
ningen menar att det tredje an-
svarsområdet, ”Veterinary Pub-
lic Health”, bör ges en ökad bety-
delse. Utredningen bedömer att

Det finns en obalans mellan forskning och
utbildning vid fakulteten, konstaterade
Jan Carlstedt-Duke. Därför ville han och
de andra utredarna skjuta till 15 miljoner
kronor per år i forskningsmedel.
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fakulteten har stora förutsätt-
ningar att utveckla detta område
som rymmer betydande veten-
skapliga utmaningar inför fram-
tiden.

Ytterligare ett förslag var att
universitetets styrelse tillskriver
Jordbruks-, Utbildnings- och Mil-
jödepartementet om att det stat-
liga forskningsrådet Formas forsk-
ningsstrategi inte tillgodoser äm-
net veterinärmedicin, och i syn-
nerhet inte fakultetens kliniska
forskning.

Grundutbildning
Vad gäller grundutbildningen
föreslås att en (eller flera) grund-
utbildningsnämnder inrättas med
ett innehållsligt och ekonomiskt
ansvar för fakultetens grundut-
bildningar. Utredningen föreslår
vidare att antagningen till vete-
rinärprogrammet ökas med 15
studenter/år och bedömer det
även som viktigt att utreda en
linjedelning i programmets slut-
skede. Alla inriktningar i en lin-
jedelad utbildning skall dock
leda fram till veterinärlegitima-
tion i enlighet med EU:s direktiv.

Utredningen påpekar vidare
att veterinärutbildningens längd
måste minskas med sammanlagt
elva veckor. I likhet med läkar-
programmet har veterinärpro-
grammet arbetat med läsår över-
stigande 40 veckor i sina kliniska
delar. Efter beslut från Utbild-
ningsdepartementet är detta inte

längre möjligt och samtliga såda-
na utbildningar har redan eller
kommer att behöva anpassa sina
kurser till reguljära 40 veckors
läsår. I veterinärprogrammets
fall innebär detta en avkortning
av utbildningen med elva veckor.

Ett annat förslag är att ett
antal klinikveterinärtjänster skall
omvandlas till lektorat. Utred-
ningen anser att tjänsten som
klinikveterinär är en olycklig
konstruktion inom akademiska
institutioner eftersom innehava-
ren genom tjänstens avsaknad
på forskningsinnehåll ställs utan-
för den normala akademiska kar-
riärgången. Utredningen föreslår
därför att ett antal av klinikvete-
rinärtjänsterna omvandlas till
lektorat för undervisning av vete-
rinärstudenter, forskning och
handledning.

Utredarna anser också att
fakulteten ska påbörja en diskus-
sion med djursjukhus och dis-
triktsveterinärorganisationen för
att få in kliniska lärare där den
egna lärarkapaciteten inte räck-
er till eller saknas. För att få en
kontinuitet när det gäller denna
undervisning bör fakulteten i
ökad utsträckning erbjuda adjun-
geringar, som exempelvis adjun-
gerad lektor, och även möjliggöra
för dessa kliniska lärare att delta
i forskning och kliniskt utveck-
lingsarbete.

Slutligen föreslås att flytta an-
svaret för hovslagarutbildningen
från Institutionen för husdjurens
miljö och hälsa till Djursjukhuset
i Skara.

Ingen underfinansiering
Utredningen konstaterar att ett
tvisteämne inom SLU under lång
tid har varit om veterinärutbild-
ningen är tillräckligt finansierad
inom det ramanslag fakulteten
erhåller från SLU-styrelsen. Ut-
redningen har försökt att utreda
denna fråga, men inte kunnat
komma till någon definitiv stånd-
punkt. Orsaken till det är fakul-
tetens sätt att fördela sina an-
slag, där statsanslaget för forsk-
ning/forskarutbildning och grund-
utbildning läggs ihop för att
bland annat finansiera tjänster
som professor och lektor. Därut-
över redovisar de olika institutio-

nerna sina undervisningsinsat-
ser på olika sätt. Anomalien att
det inte finns något rimligt sätt
att kontera intäkter och direkta
kostnader i djursjukvården gör
dessutom att dessa kostnader i
olika grad konteras på grundut-
bildningskontona, vilket ytterli-
gare försvårar beräkningar av
utbildningens kostnader.

Det visar sig att styrelsens
anslag för veterinärprogrammet
per student är jämförbart med
totalanslaget per läkarstudent
inklusive ALF-anslagets under-
visningsdel. Utredarna konstate-
rar med detta att ”det är alltid
gott att avliva en myt”, nämligen
att läkarstudenterna får högre
anslag för klinisk undervisning
än veterinärstudenterna.

Noggranna genomgångar av
den självvärdering av undervis-
ningen vid varje institution som
initierades av utredningen tyder
inte på att grundutbildningen är
underfinansierad. Snarare tyder
data på att många institutioner
överkonterar sina lärare på
grundutbildningen. Det vore rim-
ligen en stor fördel om samma
redovisningsprinciper kunde an-
vändas inom alla SLU:s fakulte-
ter, konstaterar utredarna. När
detta genomförs kan en rättvi-
sande skattning göras av fakulte-
tens utbildningskostnader.

Specialistutbildning
Specialistutbildning efter grund-
utbildningen inom veterinärpro-

Antalet studenter bör öka med 15 per år
och klinikveterinärerna bör få nya tjäns-
ter med forskningsansvar, var några av
de grundutbildningsförslag som Øystein
Andresen presenterade.

Lars Rask föreslog att fakulteten ska in-
rätta särskilda ”residency”-tjänster som
leder fram till den europeiska specialise-
ringen ”Diplomate of the European Colle-
ge”.
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grammet bör få ökat utrymme i
fakultetens verksamhet. Utred-
ningen bedömer att fakultetens
insats inom detta område skall
avse både den nationella, djur-
slagsorienterade specialistutbild-
ningen och den europeiska, disci-
plinorienterade specialistutbild-
ningen.

Utredarna föreslår därför att
fakulteten ska inrätta särskilda
”residency-tjänster” som leder
fram till den europeiska speciali-
seringen ”Diplomate of the Euro-
pean College”. Detta skall bland
annat ske genom omvandling av
ett antal klinikveterinärtjänster.
En del av dessa tjänster skulle
finansieras från anslaget för
grundutbildning. Under sina 20
poängs forskningsprojekt skulle
de delta i institutionens forsk-
ningsprojekt och då vara finansi-
erade av institutionens forsk-
ningsanslag. Studiedelen av ”resi-
dency-tjänsten” måste finansie-
ras på annat sätt och utredning-
en föreslår att huvuddelen av
fakultetens resurser för friståen-
de kurser (och eventuellt delar av
universitetets övriga resurser för
detta ändamål) avsätts till att
bidra att täcka kostnaderna för
dessa tjänster.

Vidare föreslås fakulteten, vid
sidan av satsningen på den euro-
peiska specialiseringen, även fort-
sättningsvis vara engagerad i
den nationella djurslagsspecia-
liserade vidareutbildningen av
veterinärer.

Organisation
Utredningen ger förslag om att
påbörja projektering av ett nytt
klinikcentrum med syfte att sam-
la fakultetens verksamhet i Upp-
sala. En förändrad och starkare
fakultetsorganisation föreslås,
bland annat innehållande en
interimistisk institutionsorgani-
sation. Fakultetsorganisationen
ska ”landa helt” i och med fär-
digställandet av ett nytt klinik-
centrum. Hur detta nya klinik-
centrum ska finansieras tar
utredningen inte upp.

Organisationsutvecklingen in-
om fakulteten ses som en nöd-
vändighet. Dels behövs en star-
kare fakultetsorganisation med
en dekanus plus tre prodekaner,
en för grundutbildningen, en för
forskningen och forskarutbild-
ningen och en för den kliniska
verksamheten inklusive specia-
listutbildningen. En annan stor
fråga som lyfts fram är var verk-
samheten skall vara placerad.
En möjlighet som utredarna av-
ser bör undersökas är att det nya
klinikcentrum på sikt skapas 
i anslutning till Biomedicinskt
centrum i Uppsala. Utredarna
avråder SLU från att fullfölja
projektet ”Djurens hus” på Ultu-
na. Däremot har utredningen
gjort den bedömningen att Djur-
sjukhuset i Skara är effektivt och
välfungerande och att det inte
finns några skäl att flytta ett
välskött utbildningsprogram som
det tvååriga djursjukvårdarpro-
grammet från Skara till Uppsala.

Brogården i Skara vill utredarna
dock lägga ner.

Ett viktigt organisatoriskt för-
slag är att slå samman och mins-
ka antalet institutioner till sex i
stället för de nuvarande 15 enhe-
terna. De nya institutionerna
skulle enligt utredningen bli
Smådjursinstitutionen, Stordjurs-
institutionen, Institutionen för
cellbiologi och fysiologi, Institu-
tionen för veterinärmedicinsk
folkhälsovetenskap, Institutio-
nen för veterinärmedicinsk gene-
tik, molekylärbiologi och biokemi
samt Institutionen för husdju-
rens miljö och hälsa.

Fortsättning
Lars Rask betonade både i den
muntliga presentationen av ut-
redningen och i den skriftliga
rapporten att förslagen är ”färsk-
vara”, och bör hanteras av SLU:s
styrelse inom sex månader. SLU:s
rektor Ann-Christine Bylund och
v-faks dekanus Göran Dalin
lovade vid en efterföljande press-
konferens att så skulle ske, och
att bearbetning och synpunkter
skulle börja samlas in redan
nästföljande vecka. Rektorns för-
hoppning var att hon den 1 juli i
år ska kunna presentera prefek-
ter till SLU:s nya ”kondensera-
de” institutionsorganisation, där
den veterinärmedicinska fakulte-
tens organisation bygger på för-
slagen från Rasks utredning.

SVT kommer att bevaka den
vidare utvecklingen av frågan.

Johan Beck-Friis

Ingvar Brandt kom med det radikala för-
slaget att ett nytt klinikcentrum på sikt
skapas i anslutning till Biomedicinskt
centrum i Uppsala.

V-faks dekanus Göran Dalin och SLU:s rektor Ann-Christine Bylund lovade att hantera
och bearbeta utredningen inom den sexmånadersperiod som utredarna satt som bäst-före-
datum.
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Diakur® Super är en vidareutveckling av den
väldokumenterade produkten Diakur®, som
effektivt förhindrar och lindrar mag/tarmstör-
ning hos kalvar.  

Diakur® Super innehåller unika lecitindragerade
pektinfibrer, vilka binder bakterier som därför
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träcken.
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Mer energi
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innehåller mer energi.

Eftersom Diakur® Super är blandbar med ener-
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Det har stormat kring slakteri-
näringen en tid och kraftiga, men
meteorologiskt betingade, vindar
blåser även denna dag över de
skånska kullarna som omger
Ugglarps slakteri utanför Trelle-

borg. Överveterinär Mona-Lisa
Dahlbom-Wiedel svänger in på
parkeringen och drar automa-
tiskt upp dunjackans krage
ordentligt samtidigt som hon kli-
ver ur bilen. ”Här blåser det all-
tid.” 

På slakteriet i Ugglarp slaktas
enbart grisar. Här har Mona-
Lisa sin bas som chef över fem
besiktningsveterinärer och tre
besiktningsassistenter. Området,
eller kontrollenheten, som de an-
svarar för omfattar Ystad, Trelle-
borg, Malmö och Hörby och rym-

mer både små- och storskaliga
slakterier, stycknings- och chark-
anläggningar och fryshus.

Tidigt beslut
Ugglarp räknas som ett medel-
stort slakteri. Här slaktas 600–
700 grisar per dag. Stallarna kan
inrymma cirka 250 grisar samti-
digt. Mona-Lisa har jobbat här
av och till sedan 1988.

– Du skulle kommit i vår, då är
det otroligt vackert här, huttrar
hon och pekar mot ett bok-
skogsparti som inte ser mycket
ut för världen i januarirusket
men som om några månader
kommer att bjuda på sin säreget
skira grönska igen.

Mona-Lisa är uppländska men
femton år i Skåne har gjort att
dialekten svajar lite skånskt
emellanåt. Redan när hon var
sex–sju år visste hon, med en be-
slutsamhet som hon inte kan för-
klara, att hon ville bli veterinär.

– Jag har ingen i familjen att
brås på, förutom möjligen en
avlägsen släkting som visst var
en riktig kvacksalvare, säger hon
och skrattar.

Lantbrukets djur
Efter gymnasiet jobbade hon ett
par år på ett stuteri och sedan
började hon utbildningen till
veterinär på SLU och var färdig
1985. Att det istället för katter
och hundar skulle komma att bli
slaktdjur och livsmedel som fyll-

Besiktningsveterinärens dagliga mål:
Säkra livsmedel och god
djurhantering
Dåliga livsmedel är tillsammans med dåligt vatten det som
skördar flest liv i världen. Besiktningsveterinär Mona-Lisa
Dahlbom Wiedel ser det som en av sina viktigaste arbets-
uppgifter att garantera de svenska konsumenterna säkra livs-
medel. Samtidigt arbetar hon för att slaktdjur ska få sluta sina
dagar på ett värdigt sätt.

Och mycket återstår innan hon kan känna sig nöjd. 
– Idag kan vi stoppa produktionen omedelbart om det är
brister i kötthanteringen, men inte när det brister i djurom-
sorgen, säger hon.

Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel och Wolfgang
Heger tycker att det finns mycket kvar att
göra vad gäller djuromsorg innan slakt-
proceduren blir djurvänlig. De hoppas på
större befogenheter. Att säga och skriva
”aja-baja” år ut och år in biter bara på
vissa. 

En transport kommer lastad med 112 grisar och två gamla suggor. En gris haltar, troli-
gen på grund av en klövböld. – Det där var ett gränsfall, säger Mona-Lisa till transpor-
tören. Den borde aldrig fått komma med.

Veterinär 4-2002 ombrytning  02-03-27  07.25  Sida 206



2072002, Volym 54, Nr 4

de hennes arbetsdagar och in-
tresse visste hon däremot inte. 

– Under den kliniska utbild-
ningen insåg jag hur intressant
det är att arbeta med kossor och
grisar. Jag trivdes både med fol-
ket och djuren inom lantbruket.
Men slakterinäringen är ju en
stängd värld för de flesta männi-
skor, och så var den även för mig.
Jag hade ingen aning om att det
här yrket fanns. Av en tillfällig-
het började jag vikariera på ett
slakteri här i Skåne och insåg att
här finns massor att göra för oss
veterinärer, både vad gäller livs-
medelshygien, djurskydd och djur-
omsorg, säger hon.

– De allra flesta av lantbrukets
djur kommer att sluta som livs-
medel. Innan dess har många
gjort stora insatser, inte minst

djuren själva. Och att dessa
insatser inte tas tillvara på allra
bästa sätt är ett onödigt slöseri,
säger hon. 

Mer och mer intressant
På den vägen är det. Nu har
Mona-Lisa jobbat som besikt-
ningsveterinär i femton år och
hon påstår att arbetet bara blir
mer och mer intressant. Arbets-
fältet har breddats från att i stort
sett bara handla om köttbesikt-
ning till att gälla hela produk-
tionskedjan från uppfödning till
våra tallrikar. 

– Det finns till och med ett för-
slag inom EU att en del av kött-
besiktningen ska ersättas med
att man bland annat tar uppgif-
ter från djurets uppfödningsperi-
od i stället. På det viset skulle

man inte behöva besiktiga varje
djurkropp utan kunna koncen-
trera sig på de besättningar där
man vet att det varit problem
med till exempel lunginflamma-
tioner och annat. Det skulle
kunna frigöra mer tid för tillsyn
inom hela produktionskedjan,
säger hon.

”Riktig veterinär”
Hon tycker ibland att det kan
vara svårt att få förståelse för
vad yrket innebär. På en middag
nyligen frågade hennes bordsher-
re; Varför vill du inte jobba som
riktig veterinär?, när hon försök-
te förklara vad hon gör. Men även
veterinära kolleger som kommer
på studiebesök eller vikarierar
brukar förvånas över den kom-
plexitet och bredd som yrket
innebär. 

– Jag tror helt enkelt att jag
och mina kolleger som arbets-
grupp har en viktig uppgift att
fylla i den här branschen. Visst
har det skett en hel del förbätt-
ringar. Idag behandlas vi till
exempel allt oftare som experter
värda att lyssna på, säger hon.
Men det går väldigt långsamt.

Stort utbildningsbehov
Mona-Lisa efterlyser bland annat
utbildning för stallpersonal och
transportörer i hur grisar och kor
fungerar. 

– Men det finns ett stort utbild-
ningsbehov inom hela köttin-

Innan avblodningen görs stickprovskontroll för att se om grisarna
blivit ordentligt bedövade.

Avblodning.

En sista koll innan grisarna går till koldioxidbedövningen. 
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dustrin. Det gäller att få alla i
den här branschen att inse vik-
ten av att skaffa sig kunskaper
om hur man hanterar livsmedel.
Hur viktigt det är att ta sitt
ansvar och vilken stor betydelse
det har. 

– Jag menar, ingen skulle kom-
ma på tanken att starta en rörel-
se för biltillverkning utan att ha
kunskaper om hur man bygger
bilar. Men allt för många tycks
tro att de kan laga och tillverka
mat även i industriell skala, utan
att vara utbildade på området. 

– Och det kanske inte är så
konstigt. För bara några genera-
tioner sedan skedde all slakt och
livsmedelsproduktion på gårdar-
na, säger hon. 

Förslag om stärkt
djurskyddsansvar
Men eftersom utbildning inte biter
på alla så anser Mona-Lisa att
det också behövs tydligare lagar
och förordningar.

Idag ligger tillsynsansvaret för
djuren på kommunernas miljö-
och hälsoskyddsinspektörer, men
bland annat veterinärförbundet
har krävt att det ansvaret flyttas
till besiktningsveterinärerna. Nu
har regeringen tillsatt en arbets-
grupp som ska ta fram ett förslag
som går ut på att besiktningsve-
terinärerna blir rapporterings-
skyldiga. Detta arbete välkom-
nas varmt av Mona-Lisa, även
om hon helst sett att hela till-
synsansvaret lagts på besikt-
ningsveterinärerna som ju alltid
är på plats när djur slaktas.

– Jag ser det här som första
steget på vägen. De flesta slakte-
rier behandlar oss som om vi
hade ansvaret men om förslaget
går igenom skulle det ge oss mer
tyngd. Jag önskar att vi kom dit-
hän att vi hade befogenhet att
stoppa produktionen på grund av
brister i djurskydd och djurom-
sorg precis på samma sätt som vi
idag omedelbart kan göra det på
grund av till exempel brister i
hygienen. 

– Vi behöver redskap så att vi
kan sätta mer kraft bakom våra
ord, också inom det ansvarsom-
råde för livsmedelshygien vi redan
har, till exempel möjligheten att
förse företag med sanktioner. 

Rapport gav stort
mediagensvar
En kort tid efter tv-reportagen i
höstas i samhällsmagasinen Upp-
drag granskning och Kalla fakta,
om missförhållanden på svenska
slakterier, beslutade sig Mona-
Lisa och kollegan på Ugglarp
Wolfgang Heger att göra en rap-
port till djurskyddsinspektören i
Trelleborgs kommun. Rapporten
gällde att ett oacceptabelt stort
antal djur, enligt deras bedöm-
ning, skadades i samband med
transport och uppstallning. I rap-
porten skrev de också att de
ansåg att slakteriet inte tog sitt
ansvar för djuromsorgen.

– Vi hade varit på gång länge
och när långtifrån alla tog åt sig
av tv-reportagen utan snarare
blev lite självgoda och sa att ”Det
skulle aldrig kunna hända här”,

så blev det droppen. Men vi skul-
le ha gjort rapporten i alla fall,
säger hon.

Efteråt blev det fullt pådrag
med tidningsjournalister, foto-
grafer och tv-team på slakteriet. 

– Det blev faktiskt nästan för
mycket. ”Den tredje statsmak-
ten” har stor betydelse som opini-
onsbildare för utvecklingen mot
bättre djuromsorg, men när man
skriver en rapport måste man
vara medveten om vilket genom-
slag det har. Under några veckor
var det ett antal sömnlösa nätter.
Det var hemskt jobbigt men visa-
de sig enbart föra med sig positi-
va konsekvenser, säger hon.

Ökad respekt
– Vi vann ökad respekt, också
hos företag på stycknings- och
charksidan. Plötsligt fick de en
väldig fart att åtgärda gamla
anmärkningar, säger hon och
skrattar.

En kritik som kommit fram i de
granskande reportagen är att
besiktningsveterinärerna skulle
bli hemmablinda av att vara på
samma slakterier hela tiden.
Mona-Lisa menar att det funge-
rar tvärtom, åtminstone för hen-
nes del.

– Jag har lättare att säga till
när jag är igenkänd. Det handlar
snarare om hur professionell
man är i sin yrkesroll. Här vet de
var de har mig, att jag säger till
rakt av när det brister, och det är
så vi röner respekt. Förmågan
att kommunicera är viktig i det
här yrket, anser hon.

Köttbesiktning är en del av arbetet som framför allt utförs av livs-
medelsverkets besiktningsassistenter. Här är det Kenth Wendel
som jobbar.

Att hålla rätt temperatur är grundläggande i livsmedelshante-
ringen. Max 7°C får köttet vara. Sommartid kan det vara proble-
matiskt att uppfylla. 
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Konsumenternas makt
När det gäller att få igenom för-
ändringar tror hon också mycket
på dagens alltmer medvetna kon-
sumenter.

– Vi är alla konsumenter och
vår makt är stor. Vi skulle kunna
vända slakteriföretagens inställ-
ning till djuromsorg på mycket
kort tid genom att kräva bevis,
insyn och garantier för att det
fungerar. Och genom att inte
köpa produkter som inte uppfyl-
ler våra krav, säger hon.

Djuromsorg framtida 
konkurrensmedel
Hon är säker på att djuromsorg
kommer att bli ett starkt konkur-
rensmedel i framtiden. De slak-
terier som inte inser det får stora
svårigheter att klara sig, tror
hon.

– Vi har ju en ny generation
konsumenter som värderar djur-
omsorg oerhört starkt och som
ställer sig tveksamma till att äta
kött, säger hon och talar av egen
erfarenhet eftersom hennes 14-

årige son inte äter kött från
däggdjur.

– Ett av skälen för hans del var
att jag ärligt svarade honom att
jag inte kan garantera att alla
djur har det bra. Han följer med i
debatten och efter att ha ställt
ett antal frågor till mig så
bestämde han sig. 

Likriktning
En annan ljusning tycker hon är
Livsmedelsverkets satsning på
utbildning i syfte att kvalitets-
säkra besiktningsveterinärernas
arbete. Det medför en likriktning
som hon menar är grundläggan-
de i deras funktion som myndig-
hetspersoner. 

– Det ska inte kunna bli så att
transportörer undviker ett visst
slakteri för att det finns en
”besvärlig” besiktningsveterinär
där. Att vi jobbar i team inom
kontrollenheter är ett sätt att
motverka sådana tendenser. Dess-
utom för det med sig att vi får en
trivsam social arbetsmiljö, säger
hon.

Wolfgang Heger som utbildat
sig till veterinär i Tyskland, där
han sedan drev en privat klinik 
i nio år tillsammans med sin
svenska fru, var lite orolig för
hur det skulle vara att ingå i ett
arbetslag efter ett helt yrkesliv
som individualist. Nu har han
snart jobbat som besiktningsve-
terinär på Ugglarp i fyra år.

Inget genomgångsyrke
längre
– Det är mycket stimulerande att
arbeta i ett team och jag trivs
väldigt bra både med arbetssät-
tet och jobbet som besiktningsve-
terinär. 

Traditionellt har det varit ett
genomgångsyrke eller något man
gör vid sidan av att driva en egen
praktik. Men jag anser att det
ställs alldeles för höga krav idag
för att man både ska kunna vara
en riktigt bra kliniker och besikt-
ningsveterinär samtidigt, säger
han.

Fördelarna med jobbet är
många, tycker han. Fasta arbets-
tider, inga jourer och att man
inte tar med sig jobbet hem är
några. 

Men han ser liksom Mona-
Lisa fram emot den dag då be-
siktningsveterinären har mer
kraft att sätta bakom orden. Han
upplever en viss frustration över
vad han kallar den svenska ”aja-
baja”-mentaliteten. 

– På vissa ställen där vi utövar
tillsyn påpekar vi samma sak år
efter år. De som ser oss som
resurs lyssnar och tar till sig av
våra anmärkningar och påpe-
kanden, men de som enbart ser
oss som något slags poliser strun-
tar i vad vi säger så länge det
inte händer något mer, säger
han.

Karin Åström Bengtsson

En transportör ringer och talar om att
han är på väg. På det viset kan veterinä-
ren, i det här fallet Wolfgang, förbereda
sig för levandedjurbesiktningen så att
han är ute i stallet när djuren kommer.

Mona-Lisa trivs med rollen som arbetsledare och tycker att BVO, Besiktningsveterinäror-
ganisationen inom Livsmedelsverket, är bra på ledarskapsutbildning. En nybliven besikt-
ningsveterinär ringer och ber om råd. Som erfaren besiktningsveterinär anser hon att det
är viktigt att ta sig tid att stödja yngre kolleger i deras arbete. 
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Röntgenutlåtande  
Bilderna ter sig vid en första
anblick som ovanligt ljusa men
det beror inte på någon underex-
ponering (kotkroppar och revben
framträder på ett förväntat sätt)
utan på att lungfältet generellt
innehåller en kraftigt ökad mjuk-
delstäthet (Figur 4). Denna ver-
kar bestå av multipla små nodu-
lära förändringar, så kallad miliär
teckning, men många av de små
nodulära förändringarna har en
central mörk prick vilket indike-

rar att det är en bronkiell teck-
ning också (Figur 5). Tvärskurna
bronker med förtjockad bronk-
vägg eller peribronkiella infiltrat
beskrivs ofta radiologiskt som
”donuts”.

Lungfältet har normal storlek,
liksom lungkärlen. Hjärtats stor-
lek är ofta mycket svårbedömt
radiologiskt hos en vuxen häst
om det inte rör sig om extrema
storleksförändringar.

Differentialdiagnoser och
diskussion
Radiologiskt ställde vi oss något
frågande till det ovanliga utseen-
det på ponnyns lungbilder. Vid
kroniska bronkiter/bronkioliter
är de radiologiska fynden ofta
mycket lindriga i form av en lind-
rigt ökad bronkiell teckning eller
inga radiologiska fynd alls. Även
vid COPD (kronisk obstruktiv
lungsjukdom) är det endast i de
allra svåraste fallen som man
radiologiskt kan se förändringar
i form av en ökad mängd luft i
lungfältet (större lungfält och
minskad röntgentäthet) och ibland
med bronkiell och interstitiell
teckning som kan se ut som ett
”bikakemönster”. 

De beskrivna förändringarna
hos denna ponny skulle kunna
vara orsakade av en kraftig kro-
nisk bronkit med fibros. De nodu-
lära förändringarna skulle då

kunna förklaras av små bronker
med ockluderade lumen.

Granulom/abscesser i lungfäl-
tet på häst brukar vanligen vara
större nodulära förändringar och
inte lika talrika som i detta fal-
let. En annan differentialdiagnos
skulle kunna vara lungmetasta-
ser från t ex malignt melanom
eller lymfom som delvis ocklude-
rar lymfkärlen och bidrar till
peribronkiella ödem. En kombi-
nation av kronisk bronkit och
metastaser är också teoretiskt
möjligt liksom någon i landet
icke förekommande mykos. 

Slutlig diagnos
På grund av ponnyns kliniska
tillstånd, den långa anamnesen
med upprepade behandlingsför-
sök och dess höga ålder avlivades
den. Den patologisk-anatomiska
diagnosen blev pulmonär eosino-
fil granulomatos, vilket är en
mycket ovanlig diagnos hos häst.
Etiologin är okänd men det finns
vissa likheter med eosinofil gra-
nulomatos i digestionskanalen,
vilket dock inte fanns hos denna
häst. Lungfältet var alltså
genomsatt av små eosinofila gra-
nulom som delvis involverade
bronkerna och gav upphov till
den radiologiskt ovanliga bilden.

Litteratur
Butler J A et al, Clinical radiology of the
horse, 2nd ed. Blackwell Science Ltd, 2000.

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 5. Förstoring från markerat område
i Figur 4. Den ökade tätheten är delvis
bronkiell (svarta prickar centralt i små
runda mjukdelsstrukturer) och delvis
miliärt nodulär (små runda mjukdels-
strukturer utan svarta prickar).

Figur 4. Lateralprojektion av kranioven-
trala thorax (kranialt till vänster). Gene-
rellt i lungfältet ses en ökad mjukdelstät-
het. Markerat område förstoras i Figur 5
för närmare karakterisering.

AGGRESSION HOS HUNDAR
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Formas bildades för ett år sedan
och är statens organ för stöd till
grundforskning och behovsstyrd
forskning inom bland annat vete-
rinärmedicin. Rådet är en sam-
manslagning av tidigare SJFR,
Skogs- och jordbrukets forsk-
ningsråd, och BFR, Byggforsk-
ningsrådet. För 2002 disponerar
Formas en budget på cirka 510
miljoner kronor, pengar som kom-
mer från Miljö-, Jordbruks- och
Näringsdepartementen. Pengar-
na går till grundforskning och
behovsstyrd forskning inom om-
rådena miljö, areella näringar
och samhällsbyggande. Forsk-
ning inom veterinärmedicin och
husdjursvetenskap sorterar under
avdelningen Areella näringar. 

12,1 miljoner till djur och
veterinärmedicin
Statistiken visar att Formas förra
året sammanlagt tog emot 1 342
ansökningar av vilka 279 (20,8
procent) beviljades stöd. Till om-
rådet Djur och veterinärmedicin
gick förra året fyra procent av
den totala beviljade summan för
nya projekt, det vill säga 12,1
miljoner kronor. Detta kan jäm-
föras med exempelvis området
Livsmedelsforskning som fick 9,8
miljoner kronor och Jordbruks-
och trädgårdsforskning som be-
viljades 13,3 miljoner. Formas
totala stöd till forskning om djur
och veterinärmedicin under 2002
uppgår till 16,9 miljoner kronor.

Så här står det i skriften For-

mas forskningsstrategi 2002–2005
under rubriken Veterinärmedi-
cin och husdjursvetenskap om
rådets policy och mål:

”Formas ansvar omfattar forsk-
ning rörande lantbrukets pro-
duktionsdjur samt sällskapsdjur
och försöksdjur. Forskningen ska
ge kunskapsunderlag för god
hälsa och välbefinnande hos dju-
ren, livsmedelsråvaror av hög
kvalitet samt god lönsamhet 
för djurägaren. Forskningen ska
dessutom leda till resurseffektiva
djurhållningssystem där skadliga
effekter på miljö och människors
hälsa undviks.”

Under den egna rubriken Vete-
rinärmedicin beskrivs tre priori-
terade veterinärmedicinska forsk-
ningsområden: Minskad läkeme-
delsanvändning, zoonoser och
epidemiologi. 

Oberoende utredning
I maj förra året beslutade rektor
SLU att tillsätta en oberoende
utredning med uppdraget att
lämna förslag till hur den veteri-
närmedicinska fakulteten, V-fak,
långsiktigt ska kunna bedriva en
kvalificerad forskning och utbild-
ning. Den första mars i år pre-
senterades resultatet i en rap-
port där man bland annat kom-
mit fram till att ”... Formas forsk-
ningsstrategi inte tillgodoser
ämnet veterinärmedicin och i
synnerhet inte fakultetens kli-
niska forskning.” Gruppen som
utsågs av rektor att genomföra
utredningen bestod av professor
Lars Rask, Uppsala universitet
(gruppens ordförande), professor
Øystein Andresen, Norges vete-

Formas kritiseras för att missgynna
veterinärmedicinsk forskning
Inom den veterinärmedicinska forskarkåren har röster höjts som menar att veterinärmedicinsk
forskning är styvmoderligt behandlad av Formas, det nybildade forskningsrådet för miljö, are-
ella näringar och samhällsbyggande. Dessutom tycker många att rådet är för anonymt. 

En oberoende utredning av veterinärfakulteten som gjorts på uppdrag av SLUs rektor har
kommit fram till att Formas på flera punkter missgynnat den veterinärmedicinska forskningen.

Formas huvudsekreterare, professor Lisa Sennerby Forsse, är förvånad över kritiken. – Jag
tycker att man dragit väl snabba slutsatser, säger hon. 

Formas huvudsekrete-
rare, professor Lisa
Sennerby Forsse, är
förvånad över kriti-
ken från Rasks utred-
ning på SLU. – Jag
tycker att man dragit
väl snabba slutsatser,
säger hon. Foto:
Denny Lorentzen.

Veterinär 4-2002 ombrytning  02-03-27  07.25  Sida 212



2132002, Volym 54, Nr 4

rinærhøgskole, professor Ingvar
Brandt, Uppsala universitet och
professor Jan Carlstedt-Duke,
Karolinska institutet (se även
utförligare referat av utredning-
en på annan plats i tidningen).

SVA-orienterad forskning
dominerar
I rapporten står följande att läsa:

”Det är dock utredningens
bedömning att Formas inte tar
det veterinärmedicinska forsk-
ningsområdet på allvar. I den
cirka 40-sidiga forskningsstrate-
gin, som antogs av Formas i
november 2001, behandlas vete-
rinärmedicinen på cirka en halv
sida. Dessutom ligger de priorite-
rade områdena inom veterinär-
medicinen inom ”Veterinary pub-
lic Health”, dvs det som inryms
inom SVA:s ansvarsområde, men
som bara utgör en del av veteri-
närfakultetens forskning.”

Formas målformulering kriti-
seras också av utredningen: ”For-
mas målformulering – att stödja
en ekologiskt hållbar tillväxt och
utveckling i samhället – är enligt
utredningens bedömning visser-
ligen förenlig med veterinärme-
dicinen, men inte formulerad på
ett sådant sätt att det tydligt
framgår att fakultetens forsk-
ning som helhet ligger inom For-
mas ansvarsområde.”

”Veterinärmedicinsk 
forskning viktig”
Professor Lisa Sennerby Forsse,

huvudsekreterare på Formas, är
förvånad. Hon tycker inte att
veterinärmedicin kan anses vara
missgynnad i förhållande till
Formas övriga ansvarsområden. 

Hur viktig anser du att veterinär-
medicinsk forskning är? 

– Mycket viktig.

Kan du ge exempel?
– Livsmedelproblematiken är

ett aktuellt exempel på frågor
som står högt på dagordningen.
Högintressanta frågor här är för-
stås djurhälsa och etiskt försvar-
bara djurhållningssystem.

På vilket sätt kan man konkret se
att Formas gynnar och värdesät-
ter veterinärmedicinsk forskning?

– Ett exempel är väl behand-
lingen av ansökningarna från V-
fak. Av totalt 29 ansökningar
därifrån beviljades tio vilket ger
en beviljningsfrekvens på 34,5
procent. Eftersom den genom-
snittliga beviljningsfrekvensen
på Formas är 20,8 procent, tyck-
er jag inte att man kan hävda att
man missgynnats. Utöver projek-
ten finansierar vi två forskar-
tjänster på V-fak. Vi finansierar
bara några få sådana särskilda
forskartjänster totalt i landet.
Dessutom betalade Formas under
2001 det avslutande året på pro-
grammet Friska husdjur. Totalt
går i år drygt 11 miljoner kronor
till forskning vid V-fakulteten. 

”Lågt antal kliniska 
ansökningar”
Men ni får kritik bland annat för
att knappt finansiera någon kli-
nisk forskning alls.

– Om vi ska kunna ge forsk-
ningsmedel så måste vi få goda

ansökningar. Antalet ansökning-
ar med klinisk inriktning har hit-
tills legat lågt. Jag instämmer
med utredningens slutsatser när
den påpekar att V-fak bör göra
en mer långsiktig strategisk pla-
nering inom exempelvis den kli-
niska grenen. Enligt utredningen
är det tydligen en obalans mellan
fakultetens kliniska grundut-
bildning och  forskningen.

Varför dominerar så kallad ”Vete-
rinary public health” i Formas-
finansierade projekt, det vill säga
det som ryms inom SVA:s ansvars-
område?

– Den enkla förklaringen är att
de ansökningar som beviljas är
de som har den högsta kvalite-
ten, konkurrensen är hård.

Har det någon betydelse att rele-
vanspersonen i beredningsgrup-
pen för Djur och veterinärmedi-
cin arbetar på SVA?

– Nej, absolut inte. Relevans-
personen har inte det avgörande
inflytandet på vilka projekt som
väljs ut. Hela beredningsgruppen
står bakom och det är den veten-
skapliga kvaliteten som avgör.

Tror att omorganisationen
oroar
Kritiken förvånar dig, säger du.
Har du någon idé om varför den
kommer?

– Dels är det nog så att man
allmänt klagar över för lite forsk-
ningsmedel. Dessutom är nog
omorganisationen en faktor där
många forskare känner att man
hamnat i ett väldigt stort säll-
skap i och med Formas nya breda
ansvarsområde. 

Är den rädslan befogad?
– Nej, inte i dagsläget. Forsk-

I Formas forskningsstrategi 2002–2005
beskrivs under den egna rubriken ”Veteri-
närmedicin” tre prioriterade forsk-
ningsområden: minskad läkemedelsan-
vändning, zoonoser och epidemiologi. 
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ningsmedlen kommer från sam-
ma håll som tidigare med tydliga
anvisningar från respektive de-
partement. Medlen som kommer
från Jordbruksdepartementet går
till forskning inom det området
och så vidare. Inga omdispone-
ringar har hittills gjorts.

Vilka fördelar ser du med att
samla så många områden i ett
gemensamt forskningsråd?

– Det bör kunna öka möjlighe-
ten till tvärvetenskapliga pro-
gramsatsningar inom våra an-
svarsområden. 

Tvärvetenskapliga projekt
Ser du något tvärvetenskapligt
projekt där veterinärmedicin skul-
le kunna ha en självklar plats?

– Ja, forskning om människors
attityder till olika företeelser
som har med djurhälsa och väl-
befinnande att göra, exempelvis
GMO och djurtransporter och i
projekt som handlar om framti-
dens livsmedelsproduktion. 

Ytterligare en sak som ni kritise-
ras för är att avsnittet i forsk-
ningsstrategin som handlar om
veterinärmedicin bara tar en halv
sida i anspråk av de, citat, ”cirka
40” sidorna.

För det första är det trettio
sidor och för det andra så har vi
medvetet hållit beskrivningarna
korta eftersom det är så många
områden som ska beskrivas. Vi
ansvarar ju för sektorerna jord-
bruk, skogsbruk, bebyggelse, sam-
hällsplanering plus hela miljö-
området med biologisk mångfald,
miljötoxikologi, klimatforskning
med mera.

Kommer ni att använda er av den
här utredningen på något sätt?

– Absolut. Framöver när vi hin-
ner komma igång med egna ana-
lyser och utvärderingar av vårt
arbete, så blir utredningen från
SLU ett välkommet inlägg i dis-
kussionerna. Vi har bara funnits
i ett år och Formas strategi byg-
ger –- av naturliga skäl – än så
länge på de rekommendationer
som utarbetats av SJFR och BFR.

Karin Åström Bengtsson

Vi träffas på Boel Åströms kon-
tor i Formas anrika lokaler på
Riddarholmen i Stockholm. Hit
flyttade forskningsrådet som ny-
bildat för nästan exakt ett år
sedan. Solen speglar sig i Riddar-
fjärden som kastar retfulla sol-
katter på väggen i hennes arbets-
rum. Boel var i sju år handlägga-
re på SJFR, Skogs- och jordbru-
kets forskningsråd, där hon pre-
cis som nu ansvarade för forsk-
ning om djur och skogsbruk. Hon
har själv ett förflutet som forska-
re och är agronomie doktor i växt-
patologi.

Ansvaret gäller alla
djurslag
Största delen av Formas budget,
totalt cirka 510 miljoner kronor,
är till för fri sökning, förklarar
hon. En mindre del är öronmärkt
för viss forskning, till exempel

biologisk mångfald och ekologisk
produktion. Formas ansvar för
forskning om djur och veterinär-
medicin omfattar alla djurslag –
fiskar utgör dock ett eget områ-
de.

Att forskning om jordbrukets
djur dominerar tror hon kan ha
sin förklaring i att det var den
typen av forskning som priorite-
rades av SJFR. Formas är nytt
och har ännu inte nått ut med
budskapet att forskning på exem-
pelvis sällskapsdjur och försöks-
djur också har sin plats här. 

– Vi har ännu inte fått in så
många ansökningar som handlar
om sällskapsdjur, säger hon.
Tidigare under SJFRs historia
var det nästan uteslutande forsk-
ning inom jordbruket som fick
stöd. Många har nog det i bakhu-
vudet medan andra helt enkelt
inte hittat Formas ännu.

En titt på de pågående veteri-

Välkomnar fler ansökningar från
veterinärmedicinare
Boel Åström är den handläggare på Formas som arbetar
med veterinärmedicinska frågor. Hon välkomnar fler ansök-
ningar från veterinära forskare. Vi bad henne förklara hur det
går till att söka anslag hos det nya forskningsrådet.

Den 6 maj är sista ansökningsdag i år.

Formas är nytt och
har ännu inte nått ut
med budskapet att
forskning på exempel-
vis vilt, sällskapsdjur
och försöksdjur också
har sin plats här, tror
Boel Åström.
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närmedicinska forskningsprojek-
tens titlar visar emellertid flera
exempel på forskning kring häs-
tar. 

– Djurslaget i sig avgör inte om
en ansökan beviljas eller inte,
utan det är den vetenskapliga
kvaliteten som är utslagsgivan-
de, säger Boel.

Så går det till att söka
anslag
Boel blir vår guide i ansöknings-
förfarandets djungel. 

– I mars läggs de nya ansök-
ningsanvisningarna ut på vår
hemsida, www.formas.se. De har
reviderats för i år och förhopp-
ningen är förstås att de blivit
tydligare, säger hon.

– Varje forskare kan ansöka
om stöd upp till tre år. Dokto-
randtjänster och forskarassistent-
tjänster kan däremot beviljas på
två plus två år, förklarar hon.

Beredningen går till så att an-
sökan placeras i någon av de sjut-
ton beredningsgrupperna. Varje
beredningsgrupp består av sex–
tio ledamöter, forskare som re-
presenterar olika universitet i
landet. I gruppen finns också en
så kallad relevansperson, det vill
säga en person som har samhälls-
nyttan som utgångspunkt för sin
bedömning. Han eller hon har
också forskarbakgrund. Ledamö-
terna utses för minst tre och
högst sex år i rad. 

Forskare från olika 
universitet
Beredningsgruppen för djur och
veterinärmedicin består just nu
av två forskare från SLU, en från
vardera universiteten i Umeå,
Lund och Göteborg samt en leda-
mot från Danmark. Relevansper-
sonen är anställd vid SVA, Sta-
tens veterinärmedicinska anstalt,
i Uppsala. 

– När sista ansökningsdagen
gått ut i maj fördelas ansökning-
arna till ledamöterna som tar
dem med sig till hängmattorna
över sommaren. Under septem-
ber till oktober går grupperna
tillsammans igenom alla ansök-
ningar och väljer ut dem som man
anser bör få stöd. I november fat-
tar Formas styrelse slutgiltigt
beslut om vilka projekt som ska

Exempel på pågående veterinära Formasprojekt
Fåglars betydelse för fästingburna zoonosers biologi
Professor Sven Bergström 
Umeå universitet

Inverkan av stressfaktorer under förbrunst/brunst på follikeltillväxt, ovulation,
spermieöverlevnad och tidig embryonal utveckling med gris som modelldjur
Professor Stig Einarsson
SLU, Obstetrik och gynekologi

Pro- och makroglykogen i muskel hos grisar med olika RN-genotyp och dess
svar på fysisk stress
Professor Birgitta Essén-Gustavsson
SLU, Kirurgi och medicin stordjur

Pleuromutiliner – mekanismer för resistens hos Brachyspira hyodysenteriae
och resistensepidemiologi
Laborator Anders Franklin
SVA, Avdelningen för antibiotika

Identifiering av peptider som förhindrar uppkomsten av bovin mastit orsakad
av stafylokocker och streptokocker 
Dr Karin Jacobsson
SLU, Mikrobiologi

Experimentella tarminfektioner hos växande grisar
Professor Marianne Jensen-Waern
SLU, Kirurgi och medicin stordjur

Detektion av inflammationsmarkörer vid bakteriella infektioner
Docent Anders Johannisson
SLU, Anatomi och histologi

Prionprotein hos älg, rådjur, hjort, ren och fisk – släktskap med bovint
prionprotein och BSE
Professor Tommy Linné
SLU, Veterinärmedicinsk mikrobiologi

Schistosomiasis hos idisslare. Studier över värddjurs parasitrelationer och
immunopatologi i experimentell långtidsinfektion samt behandlingsförsök
Universitetslektor Ronny Lindberg
SLU, Patologi

Reglering av spermiekapaciteten hos husdjur
Professor Heriberto Rodriguez-Martinez
SLU, Obstetrik och gynekologi

In vitro studier av cytopatologiska förändringar i överförbar spongiform encefa-
lopati
Fil dr Katarina Bedecs
(Uppgift om universitet saknas)

Immunkapacitet hos svin: Funktionella och genetiska studier av blodleukocyter
Docent Inger Edfors-Lilja
Växjö universitet

Bindvävens matrixsammansättning hos tävlingshästen
Docent Stina Ekman
SLU, Patologi

Studier av potentiella virulensfaktorer hos hästpatogena streptokocker
Docent Bengt Guss
SLU, Mikrobiologi

Studier av leukotrienernas biosyntes och metabolism hos häst
Docent Jan Åke Lindgren
(Uppgift om universitet saknas)

Syntes, processing och upptag av det bovina prionproteinet (PrPc) i bovina och
ovina celler
Professor Tommy Linné
SLU, Veterinärmedicinsk mikrobiologi
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beviljas, baserat på berednings-
gruppens förslag, förklarar Boel. 

Hur görs bedömningarna?
– Varje ansökan bedöms efter sin
frågeställning, det vill säga mål-
sättning, teorier, forskarens hypo-
teser och nyhetsvärdet. Dess-
utom bedöms om forskningen är
förankrad i befintlig litteratur.
Sedan är det metod och genomfö-
rande som granskas, till exempel
vilket material man valt. Den
tredje bedömningspunkten hand-
lar om den sökandes kompetens
och dokumenterade vetenskapli-
ga skicklighet. Slutligen tillkom-
mer en bedömning av samhälls-
och sektorsrelevansen, det vill
säga i vilken grad det tänkta pro-
jektet stämmer med Formas upp-
drag att bidra till en hållbar
utveckling i samhället och inom
de olika sektorer som forsknings-
rådet ansvarar för. 

Hård konkurrens
Konkurrensen om pengarna är
hård enligt Boel. Hon visar en

utredning som SJFR lät göra
1999, Strategi för svensk jord-
bruksforskning, som visade att
svensk veterinärmedicinsk forsk-
ning och husdjursforskning hål-
ler internationellt hög klass. 

– De forskare som får Formas-
pengar är mycket skickliga. Om
du är nybliven doktor så är en
post doc-period utomlands näst-
intill ett måste för att du ska ha
någon chans, säger hon.

Välkomnar fler sökande
Boel konstaterade nyligen att det
just inom veterinärmedicinens
område var ovanligt få som förra
året tog chansen att söka forskar-
assistenttjänst inom fem år efter
disputationen. Boel Åström väl-
komnar fler ansökningar från
yngre forskare, liksom från vete-
rinärmedicinska forskare i all-
mänhet.

– Medelsfördelningen till områ-
det påverkas ju till viss del av
ansökningstrycket, säger hon.

På frågan om hon kan ge något

exempel på någon stor satsning
på veterinärmedicinsk forskning
som visar att Formas satsar på
disciplinen så tar hon upp pro-
grammet ”Friska husdjur – åt-
gärder för att minska sjukdomar
i animalieproduktionen” som på-
gick 1997–2001 och omfattade
totalt 16,8 miljoner kronor. Dess-
utom stödjer Formas ett par nya
projekt som handlar om galna
kosjukan, BSE. På föregående
sida kan du se en lista på pågå-
ende veterinärmedicinska forsk-
ningsprojekt som Formas stödjer.

– ”Friska husdjur” startades
visserligen under SJFR-tiden men
det är ett exempel på forskning
som ligger i linje med Formas
policy. Det bestod av tio delpro-
jekt vid SLU, SVA och Lunds
universitet och handlade bland
annat om infektionsbiologi, dia-
gnostik och antibiotikaresistens.
Resultaten från den satsningen
håller just nu på att samman-
ställas, säger Boel. 

Karin Åström Bengtsson

Vi söker nu, med placering vid vårt kontor i Solna, en kommersiellt intresserad

Veterinär
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vidare, teknisk och kommersiellt, implementera Hill´s produkter och projekt på den 

svenska veterinärmarknaden. Detta omfattar bl a:
• Löpande kontakt med Hill´s europaorganisation om produkt-, utbildnings- och marknadsföringsaktiviteter
• Övergripande tekniska kontakter med våra storkunder samt nyckelpersoner inom branschen
• Övergripande ansvar för våra utbildningsprogram, t ex kostrådgivarutbildning för veterinärer och djursjukvårdare
• Föreläsare vid utbildningsaktiviteter hos kunder och internt
• Konsumentkontakter avseende nutritionsfrågor
• Deltagande på efterutbildningar och kongresser, främst i Sverige men också utomlands

Arbetstiden är planerad till ca 60 %, så du kan ha anställning inom annan verksamhet, t ex på djursjukhus eller klinik.

Din bakgrund, kvalifikationer och egenskaper:
• Minst några års erfarenhet av klinisk verksamhet på hund och katt
• Stort intresse för smådjursnutrition
• Goda kunskaper i engelska
• Ha lätt för att kommunicera och hålla föredrag till kunder och kolleger
• Datavana – Windows 2000
• Självständigt kunna driva många projekt
• Intresse för affärer samt att ha en kommersiell förståelse

Vi erbjuder ett självständigt, spännande och omväxlande arbete i en internationell miljö. Du blir en central punkt med många 
aktiva kontakter med våra sju säljare och deras kunder.

Närmare upplysningar lämnas av vår VD Olle Vougt eller marknadschef Jan Davidsson, tel 08-85 02 00.

Välkommen med din intresseanmälan till Kruuse Svenska AB, Box 8013, 170 08 Solna. 
Med e-post: jan.davidsson@kruuse.com. Din ansökan önskar vi  senast 27 april 2002.

Kruuse Svenska AB är totalleverantör, exkl. djurläkemedel, till svenska veterinärer. Vår koncern, med moderbolag i Danmark,
omsätter ca 600 MSEK. Vi marknadsför egna varumärken inom förbrukningsmaterial och konsumtionsprodukter för veterinärt
bruk som t ex Krutex, Buster och ReCovin. Kruuse är också lokal distributör åt ett flertal världsledande leverantörer inom bran-
schen, som t ex IDEXX laboratorieutrustning, Pie Medical ultraljud, DataMars elektronisk ID märkning, J&J/Ethicon och Hill´s. 
Hill´s är världsledande leverantör av diet- och premiumfoder till hund och katt och har över 100 anställda veterinärer som
arbetar med produktutveckling, kvalitets- och tillverkningsfrågor och marknadsföring. I Sverige är vi klara marknadsledare.
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På Wallby Säteri i vackraste
Småland anordnade Sara Nyman,
VMD, en välbesökt kurs i hästut-
fodring den 24–25 januari. Wall-
by säteri är en hotell- och konfe-
rensanläggning som familjen
Nyman driver sedan ett år tillba-
ka, och dessutom en underbar
plats. Den vackra herrgårds-
byggnaden med de mindre flyg-
larna ligger intill en sjö i stilla
harmoni med skogarna i omgiv-
ningen. Idylliskt för stressade
storstadsmänniskor, verkligen
ett semestertips.

Sara Nyman, som nyligen dis-
puterat i ämnet ”Hästars dricks-
vattenbehov och vätskebalans-
reglering”, var kursledare och
föreläste tillsammans med sina
forskarkolleger, Anna Jansson,
AgrD, som disputerat på området

elektrolytbalansreglering och ag-
ronom Cecilia Müller, med grov-
foder som specialområde.

Näringsfysiologi
Inledningsvis repeterade kurs-
deltagarna hästens fodersmält-
ningsfysiologi, vilket gav en bra
grund att stå på inför senare
föreläsningar. Därefter gick vi
över till hästens individuella nä-
ringsbehov. Tänk på att det är få
hästar som är högpresterande,
egentligen bara trav- och galopp-
hästar i träning och tävling samt
fälttävlans- och distanshästar.
Hoppning och dressyr är framför
allt tekniksporter och alltså inte
maximalt fysiskt krävande.

Dräktiga och digivande ston
har särskilda krav som skiljer sig
väsentligt från motions- eller

tävlingshästen. Intressant var
att det presenterades två olika
sätt att utfodra föl och unghäs-
tar, kallade Nivå I och Nivå II.
Nivå I motsvarar underhålls- och
tillväxtbehovet medan Nivå II
innebär utfodring av ytterligare
energi och protein. Detta ger en
aktivare och rörligare unghäst
som naturligt ”tränar” sig själv
om den har tillgång till flockmed-
lemmar och stora arealer. Den
typen av uppfödning lämpar sig
för hästar som skall tränas tidigt
och börja tävla som två- och
treåringar.

Hösilage som grovfoder
Användbarheten av de olika
fodermedlen presenterades med
sina för- och nackdelar. Forsk-
ning gällande bland annat den
högaktuella ”högfetthavren”, samt
det välbeprövade betforet, pre-
senterades. Cecilia Müllers enga-
gemang i hästens grovfoder var
inget att missta sig på, hon är en
mycket kunnig och entusiastisk
föreläsare. Hon visade också grov-
foderprover som vi tittade och
snusade oss igenom, vilket var
mycket givande. Denna del var
kanske den som gav mest.

Hösilage till häst ”uppfanns”
efter att många veterinärer läm-
nat Stutis, varför den veterinära
kunskapen inom området ibland
är rudimentär. Hösilage som grov-
foder till hästar är något som är
omgivet av många rykten som
man som veterinär ibland haft
svårt att bemöta. Denna föreläs-
ning gav oss verkligen svar på
våra frågor om ”vita prickar”,
avvikande lukt, mögel, botuli-
numrisk m m. Underbart att få
så mycket verkligt vardagsnära
kunskap presenterad för sig! Vad
gäller foderstatsberäkningar gäl-
ler naturligtvis att man måste
analysera näringsinnehållet i
sitt grovfoder.

Hästens vattenbehov
Sara Nyman presenterade häs-
tens vattenbehov och beteende
kring vattenintaget. Hon presen-

Kurs i hästutfodring – matnyttig
vardagskunskap
ANNE HAGLUND, leg veterinär, privatpraktiserande och
HELENA WESTIN, leg veterinär, privatpraktiserande.*

Författarna har varit på en kurs i hästutfodring, och delar 
här med sig av sin upplevelser till SVT:s läsare. Bland annat
fick deltagarna lära sig mycket om hästars vattenbehov och
elektolytbalansreglering.

Kursen i hästutfodring ägde rum på Wallby säteri i vacker miljö. Herrgårdsbyggnaden
med de mindre flyglarna ligger intill en sjö, i harmoni med skogarna i omgivningen.
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terade sig själv som ”sjukligt
intresserad av vattenkoppar” och
det visade sig bli en ytterst
intressant föredragning om hen-
nes forskning inom området.
Hästar dricker bäst från öppen
vattenyta (hink). Vattenkopp som
används ska vara anpassad till
häst och ge sex–åtta liter vatten
per minut, för att hästen ska till-
fredsställa sitt dricksvattenbe-
hov på ett bra sätt. Om koppen
ger för lite ”orkar” inte hästen
trycka på den tillräckligt lång tid
för att behovet ska tillfredsstäl-
las. Ger koppen för mycket kan
den spruta och därmed skrämma
hästen från att dricka tillräck-

ligt. Rådet var därför att kontrol-
lera vattenkopparna. Det är
mycket vanligt att de ger för lite
vatten.

Elektolytbalansreglering
Anna Janssons specialområde är
elektolytbalansreglering, framför
allt på högpresterande hästar.
Anna har dessutom egen prak-
tisk erfarenhet då hon är ama-
törtränare åt egna travhästar,
vilket gav ett extra djup åt före-
läsningen.

Högpresterande hästar svettas
stora mängder och är dåliga på
att ersätta förlusterna frivilligt. I
ett försök på travhästar i träning

visade det sig att hästarna fick i
sig i genomsnitt 14 gram salt per
dag från sin saltsten. Underhålls-
behovet är 20 gram per dag. En
travhäst kan förlora 125 gram
salt under en tävlingsdag. Salt
måste alltså tillföras hästen.
Anna menar att lämpligast sker
detta genom att vanligt koksalt
tillsätts i fodret. För att snabbast
återställa elektrolytbalansen efter
en kraftig ansträngning kan man
ge hästen fysiologisk koksaltlös-
ning att dricka. Hästen ska sam-
tidigt erbjudas vanligt vatten. 

Stort deltagarengagemang
Föreläsningarna var alla mycket
intressanta med ovanligt engage-
rade föreläsare, vilket avspegla-
de sig på åhörarna. Frågorna
haglade och diskussionerna var
livliga. Vi har aldrig förr varit på
en kurs med sådant deltagaren-
gagemang. Förmodligen berodde
det på att ämnet verkligen berör.

Utfodring och hästens beteende
kring detta är viktigt för hästens
välbefinnande och därmed för
sjukdomsprofylaxen. Sara Nyman
med flera kan med fördel anord-
na den här kursen snart igen, då
det finns fler veterinärer i detta
land som törstar efter utfod-
ringskunskap. Att dessutom få
tillbringa ett par dagar i en vack-
er miljö och åtnjuta fantastiskt
god mat gör definitivt inte saken
sämre.

*Leg veterinär Anne Haglund, Björ-
nahusvägen 12, 261 93 Landskrona.
Leg veterinär Helena Westin, Box 82,
861 23 Timrå.

Såväl hästens nä-
ringsbehov som foder-
frågor, vattenbehov
och elektrolytreglering
behandlades under
kursen.

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

Västertorpsvägen 135,
Box 112, 129 22 Hägersten. 

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

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

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

Se FASS-text

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

*)- Infusion av, Ca 2+, >10g är mindre lämpligt på grund  av risken 
för biverkningar och nedsätter ej recidivfrekvensen.
**)- Infusionsaggregat medföljer gratis till varje behandling. 
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Bland hästpraktiserande veteri-
närer noteras, inte bara i Sveri-
ge, en viss osäkerhet beträffande
val av vaccin mot hästinfluensa.
Informationen i aktuell mark-
nadsföring är inte helt klargö-
rande. 

Mot bakgrund av att hästinflu-
ensavirus A2 karakteriserats i
två huvudsakliga kategorier –
”europeisk” influensavirustyp och
”amerikansk” influensavirustyp
– fastslogs av referensgruppen
för hästinfluensa i Office Inter-
national des Epizooties redan
1999 (2), att ett vaccin måste
innehålla representativa stam-
mar av båda typerna, för att ge
adekvat skydd mot hästinfluensa
H3N8 (dvs hästinfluensavirus
A2). Detta är vetenskapens nu-
varande ståndpunkt.

Vad är vaccinskydd?
Infektion med en ”amerikansk”
influensavirustyp är en heterolog
infektion hos en häst, som vacci-
nerats med vaccin innehållande
antigen av endast ”europeisk”
influensavirustyp. En korsreak-
tion, även benämnd korsvis anti-
genitet, innebär att ett antigen
har förmågan att stimulera anti-
kroppar mot ett annat, heterologt
antigen. De ytantigena deter-
minanterna (t ex hemagglutinin)
hos båda virus är i sådant fall
snarlika. Korsreaktionen kan av-
läsas i en serologisk test.

Korsreaktion betyder inte
korsvist skydd
Påvisande av korsregerande anti-
kroppar hos en individ är inte
synonymt med att heterologt

antigen givit upphov till korsvis
immunitet, dvs korsvist skydd
mot infektion med antigenet.

Vacciner, som givit visst skydd
mot kliniska symtom har heller
inte samtidigt påtagligt reduce-
rat virusutskiljning. Följaktligen
förhindras inte spridning av in-
fektion, något som påvisades
under utbrottet av hästinfluensa
i Storbritannien 1989 (1, 2).  

Det enda sättet att nöjaktigt
visa skydd mot hästinfluensa hos
ett vaccin, är en kontrollerad
infektionsbelastningsstudie (eng-
elska: challenge). Hästar, vilka
inte tidigare varit smittade med
eller vaccinerats mot hästinflu-
ensavirus, vaccineras först och
utsätts en bestämd tid därefter
för influensasmitta. Ett sådant
experiment tillåter utvärdering
av vaccinets skydd mot klinisk
sjukdom och även den reducering
av virusutskiljning, som vaccinet
åstadkommer.

Vaccin mot hästinfluensa
skall ge korsvist skydd 
Ett vaccin som erbjuder fullt kors-
vist skydd kommer att reducera

Vaccin mot hästinfluensa – korsvist skydd
eller bara korsreaktion? 
GÖSTA NYBERG, leg veterinär, Intervet AB.*

Inom den hästpraktiserande delen av veterinärkåren diskute-
ras då och då val av vaccin mot hästinfluensa. Författaren vill
klargöra några fakta i frågan, genom att referera en artikel
från The Veterinary Record skriven av Newton och medar-
betare (3). 

Ett vaccin måste innehålla representativa stammar av både ”europeisk” och ”amerikansk” influensavirustyp, för att ge adekvat skydd
mot hästinfluensa A2, konstaterar författaren. Foto: Suzanne Fredriksson.
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anslaget av kliniska symtom och
utskiljning av heterologt virus i
lika hög grad som efter en infek-
tion med ett homologt virus. 

Att ett vaccin visats stimulera
endast till korsreaktion är inte
tillräckligt. Innan ett vaccin offi-
ciellt godkänns som kompetent
att stimulera till skyddande
immunitet krävs, att korsvist
skydd efter infektionsbelastning
har dokumenterats.

Veterinärkåren är författnings-
enligt skyldig att rapportera
iakttagna fall av kliniska sym-
tom på influensa, inklusive teck-
en på virusutskiljning (smitt-
spridning), hos hästar som är
vaccinerade mot hästinfluensa.

Utebliven vaccinationseffekt är
en rapporteringspliktig biverk-
ning. 

Kunskap om sådana fall är en
tidig indikation från fältförhål-
landen om behovet av att eventu-
ellt ändra antigeninnehållet i ett
vaccin.

Sammanfattning
Sammanhangen kan inte ut-
tryckas tydligare än med hästvi-
rologen Jenny Mumford’s egna
ord: ”The expert panel concluded
that, for horses to be protected
adequately against H3N8 viru-
ses, vaccines should contain re-
presentative strains of Ameri-

can- and Eurasian-like viruses”
(2).

Referenser
1. Daly J. Antigenic and genetic varia-

tions of equine H3N8 influenza viru-
ses and its implications for immuni-
ty, PhD Thesis, Open University,
UK, 1996.

2. Mumford J A. International control
of influenza from an international
perspective, Equine Infectious Disea-
ses VIII: Proceedings of the 8th Inter-
national Conference, Dubai, 1999, pp
11–24. 

3. Newton et al, ”Cross-protection” and
”cross-reaction” with equine influen-
za vaccines. Vet Rec, 1999, 27, 647.

*Leg veterinär Gösta Nyberg, Inter-
vet AB, Box 47604, 117 94 Stockholm.

Placering vid institutionen för veterinärmedicinsk mikrobiologi, Uppsala.
Ref nr 837/02-1736

Innehavaren av professuren ska bedriva forskning och undervisning avseende sjukdomsframkallande
bakterier med inriktning på att klarlägga bakteriella infektionssjukdomars uppkomst, patogenes, dia-
gnostik och epidemiologi hos djur. 
Anställningen är förenad med tjänstgöring vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), avdelningen
för bakteriologi. 
Lämplig bakgrund för denna anställning är veterinärutbildning.

Vid universitetet beaktas jämställdhetsaspekten samt tillämpas individuell lönesättning.

Till ledning för de sökande finns Anställningsordning för SLU samt en PM med anvisningar. Dessa doku-
ment kan erhållas från Karin Östergren-Broström, tel 018-67 15 43, fax 018-67 35 70, e-post: Karin
Ostergren-Brostrom@vfak.slu.se
Vid redovisning och dokumentation av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter skall strukturen i
anvisningarna följas. Frågor om tillsättningsärendets formella handläggning besvaras av avd dir Gunvor
Nordberg, tel 018-67 22 06, fax 018-67 35 70, e-post: Gunvor.Nordberg@vfak.slu.se

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Dekanus vid veterinärmedicinska fakulteten, docent Göran Dalin, tel 018-67 10 84, fax 018-67 35 70, e-
post: Goran.Dalin@vfak.slu.se
Generaldirektör Lars-Erik Edqvist, SVA, tel 018-67 42 34, fax 018-67 46 67, e-post: Lars-Erik.Edqvist@
sva.se

Facklig företrädare för SACO är Robert Andersson, tel 018-67 10 85, fax 018-67 10 85, e-post: kansli@
saco.slu.se

Till rektor ställd ansökan, märkt med ref nr jämte de merithandlingar och de övriga handlingar sökande
önskar åberopa, ska vara Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala tillhanda senast den 8 maj 2002.
Ansökan ska vara avfattad på engelska.

Fullständig annons kan rekvireras från Karin Östergren-Broström, tel 018-67 15 43, fax 018-67 35 70, e-
post: Karin Ostergren-Brostrom@vfak.slu.se

REKTOR

SLU ledigförklarar härmed följande anställning

PROFESSUR I VETERINÄRMEDICINSK 
BAKTERIOLOGI
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Jordbruksdepartementet utlyste
nyligen en tjänst som handlägga-
re på djurenheten där arbetsupp-
gifterna i huvudsak, enligt an-
nonsen, uppges röra sig inom
veterinära områden. Men som
sökande ser departementet helst
biologer och agronomer. Under
rubriken Kompetens i annonsen
står det så här: ”Det är önskvärt
med akademisk utbildning helst
inom områdena agronomi eller
biologi eller på annat sätt erhåll-
na kunskaper om avel, djurskydd
och allmänna veterinära frågor.”

Ett liknande fall inträffade för
bara ett par år sedan då departe-
mentet inför Sveriges ordföran-
deskap i EU sökte förstärkning
med fyra handläggare till djuren-
heten. De utannonserade tjäns-
terna då omfattade främst områ-

dena ”foder, animaliskt avfall,
veterinärmedicin, djurskydd, dju-
rens hälso- och sjukvård, inter-
nationella frågor på djurområ-
det”. Även då var formuleringen
om lämpliga sökanden: ”Du bör
ha högskoleutbildning helst inom
områdena agronomi eller biologi
eller på annat sätt erhållna kun-
skaper om enhetens ansvarsom-
råde.”

Brev till ministern
Dåvarande ordföranden i veteri-
närförbundet Erik Kjellgren skrev
då ett brev till jordbruksminister
Margareta Winberg där han bad
henne att svara på om det fanns
särskilda skäl för departementet
att inte önska veterinärer. Här
följer ett citat ur Winbergs svar:
”Som framgår av nämnda formu-

lering står det öppet för alla med
akademisk utbildning som anser
sig passa för tjänsterna att söka.
Veterinärer såväl som exempel-
vis jurister utesluts alltså inte
från möjligheten att söka tjäns-
ten. Detta kommer till uttryck
genom att några veterinärer sökt
nämnda tjänster liksom personer
med flera andra utbildningar och
bakgrunder. Att biolog och agro-
nom särskilt omnämndes beror
helt enkelt på att dessa kompe-
tenser erfarenhetsmässigt får
anses bra utifrån de tjänster som
var aktuella.” 

SVF-medlemmar som sett den
senaste annonsen är med den
tidigare i färskt minne upprörda
och SVT ställer för deras räkning
samma fråga nu som då: Varför
anses inte veterinärer lämpliga
som sökande till utlysta tjänster
på Jordbruksdepartementet?

Förvånad över reaktionen
Den här gången vänder vi oss till
departementsrådet Anna Tofftén
som är djurenhetens chef. Hon
visar sig vara mycket svår att få
tag på men hittar till slut en
lucka och kan prata med SVTs
reporter. Hon är mycket förvå-
nad över att man som veterinär
kan reagera på formuleringen 
i annonsen att departementet
helst ser agronomer och biologer
som sökande, och tycker att de
som reagerat läst annonsen ”för
snävt”. 

– Ärligt talat är jag förvånad
över att de reagerat. Det kanske
finns en känslighet i kåren, säger
hon.

Inte sett annonsen
Och så säger hon att hon inte sett
annonsen själv, varken förr eller
senare. Inte nu och inte innan
den gick i tryck. Aldrig.

– Just den här annonsen har
jag inte sett. Det är den admi-
nistrativa enheten som skrivit
den och jag var bortrest när vi
fick tillbaka den för påseende.
Det är administrativa enheten
som skriver innehållet, säger
hon.

Gärna veterinärer men inte i platsannonsen 
Vill Jordbruksdepartementet inte att veterinärer söker deras
tjänster? Frågan har ånyo aktualiserats efter det att departe-
mentet till en handläggartjänst med till synes i huvudsak
veterinära arbetsområden helst ser att de sökande är agro-
nomer och biologer. Att få svar på frågan visade sig vara
svårt, men efter några turer kan det ansvariga departements-
rådet Anna Tofftén ta sig tid att förklara. 

Anna Tofftén är för-
vånad över att veteri-
närer har reagerat
över utformningen av
jordbruksdepartemen-
tets annons. – Det
kanske finns en käns-
lighet i kåren, säger
hon. Foto: FEDESA.
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Du är chef på jordbruksdeparte-
mentets djurenhet. Ser du inget
problem med att du inte vet vil-
ken kompetens som efterfrågas i
annonser till tjänster som utlyses
på din enhet? 

– Nej, jag har fullt förtroende
för den administrativa enheten.

Varför vill ni inte se veterinärer
som sökande?

– Det vill vi visst. Vi vill abso-
lut inte utesluta veterinärer. 

”Ren exemplifiering”
Men det står att ni helst vill ha en
agronom eller en biolog?

– Vi vill vara så öppna som
möjligt men om man inte skriver
några exempel så får man en
massa ansökningar från jurister
och ekonomer. Att det står agro-
nomer och biologer är en ren
exemplifiering.

Så att det står att en viss yrkes-
grupp är att föredra framför
andra betyder ingenting? 

– Det är en ren exemplifiering.

Men om inte exemplen betyder
något, varför har ni med dem
överhuvudtaget? 

– Det är för att vi vill antyda
för juristerna att det ligger för
långt från dem. Genom att det
står så här så kan de se att tjäns-
ten framför allt är åt naturvetar-
hållet. 

”Fel i annonsen”
Arbetsuppgifterna beskrivs om-
fatta, jag läser ur annonsen, ”frå-
gor om avel, husdjursgenetiska
resurser, djurskydd beträffande
främst djurparker, men även lant-
brukets djur samt eventuellt vete-
rinärorganisatoriska frågor”.

– Att det står lantbrukets djur
är tyvärr fel. Till den här tjäns-

ten ställs det framför allt krav på
gedigna husdjursgenetiska kun-
skaper.

Om det hade framgått i annonsen
så hade det ju varit mer naturligt
att ni helst vill ha en agronom
eller biolog.

– Ja, vi ska tänka på annonser-
na i fortsättningen. Det skulle
stått tydligare att det genetiska
var tyngdpunkten. 

Veterinär kompetens på
annat håll
I annonsen för den aktuella tjäns-
ten kan man överst läsa att djur-
enheten ansvarar för ärenden om
djurens hälso- och sjukvård, djur-
skydd, avel, veterinärväsendet,
veterinära livsmedelsfrågor, ad-
ministrativa ärenden om Statens

veterinärmedicinska anstalt, be-
siktningsveterinärorganisationen,
Centrala försöksdjursnämnden,
distriktveterinärorganisationen
och veterinära ansvarsnämnden.
Det står ju veterinär i snart sagt
varenda ord. 

– Ja, men det betyder inte att
vi måste ha en massa veterinärer
anställda här.

På jordbruksdepartementets djur-
enhet arbetar tolv personer var-
av tio är handläggare. En av dem
är veterinär. Anna Tofftén tycker
att den veterinärmedicinska kom-
petensen tillgodoses på annat
sätt. Bland annat genom de under-
lag som inhämtas från veterinä-
rer som arbetar på olika myndig-
heter. 

Karin Åström Bengtsson

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning
inbjuder till seminarium om

Foderkvalitet – Kohälsa – Mjölkkvalitet
Tisdagen den 23/4 2002, kl 13.00–ca 16.30

Plats: Ettan, Klinikcentrum, Ultuna

Program
(seminariet hålls på engelska):

Kl. 13.00 Feed quality and animal health 
Dr Mike Wilkinson
Leeds Institute for Biotechnology and 
Agriculture, University of Leeds, United Kingdom

Kl 14.30 Kaffe
Kl 15.00 The Swedish situation – experiences from the field, and

from past and present research projects 
Bengt Everitt, Svensk Mjölk
Per Häggblom och Ursula Nord-Bjerselius, Avdelning för
Foder, SVA
Per Lingvall, Institutionen för husdjurens utfodring och vård,
SLU

Kl 16.00 Diskussion

Alla intresserade är hjärtligt VÄLKOMNA !!

Ytterligare information lämnas av Karin Persson Waller tel. 018 - 674672, 
e-post Karin.Persson.Waller@sva.se

Sommar i Kalmar
Kalmar Djursjukhus söker små-
djursveterinär för sommarvika-
riat från 020601–020831, stor
chans till förlängning.
Ansökan skickas till Suzanne
Sandquist, Kalmar Djursjukhus,
Gas Jacobs gata 1, 392 45 Kal-
mar, eller ring 0480-270 50.
Kalmar – solsäkrast i Sverige!
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Veterinärinspektör Nils-Åke Fag
på Jordbruksverket har skrivit
ett brev till den veterinär som
anonymt skrev ut recept via sin
hemsida. I brevet skriver Fag
bland annat att han förutsätter
att denne genast slutar att ”ano-
nymt” förmedla receptbeställ-
ning. Annars kommer ärendet
att lämnas vidare till ansvars-
nämnden för prövning.

”Mycket olämpligt”
I brevet daterat den 7 februari i
år skriver Fag så här: ”Jordbruks-
verket anser att sättet att ano-
nymt förmedla receptbeställning,
utan dialog med djurägaren, är
mycket olämpligt och vi förutsät-
ter att du genast upphör med
verksamheten. Får vi information
om att rättelse ej har skett kom-
mer ärendet att lämnas till an-
svarsnämnden, för prövning.” Fag
hänvisar också till 22§ läkeme-
delslagen (1992:859) som säger att
”Den som förordnar eller lämnar

ut läkemedel skall särskilt iaktta
kraven på sakkunnig och omsorgs-
full vård samt kraven på upplys-
ning till och samråd med patien-
ten eller företrädare för denne.”

Dialog
Han skriver också att ”Vid ordi-
nation av läkemedel som är re-
ceptbelagda, ska det föras en dia-
log, om hur olika preparat ska
användas, för att minska risken
för missförstånd.”

Vi kontaktar Nils-Åke Fag för
att höra hans version av vad som
hänt sedan han skrev brevet. 

– Veterinären har lagt in ett
slags rubrik där det står STOP
överst på hemsidan men sidan
ser för övrigt ut som tidigare och
han har fortfarande inte lagt till
sitt namn eller telefonnummer.
Jag kommer att ta ytterligare
kontakt med honom innan ären-
det lämnas till ansvarsnämnden,
säger han.

– Jag hade förväntat mig att
han antingen skulle stänga hem-
sidan helt eller skriva ut sitt
namn och telefonnummer. Det
här är något slags mellanting
som helt klart är på gränsen,
säger Fag.

Härintill kan du läsa den be-
rörde veterinärens eget inlägg i
ärendet.

Karin Åström Bengtsson

SJV kritiserar anonym receptförskrivning
SVT beskrev i nr 2/02 hur en veterinär skriver ut recept-
belagda preparat via en anonym hemsida på Internet och
hur Jordbruksverket kritiserar detta. Huvudkritiken från verket
är att den förskrivande veterinärens namn och telefonnum-
mer inte framgår på hemsidan. I ett brev till veterinären med-
delar veterinärinspektör Nils-Åke Fag att ärendet kommer att
lämnas vidare till ansvarsnämnden om sidan inte stängs
eller veterinären slutar vara anonym.

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

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

DITT LABORATORIEVAL
Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium. 
Ackrediterade laboratorie-diagnoser. 

Vi utför även Livsmedelsanalyser.

www.mybac-vettech.se

Veterinär 4-2002 ombrytning  02-03-27  07.26  Sida 223



224 2002, Volym 54, Nr 4

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 
SVA är en statlig myndighet vars huvuduppgift är att verka för god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och
bekämpa främst infektionssjukdomar hos djur, samt sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa. Grun-
den i verksamheten är veterinärmedicinsk laboratoriediagnostik. SVA har ett statsanslag för att klara vissa samhälls-
uppgifter men också en betydande uppdragsverksamhet som i dag står för ca två tredjedelar av omsättningen. SVA
bedriver också ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vi är idag ca 400 anställda och finns i Uppsala på
Ultuna, BMC och Uppsala Science Park (Glunten) samt vid Håtunaholm som ligger utanför Sigtuna. Besök gärna
vår webplats (www.sva.se) för mer information.

SVAs avdelning för foder producerar och utvecklar analystjänster, ger råd till myndigheter, foderindustrier,
husdjursrådgivare och veterinärer, samt bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom foderområdet.
Verksamheten syftar till att stärka folk- och djurhälsan genom att arbeta för att fodermedel ska vara säkra
och välbalanserade. Foderfrågorna har alltmer kommit i fokus bl.a. beroende på ökade EU-krav och
omställningen till en ökad andel ekologisk produktion. SVA har fått regeringens uppdrag att ta ett större
ansvar inom foderområdet, framför allt avseende forsknings- och utvecklingsarbete, men också genom
laboratoriediagnostik av exempelvis restsubstanser, toxiner, smittämnen m m. För att möta de nya kra-
ven har SVA omorganiserat sin foderverksamhet och tillskapat en avdelning för foder som i dag består
av ett 25-tal medarbetare. Nya forskningsprojekt har startats upp och området är under expansion. Som
ett led i kraftsamlingen med fodersäkerhetsfrågorna ledigförklaras härmed en tjänst som 

PROFESSOR
inom

FODERMEDELSHYGIEN
Ämnesområdet fodermedelshygien omfattar i fodermedel förekommande mikroorganismer, restsubstanser
och toxiner som har betydelse för djurs och människors hälsa samt diagnostik och epidemiologi av sjuk-
domar hos djur vilka har en foderhygienisk etiologi.

Professorn ska vara vetenskaplig specialist vid avdelningen och är också kandidat för att vara chef för
verksamheten. Vid SVA tillämpas alternativa karriärer (vilket innebär att anställda inte måste vara chefer
för att göra karriär) samt tidsbegränsat chefskap (vilket innebär att man har möjlighet att alternera mellan
chefs- och andra specialistuppgifter).

Sökande till tjänsten skall ha vetenskaplig skicklighet och kunskaper inom ämnesområdet. Sökande skall
vidare vara väl förtrogen med smittsamma såväl som toxinproducerande mikroorganismer och hur dessa
kan spåras och bekämpas. Kunskaper om såväl industriellt som gårdsproducerade fodermedel är meri-
terande. 

Vetenskapliga tjänster vid SVA tillsätts efter både vetenskaplig prövning och efter särskild prövning av
lämplighet för tjänsten. För SVAs professorstjänster gäller att tillsättningen sker i samverkan med SLU.
Stor vikt kommer också att fästas vid personliga och andra egenskaper av betydelse för tjänsten. För-
frågningar angående tjänsten besvaras av GD Lars-Erik Edqvist och personaldirektör Håkan Pallin.
Facklig företrädare för SACO är Håkan Winroth. Samtliga nås på telefon 018-674000.

Välkommen med dina ansökningshandlingar till SVA, Registrator, 751 89 Uppsala senast den 30/4 2002.
Dina ansökningshandlingar ska vara märkta med dnr SVA 2002/68 och insändas i fyra exemplar och
inkludera ditt C.V., publikationslista, en kortfattad redogörelse för din vetenskapliga verksamhet, samt
kopior av de tio publikationer som du tycker bäst representerar din forskning inom området.
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Idén till webbtjänsten föddes
efter att ha tagit del av flera
djurägares missnöje angående
svårigheten med att komma i
kontakt med klinik/djursjukhus
via telefon. Mina tankar om hur

man skulle kunna lösa serviceni-
vå och krav på information via en
webbsida diskuterades med vete-
rinärförbundets tidigare ordfö-
rande Erik Kjellgren. Han var
tveksam till idén men efter en
stunds diskuterande angående
skillnaden i att kommunicera
skriftligt eller muntligt hänvisa-
de han till SVS Smådjurssektion
och dess etiska kommitté. 

En skrivelse författades och
översändes till veterinärförbun-
det för att vidarebefordras till
Smådjurssektionen. 20 månader
senare väntar undertecknad fort-
farande på svar. Efter den senas-
te tidens aktualisering har en
påminnelse skickats.

Nätsidans anonymitet
Nätsidans anonymitet har påta-
lats. Då webbsidan kan betrak-
tas som en annons ska veterinär-
förbundets regler angående an-
nonsering naturligtvis följas.
Webbtjänsten var dock inte ano-
nym. Jag har för vana att besva-
ra e-post med namn. Dessutom
framgår förskrivande veterinärs
namn på medicinförpackning. 

Vidare antyds i SVT att ett
förstahandspreparat mot loppor
skulle vara receptbelagt. Advan-
tage Vet har länge varit recept-
fritt och detta framgår också tyd-
ligt av webbsidan. 

Dialog med djurägare
I Jordbruksverkets meddelande
till mig efter SVT:s artikel (se

separat artikel) står det att ”sät-
tet att anonymt förmedla recept-
beställning, utan dialog med djur-
ägaren, är mycket olämpligt”.
Sanningen är att ingen vet om
principförfarandet är ett författ-
ningsbrott eftersom frågan aldrig
prövats. 

Lagen ställer krav på upplys-
ning till och samråd med djur-
ägare innan förordning av läke-
medel. Kravet på information är
rimligtvis högre för vissa prepa-
rat och lägre för andra preparat.
Jag hävdar att vid förskrivning
av vissa typer av preventiva
medel är en skriftlig informa-
tionsdelgivning och djurägarför-
säkran angående hälsotillstånd
tillfredsställande. Detta är inget
unikt i sig. På Jordbruksverkets
så kallade ”sexveckorsintyg”

skriver djurägaren under sin
egna bedömning att djuret inte
visat tecken på smittsam sjuk-
dom.

Skriftligt eller muntligt?
Vid vanlig telefonförfrågan angå-
ende exempelvis p-piller frågas
om katten äter eller dricker nor-
malt och om det finns någon
nybildning i juvret. Djurägarens
svar ligger till grund för veteri-
närens bedömning. Frågan är om
det är avgörande om veterinären
meddelas skriftligt eller munt-
ligt. I andra sammanhang ges
det talade ordet litet juridiskt
värde jämfört med det skrivna.

Jag vill inte på något sätt påstå
att webbsidan är perfekt. Ingen-
ting är så bra att det inte kan bli
bättre. Min förhoppning är att
det snarast kan bringas klarhet i
hur reglerna ska tolkas och till-
lämpas. 

Odd Höglund
leg veterinär
Helsingborg

Kommentar till recepthantering på nätet
I SVT nr 2/02 beskrevs under rubriken ”Tvivelaktig recept-
hantering på nätet” hur en veterinär förskriver receptbelagda
läkemedel via en Internetsida. Med anledning av artikeln vill
den ansvarige veterinären göra några förtydliganden i SVT. 
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Veterinærinstituttet er myndighetenes forsknings- og kompetansesenter for husdyr- og vilthelse, fiske- og
skjellhelse og fôr- og næringsmiddelhygiene. Veterinærinstituttets virksomhet skal ha sin basis i forsk-
ning og utvikling og omfatter blant annet laboratoriediagnostikk og –analyser, beredskap, epidemiologi,
risikovurdering og referansefunksjoner. Veterinærinstituttet skal støtte departementene og andre forvalt-
ningsorganer i arbeidet med å sikre trygge matvarer og god fiske-, skjell- og dyrehelse. Instituttet omfat-
ter hovedlaboratorium i Oslo og regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og
Tromsø med til sammen ca 290 ansatte.

Ved Veterinærinstituttets Avdeling for fôr- og næringsmiddelhygiene, Seksjon for fôr- og nærings-
middelmikrobiologi, er det ledig stilling som 

SEKSJONSLEDER
En av hovedoppgavene til avdelingen, som består av 4 seksjoner, er å gi forskningsbasert for-
valtningsstøtte til myndighetene.

Seksjon for fôr- og næringsmiddelmikrobiologi har i løpet av få år utviklet seg til en meget dyna-
misk arbeidsplass som har tiltrukket seg engasjerte medarbeidere og et voksende antall eks-
ternfinansierte (NFR, EU) forskningsprosjekter. Nasjonale og internasjonale nettverk på de
fokuserte arbeidsområder er etablert. Seksjonen har ca 22 ansatte derav 6 forskere og 8 sti-
pendiater. Det drives forskning bl.a. innen områdene mykologi, næringsmiddelbakteriologi og
genmodifiserte organismer. 

Foruten aktiviteter innen fôr- og næringsmiddelmikrobiologi, inkludert referansefunksjoner når
det gjelder påvisning av visse bakterier fra næringsmidler, har seksjonen også ansvaret for
mykologisk diagnostikk innen dyrehelse. Seksjonen har ansvar for administrasjon og utførelse
av en del kartleggingsprosjekter for de statlige tilsynene, og gir faglige råd til forvaltningsorga-
nene innen sitt område. Seksjonen samarbeider også med de kommunale næringsmiddeltilsyn.

Det søkes etter en person, fortrinnsvis veterinær, med vitenskapelige kvalifikasjoner innen
mikrobiologi, epidemiologi, og/eller næringsmiddelhygiene. Doktorgrad eller tilsvarende viten-
skapelig kompetanse er ønskelig. Det vil bli lagt vekt på erfaring i ledelse. Seksjonsleders opp-
gave er å  lede seksjonen faglig og administrativt. Det forventes at seksjonsleder i samarbeid
med forskerne og avdelingsledelsen initierer, leder og koordinerer forskning og tjenesteyting.
Seksjonsleder representerer seksjonen innad ved Veterinærinstituttet og utad mot omverde-
nen. Personlig egnethet i form av åpenhet og gode evner til samarbeid tillegges stor betydning. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef, kode 1211, eller som forsker,
kode 1109, 1110 eller 1183, ltr. 52 – 63 (kr 345 200 – 421 700 pr år) avhengig av kvalifikasjo-
ner. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende seksjonsleder Mona
Torp, tlf. 23 21 62 47 eller avdelingsdirektør Janneche Utne Skåre, tlf 23 21 62 00.

Søknad med CV vedlagt kopier av attester, vitnemål og maksimum 10 vitenskapelige
publikasjoner sendes Veterinærinstituttet, Postboks 8156 Dep., 0033 Oslo. Søknaden
merkes ”14/02”. Søknadsfrist: 20. april 2002.
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Godkända examens-
arbeten inom SVS specia-
listutbildning i hundens
och kattens sjukdomar
Marie Ahlgren, Portasystemiska shun-
tar hos hund och katt – en retrospektiv
fallstudie. Godkänd 990930.
Helen Alm, Ärftligt betingade sjukdo-
mar hos irländsk setter. Godkänd 941005.
Gunnel Anderson, Förgiftningspanora-
mat hos djur. Godkänd 931209. (SVT,
suppl 19)
Anna Arvill, Tracheal hypoplasi och
esophagusdeviation hos hund. Godkänd
941107. (SVT 16/94, s 741)
Marita Asp Tauni, Outbreak of Salmo-
nella typhimurium in cats associated
with infection in wild birds. Godkänd
001004.
Elisabeth Bademo, Medial patellaluxa-
tion hos hund – en litteraturstudie. God-
känd 970922.
Annika Berndtson, Fanconis syndrom -
– en fallbeskrivning och en litteraturstu-
die. Godkänd 011214. (SVT 4/02, s 177)
Katarina Bewig (Ahlberg), Felin infek-
tiös peritonit. Godkänd 961107. (SVT
3/97, s 117)
Sven Björck, Perinealbråck – Hernia
Perinealis. Godkänd 981209.
Louise Bley, Cirkumanalfistlar hos
hund. Godkänd 991217.
Ellen Brunnström (Lexow), Test på
hund av ny sårkräm. Godkänd 931209.
Anne Carlswärd, Canine Trichinosis
with signs of neuromuscular disease.
Godkänd 931209.
Fredrik Danielsson, Lymphangioma in
the metacarpal pad of a dog. Godkänd
970922.
Maria Davidsson, Incidens av urinsten
hos hund i Sverige. Godkänd 970922.
Agneta Egenvall, Pulmonary Oedema-
cin Swedish Hunting Dogs. Godkänd
940120 (per capsulam).
Anna Einarsson, Tillväxthormonsres-
ponsiv dermatos hos hund, en litteratur-
studie. Godkänd 931209.
Håkan Ekesbo, Spinaltumör hos hund
som differentialdiagnos till diskbråck.
Godkänd 981209.
Magdalena Eliasson, Hypertyreoidism
hos katt och radiojodbehandling. God-
känd 990930.
Elisabet Ellström, Malignt lymfom hos
hund. Godkänd 960415. (SVT 10/96, s 445)
Susanne Eriksson, Hypokalemisk poly-
myopati hos katt. Godkänd 971106.

Torkel Falk, Arterioskleros i hjärtmus-
kulaturen hos hund. Godkänd 951220.
Anders Furvik, Ruptur av främre kors-
bandet hos hund, en litteraturstudie.
Godkänd 961107.
Anette Gallo, Larynxpares hos hund.
Godkänd 951116. (SVT 1/96, s 19)
Anna Gerbert, Myastenia gravis hos hund
-– en litteraturstudie. Godkänd 990930.
Dan Grill, Intervertebraldiskdegenera-
tion hos hund. Godkänd 011005.
Suzanne Gundler, Sammanställning av
boxerns sjukdomar. Godkänd 931209.
(SVT 13/94, s 593)
Lotta Gunnarsson, Noskvalster hos
hund. Godkänd 960930.
Charina Gånheim, Ruptur av främre
korsbandet hos hund. Godkänd 960930.
Sophie Gäfvert, Canine Leukocyte Adhe-
sion Deficiency CLAD hos irländsk röd
setter orsakas av en mutation i ITGB2-
genen. Godkänd 001004.
Jeanette Hanson, Hyperadrenokorti-
cism hos hund – en litteraturstudie. God-
känd 991217.
Håkan Henrikson, Multifokalt cystiskt
njurcarcinom och nodulär dermatofibros.
Godkänd 990120.
Annika Henschen, Erlichios hos hund.
Godkänd 931209. (SVT 7/94, s 337)
Helene Hokfors, Fria hudtransplantat
– för läkning av omfattande hudskador
hos hund och katt. Godkänd 981209.
Anna-Karin Idermark, Myotoni hos
chow chow. Godkänd 931209.
Annika Israelsson, Felin infektiös peri-
tonit. Godkänd 970922.
Inger Jansson, Hälsoläget hos engelsk
springer spaniel i Sverige: En redovis-
ning av enkätstudier 1995 och 1999. God-
känd 001004.
Annika Jarnevi, Vätska i hjärtsäcken

hos hund. Godkänd 951220. (SVT 8-9/97,
s 369)
Elisabet Jonsson, Immunmedierad
hemolytisk anemi hos hund, en littera-
turstudie och retrospektiv fallstudie.
Godkänd 960415.
Maria Karlsson Lindskog, Behandling
av Salter-Harris typ I och II frakturer i
distala femur hos hund och katt. God-
känd 011005.
Catarina Kjellerstedt, Tetanus hos
hund. Godkänd 961107. (SVT 7/97, s 321)
Ann-Mari Kjellgren, Central diabetes
insipidus hos hund. Godkänd 950301.
(SVT 12/95, s 523)
Anna Carin af Klinteberg, Brucellos
hos hund. Godkänd 971106.
Cecilia Kronberg, Myastenia gravis på
hund. Godkänd 991217.
Satu Kärnä, Juvertumörer hos katt.
Godkänd 970922.
Eva Lannek, Development of glaucoma
after phacoemulsification for removal of
cataracts in dogs: 22 cases (1987-1997)
publicerad JAVMA januari 2001. God-
känd 010508.
Eva Larsson, Hjärtmask hos hund i Sve-
rige. Godkänd 990930. (SVT 1/00, s 5)
Anita Leideman, Echinococcus multi-
locularis – en zoonos att räkna med även
i Sverige. Godkänd 941005.
Charlotte Lektell, Magsäcksdilatation/
magomvridning hos hund: litteraturöver-
sikt och retrospektiv studie av 45 opere-
rade fall vid regiondjursjukhuset Ströms-
holm. Godkänd 991217.
Inger Lilliehöök, Spottcystabildning hos
hund. Godkänd 931209. (SVT 6/94, s 277)
Inger Linderoth, Hypertyroidism hos
katt. Godkänd 951220.
Anna Lindmark Andersson, Aortaste-
nos hos hund. Godkänd 961107.

Förteckning över godkända specialistarbeten
På mångas begäran publicerar SVT här en fullständig förteckning i bokstavsordning över de
specialistarbeten som hittills blivit godkända i SVS specialistutbildningar för hundens och 
kattens sjukdomar,  respektive hästens sjukdomar. Datum för godkännande anges efter varje
titel. Om arbetet publicerats i SVT anges detta med nummer och sidhänvisning inom paren-
tes. Ett exemplar av varje godkänt specialistarbete finns tillgängligt för utlåning/kopiering på
KC-biblioteket, SLU i Uppsala.

Klinikveterinär
Alingsås Djurklinik i ändamålsenliga lokaler, 6 000 patienter och ett
trevligt arbetsklimat, söker klinikveterinär.

Är Du specialist är Du synnerligen välkommen, är Du nyutexaminerad
kommer Du att lära Dig mycket! Välkommen med Din ansökan.

Alingsås Djurklinik AB
Ridhusvägen
441 93 Alingsås
Tel: 0322-63 20 55, fax: 0322-63 20 65

Veterinär 4-2002 ombrytning  02-03-27  07.26  Sida 227



228 2002, Volym 54, Nr 4

Maria Ljungdahl, Hypokalemisk poly-
myopati, en litteraturstudie och fallbe-
skrivningar. Godkänd 981209.
Eva Lundell, Behandling med meloxi-
cam på hundar med kroniska hältor. God-
känd 990120.
Cecilia Löhnn, Erosiva och vesikulösa
hudsjukdomar hos hund och katt – en lit-
teraturstudie och fallbeskrivning. God-
känd 011005. (SVT 15/01, s 789)
Birgitta Lövdahl, Hemobartonellos hos
katt. Godkänd 001212.
Tina Mannerfeldt, Primär hypoparaty-
reoidism hos hund. Godkänd 961107.
(SVT 11/97, s 473)
Lena Myrenius, Genetiska anomalier
hos engelsk cocker spaniel. Godkänd
941107.
Elisabet Månsson, Leishmanios hos
hund. Godkänd 961107.
Marie Mård, Meningit hos petit basset
griffon vendéen. Godkänd 951220.
Lena Mårtensson, Ventrikelcarcinom
hos hund. Godkänd 941107. (SVT 4/95, s
153)
Ann-Charlotte Möller, Cornea nigrum
hos katt: 15 fall 1996–1999. Godkänd
990930.
Lena Nilsson, The comparative respon-
ses to propofol combinations for clinically
useful anaesthetic techniques in the dog.
Godkänd 941005.
Maria Nilsson, Intersexualitet hos hund.
Godkänd 950206. (SVT 13/95, s 571)
Karin Nordgren, Hyaluronan för int-
raartikulär behandling av osteoartrit hos
hund. Godkänd 990930. (SVT 10/00, s
489)
Katarina Nygren, Lymfocytär enterit
och eosinofil enterit hos hund. Godkänd
951220.
Rebecka Nyström, Gallsten på katt.
Godkänd 951116. (SVT 11/96, s 503)
Jenny Persson, Pankreatit hos katt –
en litteraturstudie. Godkänd 011214.
Lena Persson, Ny behandlingsteknik
vid magomvridning-magdilatation på
hund. Godkänd 990120.
Susanne Pettersson-Sandquist, Ehlers
Danlos Syndrom (EDS), Kutan astheni på
hund. Godkänd 961107. (SVT 16/96, s
765)
Martin Rapp, Uveodermalt syndrom hos
hund. Godkänd 990930.
Karin Rehnberg, Provtagningsmetodik
och bakteriefloran vid pneumoni hos
hund. Godkänd 981209.
Annelie Romell, von Willebrands sjuk-
dom hos hund. Godkänd 970922. 
Mia Runnérus, Traumatisk höftleds-
luxation hos hund. Godkänd 960930.
Helena Rylander, Primärt kongentitalt
lymfödem hos Nova Scotia duck tolling
retriever. Godkänd 971106.
C G Siwertsson, Pericardiocentes på
hund med hjälp av real-time ultraljud.
Godkänd 940120 (per capsulam).
Titti Sjödahl-Essén, Fibrinogenbrist
och andra hemostasrubbningar hos hund.
Godkänd 990930. (SVT 3/00, s 125)
Åsa Strömberg, Polycytemia Vera hos
hund. Godkänd 011005.
Lena Svendenius, Erlichios hos katt -–
det första fallet av granulocytär erlichios

verifierat i Sverige. Godkänd 981209.
(SVT 15/99, suppl 30)
Ann Thorén, Filaroides osleri. Godkänd
951220.
Linda Toresson, Mätning av väte i
utandningsluft som diagnostik vid kro-
niska enteriter – en litteraturstudie. God-
känd 011005.
Anna Tranell Lindman, Genetiskt be-
tingade anomalier hos belgisk vallhund.
Godkänd 951116.
Kerstin af Ugglas, Helicobacterinfek-
tion hos hund, katt och människa. God-
känd 960930.
Ulrika Windahl, Leishmanios hos hund.
Godkänd 011005. (SVT 3/02, s 121)
Anna Zackrisson, Effekterna av mede-
tomidin/ketamin samt atipamezol på det
intraokulära trycket hos katt. Godkänd
011214.
Björn Åblad, Pure Red Cell Aplasia.
Godkänd 931209. (SVT 11/94, s 497)
Susanne Åkerblom, Insulinom. God-
känd 001004.
Nanna Åkerlund Denneberg, Etylen-
glykolförgiftning hos hund och katt. Dia-
gnostiska metoder och ny antidot. God-
känd 971106. (SVT 8-9/99, s 405)
Pia Åström, Steroidresponsiv meningit-
arterit hos berner sennenhund. Godkänd
001004.
Josefine Öberg, Glukokortikoider inom
veterinär oftalmologi. Godkänd 011005.

Godkända examens-
arbeten inom SVS specia-
listutbildning i hästens
sjukdomar
Susann Adehed, Arbetsinducerad lung-
blödning hos häst – en litteratur- och pre-

valensstudie. Godkänd  981209.
Malena Behring, Progressivt etmoidalt
hematom hos häst. Godkänd 990311.
(SVT 15/99, s 749)
Anders Edman, Central diabetes insipi-
dus hos häst –- en fallpresentation. God-
känd 000901.
Sigrid Gahne, Effect of insemination
dose on pregnancy rate in mares. God-
känd 010905. (Publicerad i Theriogenolo-
gy)
Antonino Gerbino, Hältutlösande ska-
dor i proximala palmara delen av tredje
metacarpalbenet (MCIII) hos häst. God-
känd 010123.
Jakob Herslow, En ultrasonografisk
pilotstudie av ytliga och djupa böjsenans
tvärsnittsarea hos varmblodiga travhäs-
tar i träning. Godkänd 001114.
Stig Hägglund, Influensa på häst och
aktuella vaccinationsråd. Godkänd 001114.
Carina Ohlsson Melin, Träckprovsun-
dersökning hos häst. Godkänd  990121.
Matts Olof Nord och Hans Näslund,
Ocklusion av arteria carotis interna och
arteria occipitale med ligaturer på två
hästar med näsblödningar till följd av
luftsäcksinflammation. Godkänd 990311.
Johan Oscarsson, Hemiplegia Laryngis
Sinistra hos häst. Godkänd 990121.
Ursula Palm, Telogen Effluvium hos ett
Shetlandsponnysto – en fallpresentation.
Godkänd 981209. (SVT 6/00, s 313)
Anna Scherdin, Rhodococcus equi-in-
fektion hos föl. Godkänd 000901.
Gun Svenfelt, Coprostas i lilla colon hos
häst. Godkänd 981209. (SVT 7/00, s 369)
Lena Söderberg, Ett fall av subchond-
ral bencysta i tredje carpalbenet hos häst.
Godkänd 990311.
Gunnar Wallgren, Bogledsluxation hos
häst. Godkänd 000901.

Sällskapets för veterinärmedicinsk forskning styrelse har beslutat dela
ut sammanlagt 313.045:- i stipendier från Ivar och Elsa Sandbergs sti-
pendiefond för livsmedelshygienisk forskning. De projekt som tillde-
lats stipendium är:
Virulensstudier av Listeria monocytogenes, Henrik Ericsson och Jonas
Tallkvist 126.000:-;
Förorenade transportcontainrars betydelse för spridning av Campylo-
bacter hos slaktkyckling, Ingrid Hansson 122.765:-;
Epidemiologiska studier av Giardia-infektioner hos får i Sverige, Anna
Lundén 54.000:-;
samt Occurence of mastitis in dairy buffaloes under different milking
techniques and milking routines in Sangli district, India, Helena Nim-
mervoll och Caroline Boije 10.280:-.
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Med anledning av den begäran
om prövning ”av vilseledande
marknadsföring av legitimerade
hundpsykologer”, som i augusti
2001 inlämnats av Sveriges Vete-
rinärförbund och Sveriges Psyko-

logförbund, vill vi härmed med-
dela det beslut som fattats av
Konsumentverket i februari 2002.

Konsumentverkets beslut inne-
bär att IMMI:s hundpsykologer
inte kan använda ”legitimerad” i
samband med sin yrkestitel,
eftersom användandet av ”legiti-
merad” vilseleder konsumenten,
då det kan förknippas med vissa
andra yrken, där legitimation
krävs och där lagen stipulerar
vilka krav som skall vara upp-
fyllda för att erhålla legitima-
tion. Enligt marknadsförings-
lagen skall all reklam vara kor-
rekt och vederhäftig och stämma
överens med god marknadsfö-
ringssed och även i övrigt vara
tillbörlig mot konsumenter och
näringsidkare. 

Detta klargörande har vi tidi-

gare efterfrågat från bland annat
Konsumentverket utan resultat.
I och med denna prövning har vi
nu informerats om att inga direk-
ta besked kan ges förrän ett
ärende prövas av någon konkur-
rent eller annan berörd part.

IMMI kommer självfallet att
rätta sig efter Konsumentverkets
beslut. Vi kommer dock även i
fortsättningen att utfärda vårt
fotoförsedda behörighetsbevis och
rekommenderar våra medlem-
mar att uppvisa detta vid alla
kundkontakter.

Styrelsen för IMMI
genom Ing-Britt Fogelberg

ordförande, IMMI

Öronproblem är som bekant en
vanlig anledning till ett besök
hos en smådjursveterinär. Vi
ställs så gott som dagligen, både
på mindre kliniker och på större
djursjukhus, inför patienter som
av en eller annan anledning har
besvär med öronen. Detta har
föranlett författarna till ”Ear
diseases of the dog and cat” att ge
ut en bok, vars syfte är att på ett
och samma ställe spegla dia-
gnostik och behandling av alla
typer av öronsjukdomar.

Författarna skriver i förordet
till boken att de hoppas att vete-
rinärkolleger skall använda den
som referenslitteratur i sin kli-
niska verksamhet, och att den
skall bli så frekvent använd att
den snabbt visar tydliga tecken
på att bli utsliten.

Inspirerande verk
Boken är onekligen inspirerande.
Den är mycket pedagogiskt upp-
lagd och innehåller tydliga och

Tillkännagivande från IMMI 
angående hundpsykologer
SVT meddelade i en notis i nr 3/02 att Konsumentverket 
gett veterinärförbundet rätt om att titeln ”legitimerad hund-
psykolog” utgör vilseledande marknadsföring. Hundpsyko-
logernas intresseförening IMMI (Instruktörer Med Mjuk Ideo-
logi) vill med anledning av Konsumentverkets beslut medde-
la veterinärkåren att man nu tar bort ordet ”legitimerad” ur
sin yrkestitel.

Glad och trevlig veterinär 
sökes av glatt & trevligt gäng!

Camilla som varit hos oss i fem år slutar i vår, för att flytta till Uppsa-
la, så vi behöver en ny veterinär. Du får anställning alt. jobba i egen
regi under samma tak som vi.

Välkommen att höra av dig till Chrsitina Lundström eller Camilla Meja-
re, Hornstulls Hund & Kattcenter (vet.praktik, trim, dagis, shop, kurser
m.m.) Hornsgatan 182, 177 34 Stockholm, 08-658 66 60. E-mail:
hornstullshund.kattcenter@swipnet.se, hemsida: http://home.swipnet.
se/hornstullshund-kattcenter

Ear diseases of the dog
and cat

Ear diseases of the dog and cat
Författare: Richard G Harvey, Joseph
Harari, Agnès J Delauche.
Förlag: Manson Publishing/The Veteri-
nary Press, http://www.manson-publi-
shing.co.uk/
Antal sidor: 272, rikligt illustrerad i färg.
Pris: 49,95 GB£ + porto.
ISBN-nummer: 1-84076-003-6.
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väl genomtänkta bilder och illu-
strationer. 

De första kapitlen ägnas åt be-
skrivning av örats normala ana-
tomi och vanliga diagnostiska
metoder vid öronsjukdomar. Här
tas bland annat cytologiska under-
sökningar, radiologiska under-
sökningar, neurologiska under-
sökningar och elektrofysiologiska
undersökningar upp. Den omfat-
tande beskrivningen av tekniken
vid de radiologiska undersök-
ningarna kan säkert vara till god
hjälp för många smådjursprakti-
ker.

Författarna fortsätter sedan att
systematiskt, och enligt min upp-
fattning tämligen heltäckande,
gå igenom olika öronsjukdomar
med utgångspunkt från deras
lokalisation.  Behandlingsprinci-
per vad beträffar antibiotika och
även annan behandling speglar
naturligtvis inte alltid svenska
förhållanden, men dessa kapitel
är inte desto mindre lärorika och
intressanta. Ototoxicitet och andra
bieffekter av medicinering tas
också upp.

Slutligen beskrivs detaljerat
olika kirurgiska tekniker vid allt
från othematom till bullaosteoto-
mi.

Rekommenderas
Jag kan varmt rekommendera
boken till alla smådjurskolleger.
Hur utsliten den blir beror nog
dock snarare mer på hur rädd
man är om den, än hur mycket
man använder den!

Anna Einarsson
leg veterinär

cation between behaviour and
production in fowl – Phenotypic
studies and QTL-analyses in Red
Junglefowl, White Leghorn and
their F2-progeny”.

För första gången har forskare
kunnat påvisa ett genetiskt sam-
band mellan produktionsegen-
skaper och beteende hos höns.
Hög produktion har länge varit
det viktigaste målet inom hus-
djursaveln i lantbruket, men den
intensiva produktionen har dri-
vit fram produktionssystem som
inte tar någon större hänsyn till
djurens naturliga beteende. I
spåren av den intensiva produk-
tionen har man fått fler sjukdo-
mar och hälsoproblem. I sitt dok-
torandprojekt har Karin Schütz
jämfört beteendet mellan en van-
lig värphönsart –- vit leghorn –-
och röd djungelhöna, som är för-
fader till alla domesticerade
hönsraser. Hon har även stude-
rat den genetiska bakgrunden
till beteende och dess samband
med produktionsegenskaper.

Det visade sig att djungelhön-
sen arbetade mer för att erhålla
föda även om samma föda fanns
lättillgänglig, medan värphönan
åt mest av födan som var lätt-
tillänglig. Värphönsen rörde sig
också generellt mindre och var
inte lika sociala som djungelhön-
sen. Dessutom reagerade djungel-
hönsen mer aktivt när de blev
skrämda i olika situationer.

Resultaten stöder teorin om att
de framavlade djuren får mindre
energi över till att hantera

stress, vilket i sin tur kan leda
till beteendestörningar och sjuk-
domar, eftersom djuren har för-
ändrats så genetiskt att de an-
vänder mer av sin energi till att
få bättre produktionsegenskaper,
såsom hög tillväxt (muskelmas-
sa) eller ägg- och mjölkproduk-
tion.

Kadmium från jord till
bord

Veterinär Ing-Marie Olsson, in-
stitutionen för livsmedelshygien,
SLU, försvarade fredagen den 1
mars sin avhandling för veteri-
närmedicine doktorsexamen med
titeln ”Biomonitoring of cadmi-
um in cattle, pigs and humans”.
Fakultetsopponent var Evert
Nieboer från McMaster Universi-
ty, Hamilton, Ontario, Kanada.

Kadmium är en tungmetall
som djur och människor får i sig
framför allt via maten, särskilt
från spannmålsprodukter och
grönsaker. Rökning är också en
viktig källa till kadmium hos
människa. Metallen lagras i nju-
rarna under lång tid och orsakar
njurskador om halterna blir för
höga.

Ing-Marie Olsson har i sitt dok-
torsarbete studerat kadmium i
kedjan från jord till bord på olika
gårdar. Hon har mätt halterna i
gröda och foder såväl i grisnjure
och grisblod som i blod- och urin-
prover från gårdens lantbrukare.
De lantbrukarpar som studera-
des fick i sig den största delen av

Genetiskt samband 
mellan produktions-
egenskaper och beteen-
de hos höns

Fil magister Karin Schütz, insti-
tutionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU i Skara, försvarade
den 15 februari sin avhandling
för filosofie doktorsexamen med
titeln: ”Trade-off in resource allo-

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till följande stationer:

Karlshamn en heltidsanställning (dnr 06-1452/02)

Nyland ett vikariat fr.o.m. 17 juni 2002 t.o.m. 
31 augusti 2003 (dnr 06-1453/02)

Sjöbo en heltidsanställning (dnr 06-1454/02)

Vännäs två heltidsanställningar (dnr 06-1473/02)

Fullständig annons finns på Internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 11 april 2002.
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551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00
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det totala kadmiumintaget (83%)
via spannmålsprodukter och grön-
saker. 

Trots att männen hade ett
högre kadmiumintag via maten
än kvinnorna, hade kvinnorna
högre kadmiumhalt i blodet och i
urinen än männen. Varken blod-
eller urinhalterna av kadmium
kunde relateras till kadmiumin-
taget via maten. Kvinnornas
högre blod- och urinhalter beror
troligen på högre absorption av
kadmium orsakat av låg järnsta-
tus. Både blod- och urinhalterna
av kadmium ökade med stigande
ålder och var högre hos före detta
rökare än hos personer som ald-
rig rökt.

När det gäller grisarna fanns
ett tydligt samband mellan kad-
miumhalterna i grisnjure och
halterna i foder. Däremot fanns
inget samband mellan kadmium
i lokalproducerat spannmål, vil-
ket var huvudingrediensen i gris-
fodret, och halten i fodret eller i
grisnjure. Detta kan tyckas mot-
sägelsefullt, men beror på att den
största delen av det kadmium
som fanns i foderblandningarna
kom från inköpta foderkompo-
nenter. Kadmiumhalterna i gris-
njure avspeglade alltså inte kad-
miumhalterna i åkermarken.

Studier av kor i ekologisk och
konventionell uppfödning visade
att korna i det ekologiska syste-
met hade lägre kadmiumhalter i
njurar, lever och juvervävnad. De
lägre halterna i korna från eko-
gårdar kan bland annat bero på
en lägre kadmiumtillförsel i åker-
marken och därmed lägre kad-
miumnivåer i grovfodret, samt
skillnader i fodersammansätt-
ning och skillnader i hur kadmi-
um från olika foderslag tas upp i
kroppen.

Nya
23/4 -02. Seminarium om Foderkvali-
tet – kohälsa – mjölkkvalitet anordnas
på Klinikcentrum, Ultuna av Sällskapet
för veterinärmedicinsk forskning. Info:
Karin Persson Waller, tel: 018-67 46 72,
e-post: Karin.Persson.Waller@sva.se (Se
annns i denna tidning)

4–5/5 -02. Möt våren och fåglarna på
Öland arrangeras av Bayer och SVA.
Info:Ann Hertzberg, tel: 0705-40 22 00, e-
post: ann.hertzberg.ah@bayer.se (Se an-
nons i denna tidning)

Tidigare publicerade
11–12/4 -02. Kurs i Vetenskapligt skriv-
sätt, SLU, Uppsala. Arr: Kompetens-
centrum smådjur. (SVT 2/02)

7–8/6 -02. Kurs i Hindlimb Lameness
in the Horse, Strömsholm. Arr: Häst-
sjukhuset Strömsholm (SVT 1/02, annons
i nr 3/02)

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)

arrangeras i Berlin, Tyskland. Info: Peter
Rosin, Fahrländer Strasse 31, DE-146 12
Falkensee, Tyskland. Tel: 0049-(0)3322-
42 64 64, fax: 0049-(0)3322-42 64 65, e-
post: Prosin@t-onlinde.de, hemsida: www.
peter-rosin.de

15–20/7 -02. Kurs i Dentistry II anord-
nas i Luxembourg av European School for
Advanced Veterinary Studies, ESAVS.
Info: ESAVS Office Birkenfeld, Schad-
tengasse 2, DE-55765 Birkenfeld, Tysk-
land. Fax: 0049-6782 4314, e-post: info@
esavs.net

22–27/7 -02. Kurs i Dentistry IV  anord-
nas i Luxembourg av European School for
Advanced Veterinary Studies, ESAVS.
Info: ESAVS Office Birkenfeld, Schad-
tengasse 2, DE-55765 Birkenfeld, Tysk-
land. Fax: 0049-6782 4314, e-post: info@
esavs.net

30/7–9/8 -02. Kurs i Dermatology I
anordnas i Wien, Österrike av European
School for Advanced Veterinary Studies,
ESAVS. Info: ESAVS Office Birkenfeld,
Schadtengasse 2, DE-55765 Birkenfeld,
Tyskland. Fax: 0049-6782 4314, e-post:
info@esavs.net

2–8/9 -02. Kurs i Cardiology II anord-
nas i Luxembourg av European School for
Advanced Veterinary Studies, ESAVS.
Info: ESAVS Office Birkenfeld, Schad-
tengasse 2, DE-55765 Birkenfeld, Tysk-
land. Fax: 0049-6782 4314, e-post: info@
esavs.net

7–11/9 -02. Kurs i Neurology II anord-
nas i Bern, Schweiz av European School
for Advanced Veterinary Studies, ESAVS.
Info: ESAVS Office Birkenfeld, Schad-
tengasse 2, DE-55765 Birkenfeld, Tysk-
land. Fax: 0049-6782 4314, e-post: info@
esavs.net

9–13/9 -02. Kurs i Behavioural Medi-
cine I anordnas i Luxembourg av Euro-
pean School for Advanced Veterinary
Studies, ESAVS. Info: ESAVS Office Bir-
kenfeld, Schadtengasse 2, DE-55765 Bir-
kenfeld, Tyskland. Fax: 0049-6782 4314,
e-post: info@esavs.net

9–13/9 -02. Kurs i Feline Medicine II
anordnas i Zürich, Schweiz av European
School for Advanced Veterinary Studies,
ESAVS. Info: ESAVS Office Birkenfeld,
Schadtengasse 2, DE-55765 Birkenfeld,
Tyskland. Fax: 0049-6782 4314, e-post:
info@esavs.net

9–20/9 -02. Kurs i Ophtalmology I an-
ordnas i London, UK av European School
for Advanced Veterinary Studies, ESAVS.
Info: ESAVS Office Birkenfeld, Schad-
tengasse 2, DE-55765 Birkenfeld, Tysk-
land. Fax: 0049-6782 4314, e-post: info@
esavs.net

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

the Meditron stethoscope

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

Use a Meditron
Hear more!

Svenska

Nya
1–2/6-02. 1st Berlin Meeting on Com-
plementary Veterinary Medicine

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
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av European School for Advanced Veteri-
nary Studies, ESAVS. Info: ESAVS Office
Birkenfeld, Schadtengasse 2, DE-55765
Birkenfeld, Tyskland. Fax: 0049-6782
4314, e-post: info@esavs.net

23–27/9 -02. Kurs i Ophtalmic Surgery
anordnas i Toulouse, Frankrike av Euro-
pean School for Advanced Veterinary
Studies, ESAVS. Info: ESAVS Office Bir-
kenfeld, Schadtengasse 2, DE-55765 Bir-
kenfeld, Tyskland. Fax: 0049-6782 4314,
e-post: info@esavs.net

11–22/11 -02. Kurs i Internal Medicine
II anordnas i Utrecht, Nederländerna av
European School for Advanced Veterina-
ry Studies, ESAVS. Info: ESAVS Office
Birkenfeld, Schadtengasse 2, DE-55765
Birkenfeld, Tyskland. Fax: 0049-6782
4314, e-post: info@esavs.net

Tidigare publicerade
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)

18–21/4 -02. 14.Baden-Badener fort-
bildungstage ”Kleintierpraxis”, Baden-
Baden, Tyskland (SVT 3/02)

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 Medi-
cine, 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 Ve-
terinary Surgeons Wien, Österrike
(SVT 7/01)

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

21–26/7 -02. 24th AEVA Bain Fallon
Conference, Surfers Paradise, Queens-
land, Australien (SVT 3/02)

24–27/7 -02. Europeiskt möte i radio-
logi, Archena, Spanien (SVT 3/02)

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)

10–14/8 -02. 2nd International Sympo-
sium on Rehabilitation & Physical
Therapy in Veternary Medicine, Knox-
ville, Tennessee, USA (SVT 3/02)

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)

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)

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

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)

Sällskapets för veterinärmedicinsk forskning pris för bästa vetenskap-
liga publikation under perioden 1999-2001 har tilldelats VMD Eva
Axnér för hennes avhandling Sperm morphology and maturation in
the domestic cat (Felis silvestris catus), with special reference to the
morphology and function of the epididymidis. I anslutning till Sällska-
pets årsmöte, tisdagen 16 april 14:00, kommer pristagaren att presen-
tera sitt arbete under titeln Spermiemorfologi och spermiemognad
hos tamkatt.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna.

Ytterligare information från Sällskapets sekreterare Bernt Jones, tel.
018-671620 eller e-post: Bernt.Jones@klke.slu.se
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Stor arbetsmiljö-
undersökning färdig

Sveriges Veterinärförbund har låtit
genomföra en genomgripande
undersökning av djursjukhus- och
klinikanställda veterinärers arbets-
situation. Detta bland annat med
anledning av en motion från
SYVF. Slutrapporten blev nyligen
klar och visar bland annat att var-
dagen för många av dessa veteri-
närer innehåller flera faktorer som
framkallar negativ stress. 

När Sveriges yngre veterinärer,
SYVF, med anledning av att
många medlemmar mådde dåligt
av stress, i en motion i samband
med fullmäktigemötet 2000 kräv-
de att arbetsmiljön för veterinä-
rer anställda på djursjukhus och
kliniker borde undersökas, fatta-
de veterinärförbundet beslutet
att genomgöra en omfattande
enkätundersökning. Syftet var
bland annat att just få fram
fakta som visade hur det egentli-
gen står till med djursjukhus-
och klinikanställda veterinärers
hälsa, arbetssituation och sjuk-
frånvaro.

Dels har frågorna i enkäten
gällt arbetssituationen, men en
stor del har också handlat om fri-
tiden eftersom det inte bara är
arbetet som skapar stress i män-
niskors liv. Privatlivet liksom
arbetslivet innehåller både posi-
tiv som negativ stress och det är
den totala belastningen hos varje
individ som avgör hur vi mår i
slutändan. 

Byta jobb
Den nyligen sammanställda un-
dersökningen har bland annat
kommit fram till att det inom
vissa grupper är vanligt att vete-
rinärer allvarligt funderar på att
byta jobb för att situationen upp-
levs som alltför pressande. Den
visar också att många jobbar
trots att de inte mår bra, helt
enkelt för att de inte tycker sig
hinna med att vara sjuka.

Men där finns också resultat

som visar att andra grupper upp-
lever arbetstempot som tillfreds-
ställande och tycker att de har
stora möjligheter att påverka sitt
arbete. 

SVT återkommer till arbets-
miljöundersökningen i komman-
de nummer av tidningen och be-
rättar mer om detaljerna i det
omfattande materialet. 

Karin Åström Bengtsson

Blankettförlaget
Prishöjning 1 april
På grund av ökade papperskost-
nader har priserna på de blan-
ketter veterinärförbundet till-
handahåller räknats upp med ca
5 procent från den 1 april 2002.
Föregående prishöjning var den
1 april 2000. Blankettförteckning
återfinns på förbundets hemsida
www.svf.se. De nya priserna gäl-
ler tills vidare.

status på hundarna. Röntgenplå-
tarna är de enskilda hundägar-
nas egendom, påpekar Svenska
Hundklubben.

Veterinärernas arbete är av
största betydelse för klubben, och
dess riksordförande Ane Håkans-
son hoppas därför att hundägar-
na kommer att mötas av förståel-
se från veterinärt håll, beträffan-
de val av kynologisk organisa-
tion.

Annons för veterinär-
preparat fälld av IGM

Läkemedelsindustrins informa-
tionsgranskningsman (IGM) fat-
tade i oktober förra året beslut
om att fälla en annons för ett
veterinärmedicinskt preparat.
Det var Boehringer Ingelheim
Vetmedica som med en annons
för Metacam (meloxicam) enligt
IGM handlat i strid med god
branschsed på läkemedelsinfor-
mationens område. I annonser i
Svensk Veterinärtidning nr 3, 4,
5 och 6 2001 angavs att prepara-
tet ger ”optimal smärtkontroll
hela dygnet” och ”postoperativ
smärtlindring i 24 timmar”. Den
dygnslånga durationen har en-
ligt IGM inte kunnat styrkas
med företagets dokumentation,
varför annonserna var missle-
dande.

Även Svenska Hund-
klubben får läsa AD/HD-
röntgen

I Sverige finns två internatio-
nellt stambokförda hundägaror-
ganisationer: Svenska Kennel-
klubben (SKK), med internatio-
nell tillhörighet i FCI och Svens-
ka Hundklubben, som är anslu-
ten till Association Cynologique
Européenne (ACE). Svenska
Hundklubben vill nu informera
den svenska veterinärkåren om
att SKK inte är den enda officiel-
la instans som organiserar kyno-
login i landet. 

Samtidigt påtalar Svenska
Hundklubben i ett brev till vete-
rinärtidningen att det blir allt
svårare att få röntgande veteri-
närer att skicka AD/HD-röntgen-
bilder till klubbens AD/HD-avlä-
sare, Sune Jerre. De hundägare
som väljer att stambokföra sina
hundar i Svenska Hundklubben
har all frihet att även låta klub-
bens avläsande veterinär för
AD/HD-röntgen bedöma AD/HD-

”SKALPELLEN”
I SPANIEN

Anestesi och intensivvård för
Vet och TA-personal 19–22/5
2002 i Marbella.
Föreläser gör bl a Professor
John Benson, D.V.M., M.S.,
Diplomate, USA samt Klinikvet
Bert Jan Reezigt, Helsingborg.
Kursavgift 2.500 kronor (inkl
medlemsavgift i Skalpellen).
Nybildade arbetsgruppen
”VENTILEN” presenteras.
Kallas görs här till ÅRSMÖTE i
”Skalpellen” i Spanien.
Anmälan till Elisabeth Ängeby,
tel 031-98 39 19, e-mail:
elisabeth.angeby@hem.utfors.se
Senast 30/3.
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Anmälan till IGM mot Meta-
cam-annonserna gjordes av ett
annat läkemedelsbolag. Det är
sällsynt att annonser om veteri-
närmedicinska preparat fälls av
IGM, och Boehringer Ingelheim
Vetmedica har enligt uppgift till
SVT överklagat beslutet.

Skaraveterinär
granskar slakterier

Skara kommun ska enligt TT (6
mars 2002) anställa en veterinär
vars enda uppgift kommer att bli
att granska de två stora slakteri-
erna Swedish Meats och Kronfå-
gel.

Jan Ålander, chef för miljö- och
byggnadskontoret i Skara, säger
till Sveriges Radio Skaraborg att
kommunen vill få bekräftat att
slakterierna är bra efter den kri-
tik som har riktats mot Swedish
Meats djurhållning i andra delar
av landet.

Fram till nu har Skara kom-
mun inspekterat slakterierna en
gång om året. Det är oklart om
den nya tillsynen ska bli perma-
nent.

Veterinär ny jordbruks-
minister i Frankrike

Frankrike har fått en ny jord-
bruksminister som är veterinär,
rapporterar tidningen ATL nr
10/02. Jean Glavany ersätts med
veterinären Francois Patriat.

Glavanys efterträdare Francois
Patriat kommer närmast från 
en ministerpost med ansvar för
bland annat handel och konsu-

mentfrågor. Till skillnad från 
sin akademiske företrädare har
Francois Patriat praktisk erfa-
renhet av den näring han ska
ansvara för, då han arbetat som
veterinär. Kanske kan Patriats
veterinära trovärdighet göra ho-
nom populärare bland bönderna
än vad Jean Glavany varit, tror
ATL. Trots att den franska jord-
brukspolitiken för en utomståen-
de kan uppfattas som starkt pro-
tektionistisk finns det ingen
enad lantbrukarfront. Jean Gla-
vany har nästan från början haft
den största franska bondeorgani-
sationen, FNSEA emot sig. Jord-
bruksministern gjorde sig impo-
pulär i det lägret när han marke-
rade att han tänkte lyssna på,
och ge ekonomiskt stöd till, även
andra franska lantbrukarrörel-
ser, bland andra den radikala
småbrukarrörelsen Confédéra-
tion Paysanne.

Förbud mot minkfarmer
drar ut på tiden

Det ser ut att ta tid innan rege-
ringen kan verkställa s-kongres-
sens beslut från i höstas om
stopp för svensk pälsdjursupp-
födning. Den utredning i frågan
som jordbruksminister Margare-
ta Winberg utlovade i januari är
ännu inte tillsatt, meddelade
Land Lantbruks nätupplaga den
6 mars.

Troligen avvaktar Winberg den
granskning av pälsdjursuppföd-
ningen från djurskyddssynpunkt
som pågår på Jordbruksverket.

Rapporten därifrån väntas tidi-
gast i månadsskiftet mars–april.
I ett preliminärt utkast till rap-
porten som offentliggjordes den 7
mars lämnar dock Jordbruks-
verket en rad förslag till förbätt-
ringar i svensk minkhållning,
men inget förslag om förbud.
Enligt rapporten visar farmad
mink en hög grad av stereotypa
och abnorma beteenden som ger
indikationer på att det finns bris-
ter i den miljö som djuren hålls i.
Då Winbergs utredning kan
komma i gång först i april eller
maj är det knappast realistiskt
att räkna med ett regeringsför-
slag i frågan före valet.

Med stöd av jordbruksminis-
tern beslutade den socialdemo-
kratiska partikongressen i hös-
tas att landets minkfarmer ska
avvecklas successivt.

Osäkert om ny
djurskyddsmyndighet

Det är fortfarande osäkert om
det blir en uppgörelse mellan s, v
och mp om en ny djurskydds-
myndighet, rapporterade TT den
8 mars. De tre partierna kom i
höstas överens om att inrätta en
djurskyddsmyndighet. Men som
stödpartierna uppfattat det vill
regeringen förminska djurskydds-
myndigheten till en kraftlös djur-
ombudsman som bara uttalar sig
om djurfrågor utan att kunna
bestämma hur djuren ska ha det.

I ett utkast till proposition från
regeringen bekräftas det: ”inte
heller avses den få någon före-

K o m p e n d i u m
V E T E R I N Ä R M Ö T E T

2 0 0 1
Kompendium med föredrag från 2001 års Veterinärmöte
kan beställas från veterinärförbundets kansli. Kompendiet
kostar 239 kronor (inkl porto och moms) vid insättning på
Sveriges Veterinärförbunds postgiro 83 80-8. Ange på
talongen ”Kompendium 2001”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 mot
faktura
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skrivande roll”, skriver enligt
uppgift till TT regeringen om
myndigheten.

Miljöpartiet har drivit frågan
om en stark djurskyddsmyndig-
het hårt och är mycket irriterat
över regeringens förslag. Inte
heller vänsterpartiet vet om det
går att enas om en uppgörelse.
Enligt regeringens förslag ska
Jordbruksverket ha ansvar för
regelverket kring djurhälsa och
djurskydd samt tillsynen av dju-
ren. Den nya myndigheten ska i
stället bland annat syssla med
information till allmänheten och
skapa opinion. Dessutom ska
djurskyddsmyndigheten ha visst
ansvar för forskning kring djur-
skydd och utbildning inom områ-
det för exempelvis djurskyddsin-
spektörer, veterinärer och djur-
ägare.

V och mp har tidigare begärt
att djurskyddsmyndigheten ska
få ta över det formella ansvaret
för djurskydd, djurhälsa och till-
syn. En bakgrund är att de anser
att Jordbruksverket tar för stor
hänsyn till skyddets ekonomiska
effekter på näringarna. 

SLU:s logotyp
förändrad

i lager, äger rätten att använda
dessa tills dess att nytryckning
blir aktuellt.

Den nya logotypen kan hämtas
till dator från länken: 
http://www.slu.se/internt/profil/
grafprof/logo.html

Norge förbjuder
kastrering av grisar

Norska Stortinget röstade freda-
gen den 8 mars igenom ett förbud
mot kastrering av grisar. Förbu-
det träder i kraft först 2009, men
redan i augusti i år blir det för-
bjudet att kastrera grisar i Norge
utan bedövning.

Från den 1 augusti får dess-
utom endast legitimerade veteri-
närer utföra ingreppet.

Källa: www.ATL.nu söndagen
den 10 mars 2002.

Förbud mot antibiotika
i foder ger resultat

Djur som ges antibiotika i fodret
kan utveckla resistenta bakterier
som sedan överförs till männi-
skan. Sambandet har dokumen-
terats av belgiska forskare och
gäller preparatet avoparcin som
blandas i djurfoder. Resultaten
är de första i sitt slag som slår
fast att om sådan inblandning
upphör, minskar också riskerna
för att mänskliga patienters bak-
terieflora ska utveckla resistens
mot ett liknande antibiotikum
som används inom humanvår-
den.

– Det här visar att det finns ett
starkt samband mellan vad vi
gör med djuren och vad som hän-
der med människor, säger mik-
robiologen Stuart Levy vid uni-

versitetet i Boston till tidningen
Science.

Avoparcin förbjöds inom EU
1997 eftersom det visade sig
framkalla korsresistens hos bak-
terier mot vancomycin – ett kraft-
fullt antibiotikum som används
som en sista utväg vid svåra
infektioner, särskilt maginfektio-
ner av enterokocker. De belgiska
forskarna har följt upp förbudet
mot avoparcin och funnit en dra-
matisk minskning av bakterier
som är resistenta mot vancomy-
cin i gris- och kycklingkött ute i
handeln. Man fann också färre
vancomycinresistenta bakterier
hos en grupp försökspersoner.

Källa: TT den 27 februari 2002.

Samtliga hästar ska 
förses med pass

Från och med den 1 mars 2002
ska alla svenska hästar förses
med ett pass där ägare, hästens
identitetsnummer, härstamning
och ras samt vaccinationer, labo-
ratorieundersökningar, behand-
lingar m m framgår. I passet ska
även finnas ett konturdiagram
med en beskrivning av hästens
färg, tecken och virvlar. Tidigare
gällde reglerna om hästpass
endast de hästar som var regi-
strerade t ex hos en rasförening.
Hästpassen utfärdas av de regis-
ter- och stambokförande före-
ningar som är godkända av Jord-
bruksverket. Alla hästar födda
före år 2002 ska vara försedda
med hästpass vid ägarbyte,
utförsel, export eller slakt. Samt-
liga hästar i Sverige ska ha ett
pass innan slutet av år 2005. 

Kravet på pass gäller även
importerade hästar. Om en häst
har ett utländskt registrerings-
bevis eller pass ska dessa hand-

Logotypen för SLU, Sveriges lant-
bruksuniversitet, har förändrats.
Ringen med texten ”Sveriges
lantbruksuniversitet” har tagits
bort. Den logotyp som nu gäller
innehåller enbart de stiliserade
”groddarna” samt bokstäverna
SLU. Färgerna i logotypen är
desamma som tidigare.

Den förändrade logotypen gäl-
ler omgående, och SLU ber alla
sina medarbetare att byta ut
logotypen på webbsidor m m och
att till kommande trycksaksbe-
ställningar se till att den nya
logotypen används. Institutioner
som ligger med kuvert, brevpap-
per eller annat förtryckt material

Svensk veterinärlegitimation

Hilde Andersen
Erika Danielsson
Helena Ekstrand
Hanna Eriksson
Linda Fransson
Ingrid Hermansen
Tiina Läikkö
Sindre Nelson
Lina Nowak

Nina Schwabe
Signe Svindland
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Sveriges Veterinärförbund
Styrelse

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

Vice ordförande.
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

ILMARS DREIMANIS 035-509 84
TORKEL EKMAN 018-38 44 11
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
KARIN 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

lingar skickas in till föreningen
tillsammans med importhand-
lingarna. Hästen får då ett
svenskt datahanteringsnummer
och ett svenskt pass, eller det
utländska passet kompletterat.

Veterinärförbundet var i sitt
remissvar till förslaget positivt
till hästpass för alla hästar, men
ansåg att identifiering med kon-
turdiagram är otidsenligt och
borde ersättas med obligatorisk
ID-märkning av alla hästar.

vatpraktiserande veterinärer.
– Alla veterinärer skall ha ett

bra lagstöd, inte bara en privat
moralisk skyldighet att anmäla
när de får kännedom om att djur
far illa. De skall känna mitt och
statens stöd, avslutar jordbruks-
minister Margareta Winberg.

PERSONNOTISER

Avlidna
Hedersledamoten i Sveriges Veterinärför-
bund och f chefveterinären i norska
armén Per Gjestvang har avlidit den 26
januari 2002. Han föddes 1915 i Eidsvoll
och avlade sin veterinärexamen 1941.
Därefter var han assistentveterinär i

Lesja och Dovre, senare vit. ass., amanu-
ens och till slut docent i beslagslære vid
Institutt for kirurgi vid Norges veter-
inærhøgskole fram till 1955. 1955 blev
han chefveterinär i den norska armén 
och han pensionerades från denna tjänst
1980. Han var hedersledamot i Sveriges
Veterinärförbund från 1965, och han var
även hedersledamot i Finlands Veteri-
närförbund och i Den Norske Veterinær-
forening där han varit generalsekreterare
under tiden 1945–1948.

F distriktsveterinär Stig Verner Persson
har avlidit den 14 februari 2002. Han föd-
des 1916 i Malmö, Malmöhus län, avlade
studentexamen i Skara 1937 och veteri-
närexamen 1945. Han var distriktsveteri-
när i Arvidsjaur 1953, i Slite 1957 och i
Skövde 1965, från vilken tjänst han pen-
sionerades 1976.

Anmälningsskyldighet
för alla veterinärer

Regeringen beslutade den 14
mars att ändra den allmänna
veterinärinstruktionen.

– Nu blir alla veterinärer skyl-
diga att anmäla fall de träffar på
där djur inte hålls eller sköts i
enlighet med djurskyddslagen,
säger jordbruksminister Marga-
reta Winberg. Skyldigheten att
anmäla, som i dag bara gäller för
distriktsveterinärer, skall i fort-
sättningen gälla alla veterinärer,
alltså även besiktningsveterinä-
rerna på slakterierna och pri-

Klinikveterinär
sökes för fast tjänst med tillträ-
de efter överenskommelse.

Tjänstgöringsgrad kan diskute-
ras men är preliminärt satt till 80
eller 100 %. Vi söker erfaren kli-
nikveterinär med erfarenhet av
ultraljudsdiagnostik, helst med
specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar. Även
nyutexaminerad veterinär kan
komma ifråga.

Upplysningar lämnas av Rolf
Carlberg. Skriftlig ansökan sen-
ast 15 april 2002.

Djursjukhuset
i Hässleholm AB
Stjärnfallsvägen 9
281 43 Hässleholm
Tel 0451-846 00
Fax 0451-806 92

Veterinär 4-2002 ombrytning  02-03-27  07.26  Sida 236


