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Omslagsfoto: SLU, Skara.
Efter många års planerande är det

första steget mot en egen magnetre-
sonanstomografi-(MRT)-anlägg-
ning vid djursjukhuset i Skara änt-
ligen taget. Måndagen den 18 mars
kunde den första hunden undersö-
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som beskrivs på sidan 255.
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Manusdagar: 4 veckor före utgivnings-
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veckor före utgivningsdag.

Annonsmaterialdagar: 3 veckor före
utgivningsdag.

Viktig rapportering
Vid förbundsstyrelsens första sammanträde i år
medverkade Leif Denneberg och Nils-Åke Fag,
båda Jordbruksverket (SJV), samt Jonas Carls-
son, Svensk Mjölk. Vi fick information om läget
beträffande djursjukdata, dvs registreringen av
uppgifter om behandlingar av djur som veteri-
närer rapporterar in. Trots att inrapportering-
en ökar finns indikationer på att en del behand-
lingar aldrig blir registrerade,
samtidigt som det finns pro-
blem med kvaliteten på indata.

Vi var överens om att djur-
sjukdata är en del av det vete-
rinära ansvaret visavi konsu-
menter och djurägare. Doku-
mentation och spårbarhet av sjuklighet, läke-
medelsanvändning, resistensförändringar m m
är viktiga komponenter för att upprätthålla
förtroendet från dessa grupper. Genom att ge
underlag för avelsvärdering bidrar djursjukda-
ta till minskad sjukdomsfrekvens. Den är också
av stort värde för att få en bra rådgivning och
för forskning kring djursjukdomar, produktion
och fertilitet.

Vi diskuterade också vad som kan förbättras.
SJV arbetar på att minimera felaktigheterna

vid inläsning i systemet. Återföringen till vete-
rinärerna skall förbättras. Vi påpekade vikten
av att det är möjligt att föra över data från
andra datorbaserade journalföringssystem.
Användningen av datorbaserade system bör
stimuleras. SJV lovade ta fram en skriftlig
redovisning av systemets säkerhet, t ex skydd
mot obehörig åtkomst av uppgifter så att ver-

kets distriktsveterinäravdel-
ning inte kan utnyttja uppgif-
ter i konkurrenssyfte.

Förbundsstyrelsen ställde
sig positiv till att företrädare
för olika veterinärkategorier,
organisationer och myndig-

heter bjuds in till diskussion
av hur inrapporteringen av
djursjukdata kan förbätt-
ras ytterligare, både avse-
ende kvantitet och kvalitet.
Det är god veterinär etik
att omsorgsfullt föra journa-
ler och sända in djursjukdata.

Dag Hultefors
Förbundsordförande
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Den 4 april släppte jordbruksdepartementet
ett pressmeddelande om att den länge omtalade
Djurskyddsmyndigheten är i hamn. Beslutet
kom efter en uppgörelse mellan Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och
blev väl inte riktigt vad någon av de inblanda-
de parterna egentligen önskat sig.

Socialdemokraterna och Margareta Winberg
ville helst se en liten, opinionsbildande ”djur-
skyddsombudsman” utan vare sig författnings-
ansvar eller tillsynsansvar. Vänsterpartiet och
Miljöpartiet ville å andra sidan ha en stor och
stark myndighet, med allt ansvar för djurskydds-
verksamheten samlat hos sig. Kompromisslös-
ningen blir nu en myndighet som får övergri-
pande ansvar för tillsynen av djurskyddet, men
inget författningsansvar för de livsmedelspro-
ducerande djuren. Detta ligger
kvar hos Jordbruksverket, lik-
som ansvaret för distriktsvete-
rinärorganisationen och smitt-
skyddet.

Den nya Djurskyddsmyndig-
heten får enligt regeringens för-
slag det totala ansvaret för icke-livsmedelspro-
ducerande djur, exempelvis vad avser före-
skrifter och hantering.Djurskyddsmyndigheten
kommer också som en del av sin verksamhet
att ta över Centrala Försöksdjursnämnden,
Jordbruksverkets föreskrifter som avser för-
söksdjur samt ha huvudmannaskapet för de
djurförsöksetiska nämnderna. Myndigheten
kommer att bemannas av ca 20 personer, och
vara förlagd till Skara. En mer detaljerad pro-
position väntas senast i juni. 

Budgetmässigt har regeringen redan beslutat
att anslå 13 miljoner första året och 20 miljoner/
år de två följande åren till Djurskyddsmyndig-
heten. I och med att myndigheten nu blir stör-
re än vad man ursprungligen tänkt, anslår
regeringen ytterligare 15 miljoner kronor i en
tilläggsbudget innan sommaren.

Det presenterade förslaget reser omedelbart
en mängd frågor, som det troligen ännu inte
finns någon som kan svara på. Tydligt är dock

att Djurskyddsmyndigheten och Jordbruks-
verket måste ha ett mycket nära samarbete,
för att verksamheten ska fungera vad gäller
lantbrukets djur. Djurskyddsmyndigheten ska
ha det centrala ansvaret för all djurskyddstill-
syn, även vad gäller produktionsdjuren. Jord-
bruksverket som författningsskrivande myn-
dighet måste då ha ”raka rör” till tillsynsmyn-
digheten, för att författningarna ska bli verk-
lighetsförankrade. Dessutom ligger smittskyd-
det, som utgör en viktig del av djurskyddet för
produktionsdjuren, kvar på Jordbruksverket.
Här måste Djurskyddsmyndigheten ha goda
kanaler till Jordbruksverket för att hålla sig
uppdaterad. Den lokala tillsynen för alla djur
kommer dessutom att ligga kvar hos kom-
munerna, även om regeringen vill skärpa kom-

munernas tillsynsansvar i en
proposition som väntas till
hösten. Detta ställer ytterliga-
re krav på Djurskyddsmyndig-
heten att hålla regelbundna
kontakter med kommunerna.

Vad gäller den djurslagsmäs-
siga uppdelningen kommer andra frågor upp.
Vem ska t ex skriva författningar för hästar?
Räknas sport- och familjehästar som livsme-
delsproducerande eller icke-livsmedelsproduce-
rande djur? Beträffande det vetenskapliga
samarbetet är SLU i Skara främst inriktat på
lantbrukets djur, medan Djurskyddsmyndighe-
ten får sitt största ansvar för sällskapsdjuren.
Också här krävs goda kanaler till expertorgan
i andra delar av landet.

Uppenbarligen kommer den nya Djurskydds-
myndigheten att ställas inför stora utmaning-
ar. Man ska dock inte glömma att tillskapandet
av en egen myndighet faktiskt är en förstärk-
ning av djurskyddet i landet, även om den inte
ser ut och fungerar som de flesta av remissin-
stanserna tänkt sig. Därför bör Djurskyddsmyn-
digheten inte dömas ut i förväg, utan ges en
chans att visa sina framtassar.

Johan Beck-Friis
Informationschef

Stora utmaningar för
Djurskyddsmyndigheten
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Urinstensanalys förr 
och nu
Urinstenar insändes från djur-
sjukhusen till SVA för analys
redan under 1960- och 70-talen.
På den tiden var analysen osäker
och tog lång tid, ibland veckor
eller mera. 

Analyssäkerheten behövde för-
bättras och svarstiden förkortas.
I motsats till det vanliga analys-
materialet från döda djur som
hanterades på laboratoriet, gäll-
de det i dessa fall sjuka djur på
djurkliniker. Därför behövdes en
snabb analytisk teknik. Ofta var
djuren kvar på kliniken och kun-
skapen om stenens sammansätt-
ning skulle bidra till förbättrad
och snabbare diagnos samt ade-
kvat behandling.

Ny rutinanalys införs
Analystekniken med IR-spektro-
metrisk identifiering av urin-
stenar sjösattes på SVA 1982.
Säkerheten och snabbheten ökade.
Första året analyserades åtta
urinstenar. Sedan ökade antalet
lavinartat. Behovet fanns såle-
des. Samtalen och samarbetet
med veterinärer var mycket gi-
vande och bidrog till ökade kun-
skaper.

Ibland kunde urinvägskonkre-
ment med ovanliga spektra dyka
upp, t ex när de bestod av flera
komponenter. Även spektra som
inte hade setts tidigare kunde
observeras. Vid sådana tillfällen

fick man utföra ett detektivarbe-
te som kunde vara nog så svårt
men ytterst stimulerande. Allt-
efter att rutinen ökade upptäck-
tes flera ovanliga urinstenar,
bland andra xantin (4), sulfadia-
zin (5) och sulfanilamid (6).

Perserit, en svår nöt att
knäcka
Under 1980-talets sista år dök en
oväntad och svår uppgift upp.
Vackra, välformade urinstenar
hade skickats in för analys som

framgår av Figur 1. De hade ett
tidigare inte skådat IR-spekt-
rum. Trots omfattande littera-
turstudier kunde något liknande
spektrum inte upptäckas. Inom
fyra år upptäcktes ytterligare
stenar med detta spektrum. Det
märkliga var att alla stenar kom
från perserkatter, frånsett ett
prov från en hund, en långhårig
collie.

Den kliniska bilden var den
klassiska vid urinvägskonkre-
ment. Urineringsbesvär, ibland
blod i urinen. Djuret hade inte

Ny typ av urinsten funnen hos
perserkatt och hund
ADRIAN FRANK, professor emeritus, tidigare chef för Kemiska avdelningen vid Statens vete-
rinärmedicinska anstalt.* 

I senaste numret av Journal of Biological Inorganic Chemistry presenterar författaren före-
komsten och identifieringen av en tidigare ej beskriven urinsten hos främst perserkatter (3).
Att upptäcka en ny urinsten är mycket ovanligt. Trots att etiologin är okänd, kan det speku-
leras om någon form av metabolisk dysfunktion, ärvd, tillfällig eller permanent. De bakom-
liggande fallen belyser vikten av att regelmässigt skicka urinstenar till analys. Samtidigt
uppmärksammas veterinärkåren på denna nya typ av urinsten, med arbetsnamnet perserit.
Förhoppningen är att när kliniska data föreligger kunna bringa klarhet i dess etiologi.

Figur 1. Kubiskt formade urinstenar isolerade från urinblåsan i samband med operation
av en fyraårig perserhankatt. Kristallstorleken framgår av bilden där avståndet mellan
markeringarna är 1 mm. Foto: Bengt Ekberg, SVA. Reproducerat med tillstånd från Soc
Biol Inorg Chem.
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svarat på behandling, varken på
antibiotika eller stendiet. De
röntgentäta stenarna hade av-
lägsnats operativt.

Två av de fyra perserkatterna
med den nya typen av urinsten
var hannar. De fick återfall efter
tre–fyra år, ibland upprepade
gånger med samma typ av urin-
sten.

Kemiska studier
De insända urinstenarna tvätta-
des med fysiologisk koksaltlös-
ning och eventuellt med destille-
rat vatten. Kemisk analys visade
att kristallerna bestod av kali-
um, magnesium och fosfor, samt
små mängder kalcium. Vid de
fortsatta undersökningarna på-
visades förekomst av mindre
mängder kalciumoxalat hos de
två honkatterna och större mäng-
der hos hunden. På grund av den
varierande sammansättningen
kunde den exakta stökiometriska
formeln inte beräknas med sä-
kerhet.

Ett absorptionsmaximum vid
930 cm-1 av IR-spektrumet indi-
kerade förekomst av pyrofosfat.

Strukturen hos denna i världs-
litteraturen tidigare ej beskrivna
urolit utreddes i samarbete med

Rolf Norrestam, professor vid
Institutionen för strukturkemi
vid Stockholms Universitet. Med
röntgenkristallografisk analys av
en enkel-kristall har den exakta
kristallstrukturen kunnat bestäm-
mas. Figur 2 visar svepelektron-
mikroskopbild av en kristall som
den kompakta kristallstrukturen
är uppbyggd av. Även den kemis-
ka sammansättningen har be-
räknats. Urinstenens korrekta
formel är: KMg1,5P2O7 ˙ 5H2O.

Diskussion
Den senaste tidens internationel-
la forskning om urinvägskonkre-
ment ägnar sig åt att försöka för-
stå mekanismen vid stenbild-
ning. Varför bildas kalciumoxa-
latstenar hos vissa patienter
medan de lyser med sin frånvaro
hos andra? Mycket arbete läggs
ner på att hitta naturliga och
syntetiska inhibitorer för urin-
stensbildning. Citrat, magnesium
och pyrofosfat har länge ansetts
som naturliga inhibitorer bland
annat av kalciumhaltiga urinste-
nar och främst då oxalater. Där-
för var det oväntat att hitta just
pyrofosfat som huvudkomponent
i den nya typen av urinvägskon-
krement.

Det framstod tydligt att pyro-
fosfat mot all tidigare förmodan
inte har kunnat hindra bildning-
en av kalciumoxalatstenar.

Pyrofosfat bildas metaboliskt
av fosforibonukleotider och ut-
söndras sedan via njurarna. Hal-
terna är låga i urin och plasma.
Pyrofosfat som antingen bildas
metaboliskt eller tillförs med födan
hydrolyseras av fosfataser av
vilka alkalisk fosfatas i blod och
urin är viktigast. 

Oväntat pyrofosfatinnehåll
Experimentellt har man försökt
relatera fosfatasaktiviteten till
den befintliga pyrofosfatkoncent-
rationen i plasma respektive i
urin (7). Vissa studier tydde på
ett samband mellan lägre enzym-
aktivitet och högre pyrofosfat-
koncentrationer (hos icke stenbil-
dare) samt högre enzymaktivitet
och lägre pyrofosfatkoncentratio-
ner (hos stenbildare, dvs högre
frekvens av oxalatstenar). Trots
dessa experimentella fynd kunde
hypotesen – att pyrofosfater är
inhibitorer – inte bevisas vid sta-
tistiska undersökningar (1, 2, 9).

I en omfattande undersökning
hos människa studerades fakto-
rer som medförde minskad risk
för urolithiasis hos kvinnliga
patienter (2). Pyrofosfat inte ens
nämns i dessa sammanhang,
däremot hade ökning av K- och
vätskeintaget en positiv effekt.
Mot bakgrunden att pyrofosfat
allmänt vedertaget anses som
hämmare av oxalathaltiga urin-
stenar, var dock urinsten med
pyrofosfat som huvudkomponent
oväntat. Under 1980-talet har
tillverkare av kattfoder ändrat
fodrets sammansättning för att
minska bildningen av struvitste-
nar, den vanligaste urinstenen
hos katter. Detta har bland an-
nat resulterat i en kraftig ökning
av oxalatstenar, som tidigare var
ovanliga. Det har visat sig att
risken för oxalatstenbildning
minskade med ökat K- och väts-
keintag medan Mg- och fosforin-
tag inte nämnvärt påverkade
urinstensbildningen (2).

Utsöndring av pyrofosfat hos
människa
Ökad utsöndring av pyrofosfat

Figur 2. Kristall av
perserit, preparerad
från urinvägskonkre-
ment från en nioårig
perserhankatt. Bilden
är tagen med svep-
elektronmikroskop,
förstoring 250 gånger.
Foto: Arne Sjögren,
Stockholms Universi-
tet. Reproducerat med
tillstånd från Soc Biol
Inorg Chem. 
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hos människa kan användas för
att bekräfta diagnosen hypofos-
fatasi, en ovanlig medfödd meta-
bolisk sjukdom (10). Vid denna
sjukdom är aktiviteten av alka-
liskt fosfatas i plasma låg. En
lägre aktivitet indikerar emeller-
tid inte nödvändigtvis den aktiva
fasen av hypofosfatasi. Den för-
höjda pyrofosfathalten i urinen
kan dock användas som indika-
tor för att påvisa början av sjuk-
domens patologiska förlopp, då
inlagringen av apatit i benet är
störd (8, 10).

Hypofosfatasi hos katt och
hund?
Man kan spekulera om orsaken
till denna ovanliga pyrofosfat-
urinsten. Det ligger nära att miss-
tänka att det finns en bidragande
fysiologisk faktor, t ex en som
påminner om hypofosfatasi hos
människa. 

Det kunde vara alkaliskt fosfa-
tas med defekt eller nedsatt hyd-
rolytisk aktivitet. En sådan dys-
funktion kan tänkas leda till uri-
növermättnad med avseende på
pyrofosfat, som resulterar i
kristallutfällning i närvaro av K
och Mg. Defekten kan vara till-
fällig eller permanent, vilket vi
hoppas att framtida observatio-
ner skall kunna närmare belysa. 

Trots att perserkatter kan vara
inavlade, har undersökning av de
aktuella stamtavlorna inte kun-
nat påvisa genetiska samband
mellan de drabbade katterna.

Sammanfattning
En ny typ av urinsten, med ar-
betsnamnet perserit, har påvi-
sats. Konkrementets kristall-
struktur och kemiska samman-
sättning har bestämts. Den nya
urinstenen består av K, Mg och
pyrofosfat och den kemiska for-
meln är KMg1,5P2O7 · 5H2O.

Urinstenen är lätt att identifie-
ra med den vanliga standard-IR-
metoden.

Stenbildningen är troligen
relaterad till en tillfällig eller
permanent enzymatisk dysfunk-
tion som liknar hypofosfatasi hos
människa. Den metaboliska stör-
ningen förmodas leda till över-
mättnad av pyrofosfat med kri-
stallutfällning som följd.

Summary
A new urolith in four cats
and a dog
A new previously unreported
type of urolith is presented. The
concrement containing potas-
sium, magnesium and pyrop-
hosphate was found in the blad-

der of four Persian cats and a
Collie dog. Its characteristic IR-
spectrum and absorption band at 
930 cm-1 indicated inorganic pyro-
phosphate. Chemical and crystal-
lographic investigations have
defined its structure and compo-
sition as KMg1,5P2O7 · 5H2O. 

It is suggested that some dys-
function of pyrophosphate-hydro-
lysing alkaline phosphatase might
cause pyrophosphate supersatu-
ration of the urine, leading to
crystallization of the urolith. 
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Figur 3. Nästan alla fall av den nya urinstenen hittades hos perserkatter. Undersökning
av de aktuella stamtavlorna har dock inte kunnat påvisa genetiska samband mellan de
drabbade katterna. Foto: Eivor Rasehorn.

*Professor emeritus Adrian Frank,
Lindsbergsgatan 13 B, 752 40 Uppsa-
la. E-post: dr.a.frank@rocketmail.com
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PRECISION 
IS THE MISSION

Metacam®
(meloxicam)

NSAID till behandling
av inflammation och

smärta hos hund

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

Metacam® (meloxicam)
Deklaration. 1 ml droppar innehåller:
Meloxicam 1,5 mg, xylitol 150 mg,
glycerol 150 mg, sorbitol 300 mg och
sackarinnatrium, constit. q.s, renat
vatten till 1 ml.
Indikationer. Lindring av inflammati-
on och smärta vid akuta och kroniska
sjukdomar i muskler, leder och skelett
hos hund, t ex artrit, artros, diskos-
pondylos, reumatisk smärta och
mjukdelsskador.
Kontraindikationer. Används inte 
till dräktiga eller lakterande djur då
produkten inte testats till dessa kate-
gorier. Används inte till djur som lider
av gastrointestinala störningar, som
irritation och blödning, försämrad
lever-, hjärt- eller njurfunktion och
blödningsrubbningar eller där det finns
tecken på individuell överkänslighet
mot produkten. Används inte till
hundar yngre än 6 veckor.
Försiktighet. Om biverkningar upp-
träder skall behandlingen avbrytas 
och veterinär skall uppsökas. Und-
vik användande på dehydrerade,
hypovolemiska eller hypotensiva djur, 
eftersom det finns en möjlig risk 
för ökad njurtoxicitet.
Biverkningar. Typiska NSAID-biverk-
ningar har rapporterats vid enstaka til-
lfällen. Dessa biverkningar uppträder
vanligen inom den första behandlings-
veckan och är i de flesta fall övergåen-
de och försvinner efter att behandlin-
gen utsätts, men kan i mycket sällsynta
fall vara allvarliga eller livshotande.
Dosering. Första dagen ges start-
dosering 0,2 mg (= 4 droppar) per kg
kroppsvikt, därefter underhållsdosering
0,1 mg (= 2 droppar) per kg kroppsvikt
en gång dagligen. Dropparna blandas
med fodret. Flaskan skall skakas
omedelbart innan användning. Dosera
med droppar direkt från flaskan vid ett
litet antal droppar. För att underlätta
dosering av droppar till större hundar
medföljer en dosspruta. Dossprutan 
är graderad i kg-kroppsvikt för att ge
underhållsdosering. Används dosspru-
tan för den högre startdoseringen
första dagen, inställes dossprutan på
hundens kroppsvikt x 2. Alternativt kan
terapin starta med Metacam 5 mg/ml
injektionslösning. Till äldre hundar ges
en reducerad dos. Observera hundens
allmäntillstånd. Klinisk respons ses
normalt inom 3-4 dagar. Om en klinisk
förbättring inte sker inom loppet av 
10 dagar, utsätts preparatet.
Interaktioner. Andra NSAIDs, diure-
tika, antikoagulantia, aminoglykosi-
dantibiotika och substanser med hög
proteinbindning kan konkurrera om
bindningen och således leda till
toxiska effekter. Metacam skall inte
administreras samtidigt med andra
NSAIDs eller glukokortikosteroider.
Samtidig administrering av potentiellt
njurtoxiska substanser ska undvikas.
Förpackningar och priser. Oral
suspension 1,5 mg/ml (honungssmak), 
10 ml 93:-, 32 ml 179:-, 100 ml 485:-.
(Marts 2002)
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Spiroketal diarré
Spiroketal diarré orsakas av in-
fektion med Brachyspira pilosi-
coli. Spiroketen B pilosicoli är
nära släkt med B hyodysenteriae
som ger svindysenteri. Spiroke-
tal diarré är vanligen en lindri-
gare sjukdom än svindysenteri
och diarrén är sällan blodblan-
dad (Figur 1). För en utförligare
beskrivning se Svensk Veterinär-
tidning nr 5/95 (2).

Antibiotikabehandling och
antibiotikakänslighet
Ett fall av terapisvikt vid tiamu-
linbehandling av spiroketal diar-
ré upptäcktes nyligen i en svensk
svinbesättning. Vid tidpunkten
för fallet fanns bara två antibioti-
ka registrerade för grisar i Sveri-
ge i en beredningsform som läm-
par sig för behandling av större
djurgrupper eller en hel besätt-
ning, nämligen tylosin och tia-
mulin. Båda dessa antibiotika
används vid behandling av spiro-
ketal diarré och svindysenteri.
Majoriteten av B hyodysenteriae-
isolaten som testas på SVA har
förlorat känsligheten för tylosin
men hittills har alla isolat varit
känsliga för tiamulin (4). 

När det gäller B pilosicoli vet vi
mindre. Endast ett fåtal isolat
har känslighetstestats och resul-
taten liknar mycket de för B hyo-

dysenteriae. Skillnaden är att vi
har funnit några isolat med mins-
kad känslighet för tiamulin (MIC
4 µg/ml) vilket man också har
observerat hos B pilosicoli i Fin-
land (3).

Det är känt att B pilosicoli för-
ändras genetiskt snabbare än B
hyodysenteriae (5). Kanske kan B
pilosicoli därför snabbare anpas-
sa sig under antibiotikatryck än
B hyodysenteriae. Författarna har
sökt forskningsmedel för att vi-
dare studera antibiotikakänslig-
heten hos svenska isolat av B
pilosicoli.

Fallbeskrivning
Före sanering
Efter en lång tid av dysenteripro-
blem i en större helintegrerad
besättning togs beslut om sane-
ring. Symtomen var framför allt
blodiga diarréer vid cirka tio
veckors ålder. Under en period
av mer än tio år behandlades gri-
sarna under avvänjnings- och
tillväxtperioden mer eller mindre
regelmässigt med tylosin eller
tiamulin. Mellan mars och au-
gusti 2001 sanerades besättning-
en från svindysenteri enligt de
anvisningar som anges av Svens-

Terapisvikt vid spiroketal
diarré
MÄRIT KARLSSON, VMD, laboratorieveteri-
när, ANDERS FRANKLIN, VMD, docent, 
MICHAEL STAMPE leg veterinär, djurhälso-
veterinär och CLAES FELLSTRÖM, VMD, 
professor.*

Det första fallet av terapisvikt vid tiamulinbe-
handling av spiroketal diarré är nu konstate-
rat i Sverige. I en besättning som sanerats 
mot svindysenteri med tiamulin uppstod nya diarréproblem. Efter saneringen kunde inte
Brachyspira hyodysenteriae påvisas men väl ett isolat av B pilosicoli som visade sig vara
resistent mot tiamulin. Författarna vill uppmärksamma fallet, men även poängtera vikten av
att resistensbestämning utförs före sanering av besättningar med svindysenteri, inte bara av
B hyodysenteriae utan också av eventuellt förekommande B pilosicoli.

Figur 1. Vid spiroketal diarré (infektion med Brachyspira pilosicoli) ses ofta en grå,
cementliknande diarré.
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ka Djurhälsovården (1) och som
innefattar bland annat behand-
ling med tiamulin och rengöring/
desinfektion av samtliga stallav-
delningar. 

Efter sanering
Efter saneringen kunde inte B
hyodysenteriae påvisas men all-
varliga diarréproblem kvarstod.
Den kliniska bilden var dock för-
ändrad. Nu debuterade diarré-
erna tidigare, ungefär vid åtta
veckors ålder. Symtombilden kän-
netecknades av tillväxthämning
och diarrén som sågs var endast
sällan blodig. Varken tylosin eller
tiamulin verkade nu ha effekt. I
proverna tagna efter saneringen
isolerades B pilosicoli.

Resistensundersökningar
Antibiotikakänslighetstester av
den påvisade stammen av B pilo-
sicoli utfördes eftersom behand-
lingsresultaten var så dåliga.
Resultaten visade resistens både
mot tylosin (MIC >128 µg/ml) och
tiamulin (MIC 32 µg/ml). Ytterli-
gare känslighetstester gjordes
för att hitta ett eventuellt alter-
nativ för behandling av de sjuka
grisarna. Stammen visade sig
vara känslig för tetracyklin var-
för licens för doxycyklinbehand-
ling via dricksvattnet söktes.

Nuvarande besättnings-
status
Sedan januari 2002 behandlas
samtliga tillväxtgrisar med doxy-
cyklin, 0,5 mg/kg kroppsvikt/dag,
via dricksvattnet under perioden

fyra till tio dagar efter avvänj-
ning. Den insatta behandlingen
har gett ett gott resultat. De tidi-
gare beskrivna diarréproblemen
har avtagit väsentligt, grisarna
är jämnare i storlek och nästan
inga pellegrisar ses längre. 

Diskussion
Spridning av tiamulinresistenta
stammar av B hyodysenteriae och
B pilosicoli utgör en riskfaktor
för den svenska svinproduktio-
nen. Eftersom den beskrivna be-
sättningen är helintegrerad och
inga grisar transporteras från
gården till andra svinbesättning-
ar, är det förmodligen inte någon
omedelbar fara för sådan sprid-
ning. Fallet som beskrivs visar

dock vikten av att fortlöpande
övervaka resistensläget för Bra-
chyspira-arter i Sverige. Vidare
illustreras vikten av att alltid
utföra resistensundersökning in-
nan man genomför sanering mot
svindysenteri. Fallet ger också
anledning till att ställa följande
viktiga frågor:

Hur skall besättningar med
tiamulinresistenta Brachyspira
pilosicoli hanteras för att för-
hindra spridning till andra be-
sättningar? Är det resistenta iso-
latet av B pilosicoli ett resultat
av den långvariga och regelbund-
na antibiotikaanvändningen i be-
sättningen? Finns risk för över-
föring av tiamulinresistens mel-
lan Brachyspira-arter? Skall tia-
mulin alltid användas som första-

��������
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. 

Figur 2. Fallet som beskrivs visar vikten av att fortlöpande övervaka resistensläget för
Brachyspira-arter i Sverige, liksom vikten av att alltid utföra resistensundersökning
innan sanering mot svindysenteri.
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handsval vid behandling av svin-
dysenteri/spiroketal diarré eller
finns alternativ? Hur länge och i
vilken omfattning kan/bör man
fortsätta med tetracyklinbehand-
ling av stora djurgrupper? Är sa-
nering av svinbesättningar med
påvisad B pilosicoli-förekomst
indicerad?

Frågorna har inga enkla svar,
och fortsatt forskning behövs.
Det är dock hög tid för den svens-
ka veterinärkåren att börja fun-
dera över dessa frågor. Ett skräck-
scenario vore spridning i Sverige
av svindysenteri orsakad av tia-
mulinresistenta B hyodysenteri-
ae. Sådana stammar förekommer
nu på kontinenten. Alternativet
för besättningar smittade med
tiamulinresistenta B hyodysente-
riae kan mycket väl innebära
total utslaktning.

Summary
Treatment failure in
spirochaetal diarrhoea
Little is known about antibiotic
resistance in Brachyspira pilosi-
coli, the causative agent of spi-

rochaetal diarrhoea. An eradica-
tion programme against swine
dysentery (B hyodysenteriae),
which included treatment with
tiamulin, was performed in a
Swedish pig herd. The eradica-
tion of B hyodysenteriae was suc-
cessful, but new problems with
diarrhoea subsequently arose. A
tylosin and tiamulin resistant
isolate of B pilosicoli was isolated
from a diarrhoeic pig. This is the
first time a Swedish tiamulin
resistant isolate of Brachyspira
spp is described. The case shows
the importance of antibiotic sus-
ceptibility testing prior to star-
ting a swine dysentery eradica-
tion programme, not only of the
B hyodysenteriae isolate in ques-
tion, but also of B pilosicoli when
present.

Tack
Ett stort tack till Ulla Zimmer-
man för utförda analyser.
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Under 2002 åker SACO landet runt för att
diskutera angelägna frågor med medlemmar
från hela Sverige.

Mellan mars och oktober besöker vi åtta
städer, från Malmö i söder till Umeå i norr.

SACOs nya ordförande Anna Ekström deltar
och moderator blir Erik Blix. I övrigt medver-
kar forskare, utredare och debattörer från hela
landet. Tema för konferenserna är ”Ett hållbart
arbetsliv”.

Frågor vi ställer oss är: Hur ska man orga-
nisera arbetet så att alla kompetenser tas till
vara, när allt färre ska försörja allt fler? Hur
skapar vi reella möjligheter för varje individ att
styra sitt arbete och liv? Hur ska vi bryta
dagens skrämmande utveckling när det gäller
långtidssjukskrivning och förtidspensionering?

Du kan läsa hela programmet och göra din
anmälan på webben.

SACO
-Landet runt

www.saco.se

*VMD, laboratorieveterinär Märit
Karlsson, Avdelningen för Antibioti-
ka, Statens veterinärmedicinska
anstalt, 751 89 Uppsala.
Docent Anders Franklin, Avdelning-
en för Antibiotika, Statens veterinär-
medicinska anstalt, 751 89 Uppsala.
Djurhälsoveterinär Michael Stampe,
Svenska Djurhälsovården AB,
Estrids väg 3, 29165 Kristianstad.
Professor Claes Fellström, Institutio-
nen för kirurgi och medicin, stordjur,
Sveriges lantbruksuniversitet, Box
7018, 750 07 Uppsala.
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Artiklar till SVT
Svensk Veterinärtidning är ett forum för
alla veterinärer och veterinärstudenter.
Artiklar bör därför vara koncentrerade
och utformade så att de är intressanta och
förståeliga för flertalet veterinärer, oav-
sett specialitet.

En artikel i SVT bör inte vara längre än
5 trycksidor, vilket motsvarar maximalt
12 maskinskrivna A4-sidor med 25 rader
per sida = dubbelt radavstånd. Detta mot-
svarar ca 22 000 tecken. Skriv gärna kor-
tare. Insändare och debattinlägg får nor-
malt inte överstiga två maskinskrivna
A4-sidor med dubbelt radavstånd, mot-
svarande ca 6 000 tecken.

Detta ska vara med!
Manuskript som är ofullständiga måste
kompletteras, och kan komma att retur-
neras till författaren. Detta försenar pub-
licering. Se därför till att följande punkter
finns med:

Rubrikförslag och ingress
Rubrikförslaget bör innehålla nyckelord
som underlättar för läsaren. Kom ihåg att
utrymmet är begränsat och skriv korta
rubriker. Långa rubriker måste normalt
kortas ner av redaktionen.

Ingressen ska vara en sammanfattning
av väsentliga fakta i artikeln. Den bör in-
te vara längre än 80 ord, och nyheter och
kliniska konsekvenser ska betonas. Re-
daktionen kan korta ner eller ändra in-
gressen om den inte uppfyller dessa krav.

Författarpresentation
Författarens för- och efternamn, veten-
skapliga titel och fullständiga adress
skrivs i denna ordning. För- och efter-
namn ska skrivas med stora bokstäver
(versaler). Är författarna fler, presenteras
namnen i den ordning författarna kommit
överens om.

För att få kallas författare ska man ha
deltagit så mycket i hela arbetet att man
ensam kan svara för innehållet, t ex i en
offentlig debatt.

Mellanrubriker
Artikeln bör förses med förslag till mel-
lanrubriker med jämna mellanrum. dessa
underlättar läsningen och belyser arti-
kelns uppläggning.

Summary
Om artikeln är av internationellt intresse,
d v s redovisar mer omfattande egna stu-
dier eller intressanta fall, bifogas en kort
sammanfattning på engelska. Denna ska

ha mellanrubriken ”Summary”, och kan
ha en engelsk översättning av huvudrub-
riken som underrubrik.

Slutgiltigt manus och
granskning
Insänt manus ska vara slutgiltigt. Manu-
skriptet tillsänds redaktionen i minst ett
exemplar på papper, och dessutom även
elektroniskt på diskett eller e-post. Redak-
tionen föredrar formatet Word  för PC (vi
använder Word -97) men kan konvertera
från flera andra format.

Insända veterinärmedicinska artiklar
granskas av SVT:s veterinära redaktörer
samt av en eller flera referenter som utses
av redaktionen. När sakinnehållet i en
artikel slutgiltligt godkänts går manu-
skriptet till redaktionell bearbetning.

Skrivregler
Texten skrivs på ordbehandlare och
skrivs ut på A4-papper med dubbelt rada-
vstånd och endast på ena sidan av pappe-
ret. Lämna minst 5 cm bred vänstermar-
ginal. Handskrivna manus returneras till
författaren.

Medicinska facktermer ska stavas en-
ligt ”Medicinsk terminologi/lexikon” av
Bengt I Lindskog och Bengt L Zetterberg.
För läkemedel ska generiska namn på
svenska används.

Undvik alla förkortningar i löpande
text, utan skriv ut orden i stället. Fotno-
ter och addenda ska också undvikas, skriv
hellre inom parentes i texten.

Provvärden ska vara fullständiga, med
enheter. Ange gärna även normalvärden.
SI-enheter bör användas.

Slutligen bör manusbladen numreras
för att undvika sammanblandning.

Figurer
Figurer kan bestå av fotografier, diagram,
teckningar, röntgenbilder, EKG-remsor
etc. Samtliga illustrationer ska vara
märkta med figurens nummer (i den ord-
ning de nämns i texten). Om missförstånd
kan uppstå, ska fotografiet på baksidan
förses med tejpad markering av vänster/
höger/upp/ner. Skriv aldrig direkt på bil-
dens baksida, då skriften kan gå igenom
och förstöra figuren. Av samma skäl ska
inte gem användas.

Författarna ansvarar för att illustra-
tionsmaterial är fritt för publicering utan
kostnad för tidningen. Kommer illustra-
tionen från någon annan skrift måste för-
fattaren inhämta tillstånd från denna.

Fotografier ska vara skarpa för att kun-
na användas. Både pappersbilder, digita-

la bilder (JPG-format) och diabilder går
att använda, såväl i svart/vitt som i färg.

Figurtexter
Varje figur förses med en särskild text
som kan läsas oberoende av framställ-
ningen i artikeln. Samtliga figurtexter
samlas på ett separat manusblad. Figur-
texterna numreras på samma sätt som
figurerna i den ordning de nämns i texten,
och kallas alltid ”Figur 1, Figur 2” etc,
oavsett om det rör sig om ett fotografi, ett
diagram eller något annat.

Tabeller
Redovisa inte ett material i både artikel-
text och tabeller! Låt tabellen verka själv-
ständigt om den är motiverad.

Varje tabell skrivs på ett separat ark
och förses med en kort förklarande text.
tabellerna numreras i den ordning de
kommer i texten.

Litteraturreferenser
Referenser i löpande text utmärks med
siffror inom parentes. Referenserna num-
reras efter bokstavsordningen i referens-
listan, inte i den följd de nämns i artikeln.
Egna, opublicerade observationer eller
personliga meddelanden numreras inte
utan nämns endast inom parentes i tex-
ten (Sven Svensson, Uppsala, pers medd
1991).

SVT publicerar normalt inte mer än 15
referenser i en referenslista. Författare
som av vetenskapliga skäl måste över-
skrida denna gräns bör sända in dels en
komplett litteraturlista (avsedd för gran-
skaren), dels en förkortad version för pub-
licering. I tidningen anges att den full-
ständiga referenslistan kan rekvireras
från huvudförfattaren.

Uppställningen av referenser i referens-
listan ska följa det så kallade Vancouver-
systemet (Uniform requirements for ma-
nuscripts submitted in biomedical jour-
nals). I korthet ska data i referensen ord-
nas på följande sätt: Referensnummer,
författarens efternamn samt initialer till
förnamn, artikelns rubrik, tidskriftens
eller bokens namn, utgivningsår, volym,
nummer, första sida – sista sida.
Exempel:
6. Bondestam S, Alitalo I & Kärkkäinen

M. Real-time ultrasound pregnancy
diagnosis in the bitch. J Small Anim
Pract 1983, 24 145–151.

Observera att punkt bara ska användas
mellan varje delinformation i referensen,
inte efter alla förkortade ord! Lycka till!

Författaranvisningar för Svensk Veterinär-
tidning
Ett komplett, rätt utskrivet manus har den kortaste vägen till publicering. Följande vägledning
beskriver hur redaktionen vill ha manus uppställda för att få in dem i tidningen fortast möjligt.
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Fallbeskrivning
I april 2001 remitterades en im-
porterad dansk hund av rasen
bracco italiano till Blå Stjärnans
Djursjukhus i Göteborg, på grund
av en blödning från munhålan
som inte ville upphöra. Vid besö-
ket framkom att hunden under
de senaste två veckorna vid
några tillfällen tappat balansen
och varit vinglig, samt att hun-
den en månad tidigare blivit
biten i höger munvinkel och att
det även då dröjt länge innan
såret slutade blöda.

Blodprovet som togs vid besö-
ket visade tecken på en grav,
regenerativ anemi, måttlig eosi-
nofili och basofili. Av de koagula-
tionstester som kunde utföras på
djursjukhuset var APTT–testet
onormalt så tillvida att ingen
koagulation kunde mätas, medan
PK–testet var normalt.

Vid röntgenundersökning av
thorax konstaterades diffusa
alveolära och interstitiella förtät-
ningar, vilka tolkades som lung-
blödningar.

Hunden behandlades med blod-
transfusion innan den sövdes för
att inspektera munhålan. Vid in-
spektionen lokaliserades blöd-
ningen till tandköttet vid P4 i
höger underkäke. Blödningen
kunde enkelt åtgärdas med dia-
termi.

Prov för FVIII-analys och von
Willebrandtfaktor (dvs koagula-
tionstester) skickades till Institu-
tionen för klinisk kemi, SLU.
Även prov för att utesluta borre-
lia/ehrlichiainfektion togs. 

Hunden sattes på behandling
med doxycyclin (Vibramycin®) i
väntan på svaren på koagula-
tionstesterna. Dessa visade en
kraftig VIII-brist samt en brist
på von Willebrandsfaktor som
bedömdes som sekundär till fak-
tor VIII-bristen. Borrelia/ehrli-
chiaprovet var negativt. 

Hunden flyttade en tid efter
vistelsen på djursjukhuset tillba-
ka till Danmark. Där konstatera-
de man att hunden var infekte-

rad med Angiostrongylus vaso-
rum, vilket sannolikt orsakade
faktor VIII-bristen hos denna
hund.

Livscykel
Parasiten Angiostrongylus vaso-
rum lever i arteria pulmonaris
och höger kammare hos hund.
Larverna hostas upp och sväljs
varefter de passerar ut med fae-
ces (Figur 1). Snäckor, alternativt

Fall av Angiostrongylus
vasorum i Sverige
ANNA EINARSSON, leg veterinär, specialist i 
hundens och kattens sjukdomar.*

En importerad hund från Danmark inkom till 
Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg i april 
2001 på grund av spontanblödning från mun-
hålan. Hunden visade sig sedermera vara in-
fekterad med parasiten Angiostrongylus vasorum.
Författaren vill göra svenska veterinärer uppmärksamma på denna parasit, som 
sedan en tid förekommer i Danmark.

Figur 1. Livscykel för Angiostrongylus vasorum. Parasiten lever i arteria pulmonaris och
höger kammare hos hund. Larverna hostas upp och sväljs varefter de passerar ut med fae-
ces. Ur referens 4.
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sniglar, kan fungera som mellan-
värdar för parasiten (Figur 2).
Hunden smittas genom att äta
den infekterade snäckan eller
snigeln, eller slickar i sig snigelns
slemsekret (2, 4).

Diagnos
Diagnosen ställs genom att påvi-
sa larverna vid trakealsköljning
alternativt avföringsprov. Ett
typiskt fynd vid blodprovstag-

ning är persisterande eosinofili
(2, 3). 

Symtom
En infekterad hund visar oftast
symtom från respirationsorga-
nen i form av hosta och näsblöd-
ningar. Även trötthet och inappe-
tens kan förekomma. I vissa fall
kan parasitinvasion leda till akut
högersidig hjärtsvikt, eller som i
detta fall, koagulationsrubbning-
ar (3).

Behandling
Den rekommenderade behand-
lingen är för närvarande daglig
avmaskning med fenbendazol
under två-tre veckor (2, 4).

Diskussion
De röntgenologiska förändring-
arna, som vi på djursjukhuset
hade bedömt som lungblödning-
ar, var sannolikt resultatet av
parasitinvasion i lungvävnaden
(Figur 3). Hunden hade efter
avmaskning med fenbendazol
under tre veckors tid blivit kli-
niskt frisk. 

I Danmark förekom Angiostron-
gylus vasorum till en början
främst i Köpenhamnsområdet (1)
men har enligt uppgift från vete-
rinärhögskolan i Köpenhamn,
spridit sig över stora delar av
Själland, och sporadiska fall har
setts i hela Danmark (4).

Det råder ingen tvekan om att
hunden i här beskrivet fall blivit
infekterad i Danmark. För att
parasiten skall få fäste i Sverige
krävs att den hittar en snäcka
som kan fungera som mellan-
värd. Enligt Dan Christensen,
SVA, borde det vara teoretiskt
möjligt för parasiten att få sam-
ma geografiska utbredning som
kattloppan, vilken förekommer i
södra och mellersta Sverige (1).
Det finns alltså skäl att beakta
parasitmisstanken vid utredning
av respirationslidanden och blöd-
ningsrubbningar hos hundar i
Sverige.

Referenser
1. Christensson D, Avdelning för para-

sitologi, SVA, personligt meddelande,
2002.

2. Corcoran B & Martin M. Cardiorespi-
ratory diseases of the dog and cat.
Library of Veterinary Practice, 1997,
182–183.

3. Ettinger S J & Feldman E C. Text-
book of veterinary internal medicine,
fifth edition. W, 2000, s 1070.

4. ”Hjerteorm hos hund”. Informations-
skrift från Hospital for mindre Hus-
dyr. Den Kgl Veterinær og Landbo-
højskole, Fredriksberg, Danmark,
okänt årtal.

Figur 2. Vinbergssnäcka, en möjlig mellanvärd för Angiostrongylus vasorum. Snäckor,
alternativt sniglar, kan fungera som mellanvärdar för parasiten.

Figur 3. Angiostrongylus-parasiter i lungvävnad. En infekterad hund visar oftast sym-
tom från respirationsorganen i form av hosta och näsblödningar.

*Leg veterinär Anna Einarsson, Stif-
telsen Blå Stjärnans Djursjukhus,
Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg.
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Inledning
Försäljningssiffror över antibak-
teriella läkemedel, godkända på
veterinärmedicinska indikatio-
ner, finns från 1980 och framåt
sedan tidigare publicerat (1, 3, 4,
5, 8, 10, 11). En sammanställ-
ning av tidigare publicerade siff-
ror återfinns i rapporten SVARM
2001 (9). Från 1990 och framåt
finns även försäljningssiffror över
antiparasitära medel att tillgå i
publicerad form (3, 4, 7). De siff-
ror som denna artikel bygger på
är, i likhet med föregående publi-
kationer, Apotekets så kallade
inleveransstatistik som visar hur
mycket apoteken köper från lan-
dets två läkemedelsgrossister –
Kronans droghandel (KD) och
Tamro. Skillnader mellan ensta-
ka år bör bedömas med försiktig-
het. Nedan diskuteras endast
förändringar om minst tio pro-
cent.

Antibakteriella medel
Den totala försäljningen av anti-
bakteriella medel beräknat som
kg aktiv substans under 2001 var

i stort sett oförändrad jämfört
med tidigare år. En siffermässig
ökning om cirka 200 kg kan note-
ras, men detta motsvarar endast

en procent av den totala volymen
(Tabell 1). 

Grupper som ökade under 2001
var cefalosporiner, makrolider
och linkosamider samt fluoroki-
noloner. Grupper som däremot
minskade var tetracykliner och
aminopenicilliner.

Noteras kan att något fler li-
censläkemedel ingår i årets sam-
manställning än vad fallet varit
tidigare. Exempelvis återfinns
licensläkemedel i gruppen tetra-
cykliner (QJ01A) och i gruppen

Försäljning av antibakteriella och anti-
parasitära läkemedel för djur 2001
KRISTINA ODENSVIK, informationsapotekare, docent.* 

Apoteket AB:s försäljningssiffror över antibakteriella och
antiparasitära läkemedel godkända till djur uppvisade för år
2001 inga dramatiska förändringar i jämförelse med tidigare
år. Snarare har en eventuell stabilisering skett i försäljning
och användning av dessa djurläkemedel.

Tabell 1. Total mängd antibakteriella läkemedel (kg aktiv substans) avsedda för behandling av djur under åren 1998-2001, baserat på
inleveransstatistik från Apoteket AB.

ATC-grupp Aktiv substans År

1998 1999 2000 2001

QG01AA, QJ01A Tetracykliner 2 897 2 251 1 7542 1 4532

QJ01CE, QJ01R, QJ51 G- och V-penicilliner1 8 547 8 692 8 254 8 414
QJ01CA, QJ01CR Aminopenicilliner 824 809 852 752
QJ01D Övriga betalaktamantibiotika 133 245 315 474
QA07AA, QJ01G, QJ01R, QJ51R Aminoglykosider 930 846 797 7702

QA07AB, QJ01E Sulfonamider 2 345 2 403 2 338 2 485
QJ01E Trimetoprim inkl. derivat 390 397 390 414
QJ01F Makrolider, linkosamider 1 846 1 467 1 352 1 510
QJ01MA Fluorokinoloner 175 155 156 182
QJ01XX92, QJ01XX94 Pleuromutiliner 1 032 847 871 841
QJ01XX91 Streptograminer 150 125 - -

TOTALT 19 269 18 237 17 079 17 295
1 Mängden beräknad som bensylpenicillin.
2 Licensläkemedel ingår.

Häst är ett djurslag
som troligen står för
en icke ringa del av
förbrukningen av
antibakteriella injek-
tionsläkemedel. Dock
saknas uppgifter om
aktuell populations-
storlek och förändring
av densamma över
tiden.
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medel vid tarminfektioner (QA07A
A). 

Definierade dygnsdoser
Sedan några år har förbrukning-
en av vissa antibakteriella injek-
tionsläkemedel även redovisats i
form av definierade dygnsdoser
(DDD). Avsikten har varit att få
ett kompletterande förbruknings-
mått i jämförelse med kg aktiv
substans, som i vissa fall är ett
trubbigt mätinstrument. Begrep-
pet DDD skall enbart betraktas
som en teknisk enhet där hänsyn
tagits till försåld mängd läkeme-
del under ett år ställt i förhållan-
de till den fastställda alternativt
rekommenderade dosen vid med-
lets huvudindikation, i detta fall
mastit, samt populationsstorlek.

Observeras bör att de aktuella
läkemedlen även används vid
andra indikationer och djurslag.
Ett djurslag som troligen står för
en icke ringa del av förbrukning-
en är häst, där även aktuell
populationsstorlek samt föränd-
ring av densamma över tiden i
dagsläget saknas. Vidare måste
man ha i åtanke att DDD inte
alltid speglar den rekommende-
rade dosen. Användningen av
DDD för medel med mastit som
huvudindikation finns tidigare
beskrivet (2).

Tabell 2 visar antalet DDD till
500 kg ko per 1 000 kor och dag.
Tabellen visar att det totala an-
talet DDD har ökat sedan föregå-
ende år. Grupper som har fått
ökad användning är penicilliner,
framför allt prokainpenicilliner
samt sulfonamider i kombination
med trimetoprim, och fluorokino-
loner.

Intramammarier
Försäljningssiffror för intramam-

marier (QJ51) återfinns i Tabell
3. I likhet med tidigare år finns
två korttidsverkande och två
långtidsverkande medel på den
svenska marknaden. Försäljning-
en av korttidsverkande intramam-
marier fortsatte att minska.
Även om en svag siffermässig
ökning noterades bland de lång-
tidsverkande juvertuberna får
den anses försumbar i samman-
hanget. Långtidsverkande intra-
mammarier är enbart godkända
vid mastit till skillnad mot de
korttidsverkande som även är
godkända vid andra indikationer
och djurslag.

Individ och grupp
En sammanställning över mäng-
den (kg aktiv substans) antibak-
teriella medel avsedda för indi-

Tabell 2. Antibakteriella läkemedel för injektion mot mastit hos nötkreatur som en av flera godkända indikationer, uttryckt i teoretiska
dygnsdoser till 500 kg ko/1 000 kor/dag. Beräkningen är gjord utifrån Apoteket ABs inleveransstatistik.

ATC-grupp Aktiv substans Dygnsdosa Dygnsdoser/1 000 kor/dag

1998 1999 2000 2001

QJ01A Tetracykliner 5 0,7 0,8 0,7 0,5
QJ01C Penicilliner: 4,9 5,2 5,1 5,5

(bensylpenicillin 12,6 1,3 1,1 1,0 1,0)
(prokainpenicillin 15b 3,6 4,1 4,1 4,5)

QJ01E Sulfonamider & trimetoprim 24c 0,3 0,3 0,2 0,3
QJ01F Makrolider & linkosamider 5 0,3 0,3 0,2 0,2
QJ01M Fluorokinoloner 1,25 0,6 0,5 0,5 0,6
QJ01R Kombinationer 10d 0,3 0,3 0,2 0,2

TOTALT 7,1 7,4 6,9 7,3
a Dos i gram till 500 kg ko. Dosering enligt FASS VET. och/eller Felleskatalogen 1996-1997 om inte annat anges.
b Dosen inkluderar prokain.
c Enligt Prescott JF & Baggot JD (6)
d Dosen avser prokainpenicillin.

Tabell 3. Antibakteriella läkemedel för intramammärt bruk (QJ51) uttryckt i antal
endossprutor för åren 1998–2001. Beräkningen är gjord utifrån Apoteket ABs
inleveransstatistik.

Typ av intramammarium Antal endossprutor

1998 1999 2000 2001

Korttidsverkande 212 080 182 320 176 160 170 416
Långtidsverkande 322 364 308 020 275 852 283 844

Försäljningen av
korttidsverkande int-
ramammarier fortsat-
te att minska under
2001.
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vid- respektive gruppbehandling
återfinns i Tabell 4. Siffror från
1994, 1996 och 1997 finns sedan
tidigare publicerade (5). Som
framgår med all tydlighet av
Tabell 4 var merparten av läke-
medlen som såldes under 2001 av-
sedda för behandling av enskilda
djur. Cefalosporiner (QJ01D) var
den grupp som ökade mest bland
läkemedel avsedda för individu-
ell behandling. Förändringen kan
troligen förklaras av en ökad för-
skrivning till hund och katt av
läkemedel godkända för just
dessa djurslag, där tidigare en-
bart humanmedicinskt godkända
medel varit tillgängliga. 

Bland medel avsedda för grupp-
behandling noterades att grup-
pen makrolider och linkosamider
(QJ01F) stod för en markant ök-
ning (20 %) under 2001, medan
tetracyklinerna minskade (–26 %).

Medel mot parasiter
Försålda mängder antiparasitä-
ra läkemedel beräknat i kg aktiv
substans återfinns i Tabell 5.
Enbart marginella förändringar
av försäljningen kunde noteras
under 2001 i jämförelse med året
innan. 

Samarbete Apoteket AB –
SVA
Även i år publiceras den svenska
förbrukningsstatistiken avseen-
de djurläkemedel, förutom i
Svensk Veterinärtidning, också
inom ramen för Svensk Veterinär
Antibiotikaresistens Monitorer-
ing (SVARM). Resultatet av resi-
stensövervakningen redovisas i
en årlig rapport där viss läkeme-
delsstatistik ingår. Rapporten
som ges ut på engelska med en
svensk sammanfattning kan be-

ställas från SVA men återfinns
också på SVAs hemsida (www.
sva.se).

Summary
Sales of antimicrobial and
antiparasitic drugs for
animals in Sweden 2001
Statistics on antimicrobial and
antiparasitic drugs are based on
sale figures provided by Apoteket
AB (The National Corporation of
Swedish Pharmacies). The figu-
res for 2001 were roughly the
same as those for 2000. In kg
active substance, an additional
200 kg was sold by the pharmaci-
es in 2001 compared to the pre-
vious year, but this only repre-
sents a change of 1%. 

Changes were noted in some
groups of therapeutic substances.
Increases were recorded for cep-
halosporins, macrolides and lin-

Tabell 4. Mängd antibakteriella läkemedel (kg aktiv substans) avsedda för individ- respektive gruppbehandling (allmänbehandling).
Intramammarier (QJ51) ingår inte. Sammanställningen är gjord utifrån Apoteket ABs inlevereransstatistik.

ATC grupp Individbehandling Gruppbehandling

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001

QA07A Medel vid tarminfektioner 649 607 5874 6144

QJ01A Tetracykliner 656 695 634 623 2 230 1 545 1 1114 8224

QJ01C Penicilliner1,2 9 287 9 424 9 037 9 095
QJ01D Cefalosporiner 133 245 315 474
QJ01E Sulfonamider & trimetoprim 2 335 2 376 2 336 2 478
QJ01F Makrolider & linkosamider 645 559 531 522 1 201 908 821 988
QJ01G Aminoglykosider2 535 528 474 454
QJ01M Fluorokinoloner 150 144 150 169 25 11 7 13
QJ01X Övriga antibakteriella medel3 64 52 56 48 1 119 920 815 793
1 Mängd beräknad som bensylpenicillin.
2 Mängd substans inkluderar även QJ01R, kombinationer.
3 tiamulin, valnemulin, virginiamycin
4 Licensläkemedel ingår.

Tabell 5. Total mängd antiparasitära läkemedel (kg aktiv substans) avsedda för behandling av djur baserat på Apoteket ABs
inleveransstatistik.

ATC-grupp 1998 1999 2000 2001

Medel mot protozoer
QP51A G Sulfonamider 140 145 145 78
QP51A H Pyraner, hydropuraner 9 941 a - -
QP51A J Triaziner 5 5 5 33b

QP51A X Övriga medel mot protozoer 413 a - -

Medel vid maskinfektion
QP52A A Kinolinderivat 8 10 9 10
QP52A C Bensimidazolderivat 1 327 1 456 1 463 1 529
QP52A F Tetrahydropyrimidiner 3 393 3 375 3 069 3 184
QP52A X Övriga medel vid maskinfektion 40 40 33 27

Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel
QP53A C Pyretriner inkl. syntetiska substanserc 147 138 200 195
QP53A F Organiska fosforföreningar 1 405 1 118 475 438
QP53A X, QP53B Övriga medel för utvärtes och systemiskt brukc 32 46 61 73

Endektocider
QP54A Makrocykliska laktoner 115 112 94 80b
a Gruppen blev under 1999 fodertillsats.
b Siffrorna inkluderar ett licensläkemedel.
c Gruppen omfattar enbart läkemedel och inte preparat klassade som bekämpningsmedel.
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cosamides, and fluoroquinolones.
Decreasing figures were found
for tetracyclines and aminopeni-
cillines.

To facilitate comparisons over
time, correcting for differences in
activity and dosage, defined daily
doses (DDD) were used as unit of
measurement for drugs with
mastitis as the main indication.
The number of DDD per cow and
day exhibited increasing figures. 

Most of the antimicrobial drugs
are approved and used for treat-
ment of individual animals. In
fact, few antimicrobial drugs are
formulated for administration to
groups of animals via food or
drinking water. The proportion of
these drugs of the total sales of
antimicrobials for systemic use
was 15% in 2001, to be compare
with 16% in 2000. 

Among the antiparasitic drugs,
no major changes were recorded
during 2001. 

Statistics on use of antimicrobi-
als approved for veterinary use
are since 2000 also published in
the report of the Swedish Veteri-
nary Antimicrobial Resistance

Monitoring (SVARM). The report
of 2001, which is in English, is
available on Internet (www.sva.
se).

Tack
Tack till laboratorieveterinär
Christina Greko, Avdelningen för
antibiotika, SVA, för värdefulla
synpunkter i samband med arbe-
tet med artikeln.
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Vi vet att det finns många veterinärer med talanger på
det konstnärliga planet, utöver sina veterinärmedicins-
ka kunskaper. Vid årets veterinärmöte den 7–8 novem-
ber vill SVS ge dessa en möjlighet att visa sina alster
för mötesdeltagarna. Det här är följaktligen ett upprop
till er som målar, väver, skulpterar, drejar, blåser glas,
täljer i näver eller vad annat ni kan tänkas pyssla med
på er eventuella fritid. Vi har tänkt oss att avsätta en
lokal i samband med mötet för en liten konstutställning
och hoppas att detta ska vara av intresse och kunna
tillföra vårt årliga veterinärmöte en ny och kulturell
dimension. Detta kommer inte att kosta deltagarna
något och man får om man så önskar bjuda ut sina als-
ter till försäljning. Lite beroende på hur stort intresset
visar sig vara kan SVS också tänka sig att alster av de
närmaste familjemedlemmarna kan beredas plats. 

Om du tycker att detta är en bra idé ber vi dig kontakta
Christina Arosenius, SVS, Box 12709, 112 94 Stockholm,
telefon 08-545 558 24, e-post: christina.arosenius@svf.se
och anmäla ditt deltagande samt vilken typ av konst du
vill ta med dig. För att kunna avgöra om intresset är till-
räckligt stort för att vi ska arbeta vidare på denna idé vill
vi gärna höra av dig senast den 15 juni 2002.

Kallelse till Konstnärliga Kolleger
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Vad är MRT?
Magnetisk resonanstomografi
(MRT) är en bilddiagnostikmetod
som mycket snabbt fått en ökad
användning inom humanmedici-
nen. Det är en icke invasiv bild-
teknik där man utnyttjar mag-
netfält och radiovågor istället för
joniserande strålning för att ska-
pa tomografiska bilder i valfria
plan. 

Patienten eller den kroppsdel
man vill undersöka placeras i ett
starkt magnetfält. Protonerna i
vävnaderna orienteras i mag-
netfältet till följd av att de har
ett magnetiskt moment (har en
nord- och en sydpol). De bombar-
deras med pulser av radiovågor
vilket stör ordningen. Mellan
pulserna återgår protonerna till
orienteringen i magnetfältet och
avger då energi i form av radio-
vågor. Dessa har olika frekvens
beroende på varifrån i kroppen
de kommer. 

Radiovågorna tas upp av en
spole som placeras runt den del
som undersöks. Spolen fungerar
som en antenn. Impulserna om-
formas i en dator till en gråskalig
två- eller tredimensionell bild.
Då majoriteten av protonerna i
kroppen är bundna till vattenmo-
lekyler blir den bild man får
något förenklat en återgivning av
vävnadernas vatteninnehåll. Me-
toden ger därför en mycket god
särskiljning av olika vävnader
och organstrukturer och den är
även mycket känslig för patolo-
giska processer.

Anläggning i Skara
På Djursjukhuset i Skara har vi
sedan 1989 haft möjlighet att
genom samarbete med human-
sjukvården utföra MRT-(magnet-

Nu är MRT-anläggningen på plats i Skara
HENRIK NYBERG, leg veterinär, klinikveterinär, ansvarig för bilddiagnostikavdelningen och
MARIE KARLSSON LINDSKOG, leg veterinär, klinikveterinär.*

Efter många års planerande är det första steget mot en egen magnetresonanstomografi-
(MRT)-anläggning vid djursjukhuset i Skara äntligen taget. Måndagen den 18 mars kunde
den första hunden undersökas i den mobila MRT-anläggning som nu finns på plats.

Magnetisk resonanstomografi (MRT) är en ny bilddiagnostikmetod. Patienten eller den
kroppsdel man vill undersöka placeras i ett starkt magnetfält.  

Den MRT-anläggning som står på Djursjukhuset i Skara idag är en mobil anläggning
som tidigare använts vid olika sjukhus i Norden.
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resonanstomografi)-undersök-
ningar. Det började i Växjö 1989–
95 och har sedan 1995 kunnat fort-
sätta på Kärnsjukhuset i Skövde
där vi har goda kontakter. Det
har dock av praktiska skäl en-
dast varit möjligt att undersöka
smådjur och preparat av häst-
ben, och dessutom efter ordinarie
arbetstid. Tankarna på en egen
MRT-anläggning har därför fun-
nits länge och var nästan i hamn
redan 1996, men då gällde det en
betydligt mindre anläggning med
vissa begränsningar i dess an-
vändning.

Att bygga en anläggning som
har tillräcklig kapacitet och stor-
lek för att kunna undersöka så-
väl extremiteter som skalle och
halsrygg hos häst har varit det
mål vilket vi aktivt arbetat mot
de senaste åren. Detta kräver
dock en investering på runt tio
miljoner kronor, varför det stora
problemet självklart har rört
finansieringen. 

Genom våra kontakter inom
humansjukvården har vi blivit
varse att kötiden för MRT-under-
sökningar på människor i vår
region är bland de längsta i lan-
det. Vi har därför sedan något år
på allvar inlett diskussioner med
humansjukvården om ett samar-
bete. Detta är ingen världsnyhet
utan något som redan förekom-
mer i USA.

Mobil enhet
Den anläggning som står på
Djursjukhuset i Skara idag är en
mobil anläggning som tidigare
använts vid olika sjukhus i Nor-
den. Anläggningen ägs av Mag-
netkameran AB. Tanken är att
den skall stå hos oss fram till
hösten, då vi förhoppningsvis
kan färdigställa den planerade
fasta anläggningen. Den mobila
anläggningen har samma begräns-
ning som humansjukhusets avse-
ende undersökning av hästar,
men fördelen är att den kan
användas under ordinarie arbets-
tid och utan resväg för våra
mindre patienter. 

Genom att ha en anläggning på
plats har vi också möjlighet att
på allvar ansöka om ett vårdav-
tal med hälso- och sjukvårdssty-
relsen i länet. Detta är nämligen
en springande punkt, eftersom
den fasta anläggningen fordrar
att vi åtminstone initialt har
annan finansiering än bara vete-
rinära patienter. Socialstyrelsen
har preliminärt godkänt gemen-
sam användning av MRT-anlägg-
ningen för djur och människor.

Många möjligheter
Tillgång till MRT har många
potentiella användningsområden
inom veterinärmedicinen. På
smådjursidan ser vi framför allt

diagnostiken av nervsystemets
sjukdomar som ett område där vi
vet att vi har stor nytta av tekni-
ken. På hästsidan öppnas helt
nya möjligheter för diagnostik av
bland annat hovsjukdomar, ”låga”
hältor och tandrelaterade sjukdo-
mar. Vi ser möjligheterna för
forskning både veterinärmedi-
cinskt men även tvärvetenskap-
ligt. De erfarenheter av MRT och
det intima samarbete med en
radiolog på humansidan som vi
etablerat genom åren är ovärder-
liga när vi nu skall köra igång på
egen hand. 

Vi känner dock en stor ödmjuk-
het inför uppgiften eftersom det
är mycket viktigt att inte förlora
försäkringsbolagens förtroende.
Att noggrant välja sina fall och
utföra riktade undersökningar är
av största vikt om tekniken skall
kunna användas i någon större
utsträckning i framtiden. Den
detaljrikedom som en MRT-un-
dersökning ger är också en fälla
som kan leda till övertolkning av
fynd, om man inte är försiktig.

Framtiden oviss
Även om vi nu ser en ljusning i
och med detta steg så är framti-
den för MRT-anläggningen i
Skara fortfarande oviss. För att
få en säkrare ekonomi under de
första åren hoppas vi på någon
form av samarbete med human-
sjukvården för att våra planer
skall gå i lås. Tyvärr ligger det
mycket pengar och taktik i sjuk-
vårdspolitiken idag, inte minst
när det är valår. Det har varit
svårt att få några raka besked
om vad som gäller. Nyligen har
vi dock haft en hel del publicitet
med positiva reaktioner från all-
mänheten. Vi hoppas att politi-
kerna tar chansen och vågar satsa
på ett samarbete. Den anlägg-
ning som står hos oss nu riskerar
annars att flyttas till ett human-
sjukhus redan i början på maj,
om vi inte får positiva besked.

Exempel på MR-bild,
så kallad T1-viktad
sekvens efter kontrast-
giva (Omniscan, Ny-
comed). Bilden visar
en hjärntumör hos
hund och motsvarar
ett snitt i transversal-
planet med vänster
sida åt vänster och
dorsalt uppåt. Dorsalt
i storhjärnan på
vänster sida ses ett
välavgränsat område
med högt kontrast-
upptag (pil). Detta
område motsvarar en
nybildning. Övriga
undersökningssekven-
ser visar ett kraftigt
omgivande ödem.
MR-diagnos: Malign
tumör typ astrocytom
eller glioblastom.

*Klinikveterinär Henrik Nyberg, SLU,
Djursjukhuset i Skara, Box 234, 534
23 Skara.
Klinikveterinär Marie Karlsson Lind-
skog, SLU, Djursjukhuset i Skara,
Box 234, 534 23 Skara.
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BSE-provtagning
Miss vid provtagning ger för-
senat svar
I mitten av mars spärrades en
nötkreatursbesättning i Skåne
på grund av BSE-misstanke. Or-
saken var att ett prov som tagits
från ett av djuren vid normal-
slakt gav ett positivt resultat 
vid snabbtest. Positiva snabbtest
skall alltid konfirmeras med
histopatologi och immunohisto-
kemi (utförs vid SVA). Om mate-
rialet inte är av god kvalitet
alternativt inte ger ett klart svar,
skall provet undersökas med
western blot (prov skickas då till
England). I det aktuella fallet
noterades att provet var skadat
på grund av att skeden vid utta-
get skalat av en bit av hjärn-
stammen, obex, som är det områ-
de där de histopatologiska för-
ändringarna sitter. Provet kunde
därför inte konfirmeras vid SVA
och måste skickas till England.
Svarstiden förlängdes på grund
av att provet var felaktigt utta-
get med minst två veckor.

Vid slakterier är det alltid
besiktningsveterinären som är
ansvarig för uttagande av BSE-
prover. Arbetsuppgiften kan dele-
geras till annan av Livsmedels-
verket anställd utbildad perso-
nal, men sker då fortfarande un-
der veterinärt ansvar.

SVA har den senaste tiden no-
terat en ökning i antalet felaktigt
uttagna prover. Bland annat ses
prover som är ”sönderhackade”,
obex är skadat eller saknas, för
mycket material är uttaget och
detta har sedan pressats ned i
röret.

Det är av största vikt att alla
som tar ut prover är väl förtrog-
na med metoden och att instruk-
tionen från SVA följs. Det är

även viktigt att alla känner till
att rätt område måste tas ut och
materialet måste vara oskadat
för att det skall kunna under-
sökas i mikroskop vid positivt
snabbtest.

SVA har tagit fram en ny bild-
serie som inom kort kommer att
skickas ut till besiktningsveteri-
närer vid samtliga slakterier som
berörs av provtagningen.

Utökad scrapieöver-
vakning
Den 1 januari i år påbörjades en
ny scrapieövervakning i Sverige
och övervakningen utökades yt-
terligare den 1 april. Information
har gått ut till alla får- och get-
ägare, veterinärer, transportörer
och andra berörda. En uppdate-
ring av scrapiebroschyren har
gjorts och finns att beställa hos
respektive myndighet. Det går
också bra att hämta hem den i
PDF-format via webbplatserna. 

Bakgrunden till att den utöka-
de övervakningen av scrapie har

införts är att det inte går att ute-
sluta att BSE-smitta kan finnas i
får- och getpopulationen. Får och
getter kan ha konsumerat sam-
ma foder som nötkreatur, och
experimentellt har forskare lyck-
ats överföra BSE-smitta till får.
Det är omöjligt att kliniskt skilja
får med BSE från får med scra-
pie, då symtomen är likartade.
Riktlinjerna för scrapieprogram-
met fastställs i Europaparlamen-
tets och rådets TSE-förordning
(EG) nr 999/2001.

Provtagningen görs på djur över
18 månaders ålder som självdött
eller avlivats på grund av sjuk-
dom (800 per år) och från nor-
malslaktade djur (5 250 per år).
Djuren i övervakningsprogram-
met undersöks med snabbtest
som är desamma som används
vid undersökning av nötkreatur
med avseende på BSE. Snabbtes-
terna detekterar både BSE och
scrapie men kan inte skilja dem
åt. Om positivt fall upptäcks hos
får eller get utgår man från att

Månadens Epiztel
SVA har noterat en ökning i antalet felaktigt uttagna BSE-prover som skickas från slakteri-
erna. Det är av största vikt att alla som tar ut prover är väl förtrogna med metoden och att
instruktionerna från SVA följs. Den 1 april utökades vidare övervakningsprogrammet för scra-
pie hos får och get. Epizteln ger en kort sammanfattning till bakgrunden av den nya övervak-
ningen. Slutligen rapporteras att paramyxovirus har isolerats från stadsduvor i Malmö.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd av Gudrun
Orava, SVA.

Bild som visar hjärnstammen av en vuxen ko, där man har skurit av obexprovet. Foto:
Arman Shokrai, SVA.
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detta är scrapie. Idag kan man
endast genom att infektera möss
skilja på BSE och scrapie och
metoden tar två år. Snabbare
metoder är under utveckling. 

Vid positivt resultat bekräftas
detta med kompletterande test-
metoder. I väntan på definitivt
provsvar beslutas om restriktio-
ner i besättningen. Inga djur får
säljas eller på annat sätt lämna
gården för att förhindra att en
eventuell smitta sprids.

Scrapie lyder under epizootila-
gen. I Sverige har scrapie påvi-
sats vid ett tillfälle, 1986. 

Ny föreskrift om anmäl-
ningspliktiga sjukdomar
Reglerna i den nya föreskriften
om anmälningspliktiga sjukdo-
mar återfinns till största delen i
den idag gällande föreskriften
(1995:49), som kommer att upp-
hävas. Anmälningsrutinerna är
desamma som innan, men anvis-
ningarna för när anmälan ska
göras, och av vem, har genomgått
en redaktionell förändring. 

Nytt är att anmälningsplikten
nu även omfattar andra personer
än veterinärer som ansvarar för
ett laboratorium. Det blir där-
med lättare att följa utvecklingen
av sjukdomar och smittämnen, t
ex clostridieinfektioner som även
diagnostiseras på andra labora-
torier än veterinärmedicinska,
och som tidigare inte var anmäl-
ningspliktiga för andra än veteri-
närer. En ytterligare nyhet är att
en veterinär som väljer att
skicka prover till ett utländskt
laboratorium övertar ansvaret
att anmäla fall av sjukdomar
som omfattas av föreskriften.

Listan över anmälningsplikti-
ga sjukdomar är något föränd-

rad, framför allt innebär föränd-
ringen att sjukdomsagens nume-
ra specificeras.

Paramyxovirus hos duvor
Två vilda stadsduvor från Malmö
som uppvisat symtom på para-
myxovirusinfektion har under-
sökts vid SVA. PPMV-1, en speci-
ellt duvanpassad typ av para-
myxovirus, har isolerats. Tidiga-
re isolerade virus av denna vari-
ant under hösten 2000 och våren
2001 har i så kallade ICPI-test
haft så höga index att om sjukdo-
men spreds till fjäderfän skulle

den klassas som Newcastlesjuka.
Sannolikt cirkulerar sedan bör-
jan av 1980-talet ständigt denna
typ av duvanpassade virus bland
vilda duvor. Mycket talar dock
för att virusförekomsten ökar
under vissa år, och vi upplever
troligen en sådan period nu. I
januari 2001 orsakade duvanpas-
sat paramyxovirus ett Newcast-
leutbrott i en hönsbesättning i
Skåne, där besättningen fick
avlivas. Uppmaning om att skyd-
da fjäderfän och foder mot duvor
har gått ut till fjäderfäföretag
och foderfabriker.

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.

Vilken är din diagnos? – EKG
Fallet är insänt av leg veteri-
när Fredrik Ståhlberg, Läcke-
by Djursjukhus, Örntorp
4077, 380 31 Läckeby. 
Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Engelsk springer spaniel,
tik, tio år
Anamnes/Status: Hunden har
svimmat upprepade gånger sedan
en tid före besöket och besvären
har successivt ökat. Ingen speci-
fik klinisk diagnos kunde ställas
trots långvarig utredning, och ett
antal EKG togs vid ett flertal till-
fällen. Vid den senaste EKG-

registreringen auskulterades en
mycket långsam hjärtfrekvens.
Hunden avlivades kort därefter.

EKG 1: Registrering vid tidiga-
re undersökning, se Figur 1.

EKG 2: Registrering vid den
sista undersökningen, se Figur 2.

Svar – se sidan 274

Figur 2. EKG 2, registrerat vid den sista undersökningen. Avledning II, 1 cm = 1 mV, pap-
pershastighet 50 mm/s. Bilden är av trycktekniska skäl förminskad men motsvarar 15 cm. 

Figur 1. EKG 1, registrerat vid en tidig undersökning. Avledning II, 1 cm = 1 mV, pap-
pershastighet 50 mm/s. Bilden är av trycktekniska skäl förminskad men motsvarar 15 cm.
En liten ruta motsvarar 1 mm.
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Djurhälsokonferensen på Vår
Gård inleddes med en gemensam
session där Svenska Djurhälso-
vårdens nye VD Jan Åke Roberts-
son för första gången fick hälsa
deltagarna välkomna. Han kon-
staterade att ”föreställningen var
utsåld” med närmare 140 åhörare
i salen. Robertsson gladde sig sär-
skilt åt att kunna hälsa många
nordiska deltagare välkomna, då
både Danmark, Finland och Norge
var representerade på konferen-
sen. 

hälsovårdsbesök minskar. Även
på nötsidan ses minskande antal
besättningar medan de kvarva-
rande blir allt större. 

Läkemedelsförbrukning
och resistensutveckling
Christina Greko gav under denna
rubrik en genomgång av hur läke-
medelsförbrukning, resistensut-
veckling och restsubstanser för
djur inom livsmedelsproduktio-
nen ser ut idag. Sverige har fort-
farande en mycket gott läge, vil-
ket den av EU beordrade prov-
tagningen visat. Under år 2000
togs 16000 prover rörande rest-
substanser och i inget fall påvisa-
des förekomst av hormonella
substanser. Frekvensen antibio-
tikapositiva prover var dessutom
mycket låg. Hos nöt hittades fyra
positiva prov, ett hos svin, inget
hos får och fyra positiva mjölk-
prover. 

Vad gäller resistensproblema-

tiken råder det ingen brist på
dokumentation om riskerna. Att
resistens kan spridas till männi-
ska via livsmedel är också fast-
ställt. Det behövs dock bättre mät-
enheter för förbrukningsstatisti-
ken angående olika antibiotika.
Framför allt måste den korrele-
ras till djurslag och förändringar
i djurpopulationen för att kunna
ge korrekt information om vad
som händer på detta område. De
senaste 20 åren har försäljningen
för individbehandlingar varit
ganska stabil i Sverige medan
gruppbehandlingar minskar.

Svin- och nötbehandlingar
Hur sjukligheten och antibiotika-
förbrukningen ser ut i svenska
svin- och mjölkkobesättningar
redogjorde därefter Nils Lunde-
heim och Jonas Carlsson för.
Antalet behandlade djur, diagno-
ser och även kostnader redovisa-
des efter analys av data från
åren 1998–2000. Medicinkostna-
den hamnade då på 61:50 kronor/
årssugga och 2:80 kronor/slakt-
svin. För suggor dominerade re-
produktionssjukdomar medan
det för smågrisar och slaktsvin
rörde sig främst om luftvägs- och
mag/tarmlidanden. Hos nöt är
naturligtvis mastit den allt domi-
nerande behandlingsorsaken. 

Djurhälsovårdskonferens i konstnärlig miljö
Efter ett uppehåll på ett år orsakat av mul-och klövsjukeut-
brottet i Europa, inbjöd Svenska Djurhälsovården åter till en
fullmatad konferens. Mötet var förlagt till Vår Gård, svenska
kooperationens kursgård i Saltsjöbaden utanför Stockholm.
Att döma av det stora deltagarantalet finns ett behov för
detta årliga möte och det var en blandad och engagerad
skara som under två dagar diskuterade aktuella frågor.

Han gjorde vidare en kort ge-
nomgång av hur verkligheten ser
ut för djurhälsovården i Sverige
idag, med minskande antal svin-
besättningar och därmed mins-
kat kundunderlag. Arbetet har
också ändrat karaktär, utred-
ningsbesöken ökar medan rena

Jan Åke Robertsson fick för första gången
som ny VD för Svenska Djurhälsovården
hälsa deltagarna välkomna till konferen-
sen.

Christina Greko gav en genomgång av
hur läkemedelsförbrukning, resistensut-
veckling och restsubstanser för lantbru-
kets djur ser ut idag.

Medicinkostnaden hamnade under 1998–
2000 på 61:50 kronor/årssugga, berättade
Nils Lundeheim.
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Märit Karlsson från antibio-
tikaavdelningen på SVA redovi-
sade också resultat från sin
doktorsavhandling om svindy-
senteri och antibiotikaresistens.
Avhandlingen har resulterat i
utveckling av en metod för resi-
stensövervakning av Brachyspi-
ra hyodysenteriae och Märit fram-
höll vikten av att utföra resistens-
bestämning före sanering i dy-
senteridrabbade besättningar. 

Bovint respiratoriskt
syncytialt virus
På eftermiddagen hölls två paral-
lella sessioner och deltagarna var
tvungna att välja mellan nöt och

svin. De flesta valde svinföreläs-
ningarna men ett 40-tal samla-
des för att lyssna på den inbjud-
ne föreläsaren Lars Erik Larsen
från Danmarks motsvarighet till
SVA, Danmarks Veterinærinsti-
tut. Han redogjorde för resulta-
ten från ett sju år långt danskt
forskningsprojekt där man för-
sökt komma fram till hur det
multifaktoriella syndromet BRSV
(bovint respiratoriskt syncytialt
virus), skall hanteras. 

Sjukdomen yttrar sig främst
som kalvpneumoni där sju pro-
cent av kalvarna dör de första tre
månaderna. Detta är dels ett
stort ekonomiskt problem, dels
en av huvudorsakerna till hög
antibiotikaanvändning. Viruset
har global spridning och före-
kommer i alla länder med inten-
siv kalvuppfödning. Spridningen
sker huvudsakligen med aerosol
men smitta via människor, mjölk
eller redskap kan inte uteslutas.

Trots långvariga studier är
fortfarande mycket okänt när det
gäller detta virus, framför allt
var reservoaren finns mellan
utbrotten som oftast är årstids-
bundna. Även djurens immunför-
svar mot detta virus är komplice-
rat och svårförklarat.

I Danmark har gjorts omfat-
tande vaccinförsök utan att man
nått riktigt bra resultat och det
är svårt att ge råd om vaccina-
tion skall genomföras eller inte.
Efter att ha lyssnat på denne
intressante föreläsare i ett par

Per Jensen för att locka deltagar-
na till föreläsningssalen redan
halv nio på morgonen. Med hjälp
av vackra foton togs åhörarna på
en snabb historisk vandring med
information om när vi fick våra
husdjur och hur vi påverkat
deras beteende och genetik. När
man ser fotot på en bulldogg är
det svårt att tro att detta djur för
15 000 år sedan var en varg. 

Många av djuren har männi-
skan fullständigt gjort om utse-
endemässigt men när man tittar
på djurens beteende har mycket
lite egentligen förändrat sig. Den
enorma utvecklingen på gentek-
nikens område gör att man nu
kan datera när olika populatio-
ner skilt sig åt och man har fått
omvärdera en del tidigare date-
ringar. Det har till exempel visat
sig att de vargar som gav upphov
till våra hundar skildes ut från

Märit Karlsson från SVA redovisade re-
sultat från sin doktorsavhandling om svin-
dysenteri och antibiotikaresistens.

Ett 40-tal personer samlades för att lyssna på hur det multifaktoriella syndromet BRSV
(bovint respiratoriskt syncytialt virus), skall hanteras.

timmar var åhörarna mer infor-
merade men inte mycket klokare
gällande bästa sättet att hantera
sjukdomen.

Naturligt beteende hos
husdjur – finns det kvar?
Efter en kväll tillsammans med
god mat och dryck, trevlig sam-
varo, och dans för dem som så
önskade, krävdes det en rubrik
som ovan och en föreläsare som

Per Jensen lockade deltagarna till föreläs-
ningssalen med en historisk genomgång
om när vi fick våra husdjur och hur vi
påverkat deras beteende och genetik.
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den övriga populationen redan
för 50 000 år sedan. Många na-
turliga beteenden finns kvar och
utförs fortfarande av djuren även
om de yttre förutsättningarna
saknas. Man kan inte få djuren
att avstå från detta etologiska
behov. Det ses bland annat hos
suggor som utför de rörelser som
behövs för bobyggnad i samband
med grisningen även i helt steri-
la miljöer. Tvingar man djur att
avstå från denna typ av beteen-
den uppstår fysiologiska följder
och olika stressymtom som leder
till ökad sjuklighet. 

Den selektion som vi männi-
skor oftast gör är för bättre till-
växt och där har vi lyckats myck-
et bra med t ex broiler. Någon
har räknat ut att om tillväxtök-
ningen fortsätter som hittills
kommer det snart att bli slakt-
färdiga broilers innan de ens
kläckts ur ägget. Det finns dock
en resursfördelningsteori som
säger att djurets resurser be-
gränsas av födointaget och ener-
gitillförseln. Resurserna ska se-
dan fördelas till alla djurets akti-
viteter. Om alla resurser går till
tillväxten, hur går det då med
djurets övriga behov? Vad hän-
der med immunologi, metabo-
lism, reproduktion, beteende?
Allt mindre resurser finns kvar
för att klara anpassning till
plötsliga miljöförändringar. 

Hälsoeffekter för lös-
gående sinsuggor
Sedan var det åter dags för åhö-
rarna att dela upp sig efter
djurslagsintresse. Föreläsningar-
na om sinsuggor inleddes med
reproduktionsproblem kopplade
till moderna inhysningssystem.
Där visades också en mycket
instruktiv video om brunstkon-
troll i dessa system som tagits
fram gemensamt av den svenska
och norska djurhälsovården. 

Carl-Johan Ehlorsson redogjor-
de sedan för en studie som gjorts
på olika inhysningssystems in-
verkan på ben- och klövhälsan. I
studien hade man använt en sär-
skild verkstol för suggor hämtad
från Danmark. Det var uppen-
bart att möjligheterna att be-
handla denna typ av problem
underlättas betydligt med ett

sådant hjälpmedel. Resultatet av
studien visar att spaltgolvs-
system ger upphov till mer klöv-
skador och högre utslagningsfre-
kvens medan ströbäddar i stället
ger fler förvuxna klövar. Det re-
kommenderades att dräktiga gyl-
tor får en bra miljö under dräk-
tighetstiden för att inte ta alltför
mycket skada när de sedan kom-
mer in på spaltgolven. En sjuk-
box måste också finnas för att ge
god avläkning av denna typ av
skador, enbart antibiotikabe-
handling hjälper inte. Smärtlind-
ring har också god effekt och
borde troligen användas i högre
utsträckning än som nu görs.

En djurägares erfarenheter
Hur en djurägare ser på rådgiv-
ning och samarbete redovisade
Annika Bergman från Elmesta
gård utanför Örebro. Hon hade
visserligen fått bra råd av Lena
Eliasson-Selling i samband med
en större ombyggnad av sugg-
stallarna, men tyckte ändå att
rådgivare och veterinärer är dåli-
ga på att tala om för djurägarna
vad olika åtgärder och förbätt-
ringar kommer att medföra för
djurägarens plånbok. Hon efter-
lyste klarare samarbetsregler
eller kontrakt med djurhälsovår-
den för att kunna kvalitetssäkra
denna organisations arbete. Som
ägare till en större besättning är
man ofta också arbetsgivare med
ansvar för personalens arbets-
miljö, förutom djuromsorgshän-
synen. Från djurägarnas sida
efterlyste hon större öppenhet
rörande erfarenheter, man måste
våga tala om vad som är bra eller
dåligt i ett system och erkänna
om det finns fel. 

Ekonomi och diskussion
Före den avslutande diskussio-
nen om olika typer av sinsugg-
hållning redogjorde Ove Olsson
för kostnaderna för olika inhys-
ningssystem och djurhälsan. 

De olika förekommande typer-
na av boxsystem, ”trerummare”,
Burträskbox etc, jämfördes och
han visade att högre investe-
ringskostnader kan ge bättre re-
sultat tack vare en säkrare biolo-
gisk funktion och bättre sjuk-
domsläge. Samtidigt konstatera-
des också att det ännu råder
brist på försöksdata och erfaren-
heter från grupphållning av sug-
gor. I diskussionen enades man
om att komplexa system innehål-
ler flera provocerande faktorer
för sinsuggor såsom restriktiv
utfodring, rangordning, stress,
begränsad yta per sugga, boxmil-
jö m m, och att det är många
saker att ta hänsyn till när man
skall bygga ett stall. Dessutom
tillkommer miljöbestämmelser.
Det informerades om att vissa
kommuner förbjuder system med
djupströbäddar på grund av de
kväveförluster som dessa orsa-
kar.

Carl-Johan Ehlorsson redogjorde för en
studie som gjorts på olika inhysnings-
systems inverkan på ben- och klövhälsan
hos sinsuggor.

Rådgivare och veterinärer är dåliga på
att tala om för djurägarna vad olika åt-
gärder kommer att medföra för djuräga-
rens plånbok, menade Annika Bergman.
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Det frivilliga salmonella-
programmet
Konferensen avslutades med en
gemensam session för alla, där
det gavs information om det nya
frivilliga salmonellaprogram som
nu införs. Det inleddes av Anders
Engvall som påpekade att i denna
svenska paradgren var vi guld-
medaljörer globalt med bara 5–
6 000 humanfall rapporterade per
år. 

I övriga EU, där det ändå är en
grov underrapportering, ses ca
170 000 fall per år även om en
långsam förbättring skett de
senaste fem åren. De svenska fal-
len är till övervägande del impor-
terade turistfall och de inhemska
fallen ökar inte, trots EU-inträ-
det. 

De enda länder som i dagsläget
producerar livsmedel fria från
salmonella är Sverige, Finland
och Norge. Den garanti som vi
fick när det gäller kontroll av
importerade livsmedel har dock
visat sig fungera mycket dåligt.
SVA har i två genomförda under-
sökningar funnit 17 procent fel-
aktiga intyg och 12,5 procent sal-
monellapositiva prov, vilket inte
är acceptabelt. 

Salmonella DT 104 berördes
också, en salmonella som uppvi-
sar resistens mot mellan fem och
nio olika antibiotika. De humana
fall som påträffats i Sverige här-
rör troligen från importerad mat.
På djursidan har den påträffats
hos häst, hund och katt samt i
fyra nötbesättningar. Även hos

djuren misstänks importerat foder
vara orsaken.

Större besättningar ger
ökade kostnader
Bakgrunden till och upplägget av
det nya frivilliga salmonellapro-
grammet presenterades sedan av
Anders Engvall, Jan Åke Roberts-
son och Karin Åsenius från
Svensk Mjölk. Det tidigare sal-
monellabekämpningsprogram-
met har varit mycket kostsamt
för staten och med den frivilliga
kontrollen vill man minska dessa
kostnader och även risken för
utbrott samt underlätta bekämp-
ningen.

Att kostnaderna ökat beror
bland annat på den generellt
ökande besättningsstorleken, 2001
kostade bekämpningen 35,5 mil-
joner kronor. För de djurägare
som ansluter sig till programmet
ökar statens ersättning från 50
till 70 procent och man kan även
sluta avtal med Agria som ytter-
ligare ökar på ersättningen. Det
som nu är nytt är att staten
pekat ut besättningar med ”risk-
beteende”, t ex besättningar som
köper in många djur från flera
besättningar årligen, suggpooler
med mer än fem satelliter etc. I
början av april planeras en stor
informationskampanj och pro-
grammet kommer att kräva be-
talning av årliga avgifter. Som
svåra frågor framöver blir att
definiera vad som menas med
god hygien och liknande krav
som kommer att ställas på de
anslutna.

Intressanta dagar
Sammanfattningsvis skall Svens-
ka Djurhälsovården ha en eloge
för två mycket intressanta och
väl genomförda fortbildningsda-
gar. De gav deltagarna ny och
aktuell information, även om de
också gav upphov till en del nya
frågor att fundera över.

Christina Arosenius

Ove Olsson visade att
högre investerings-
kostnader i sinsugg-
hållning kan ge bätt-
re resultat tack vare
en säkrare biologisk
funktion och bättre
sjukdomsläge.

World Veterinary Association (WVA) utlyser för tredje gången en
världsveterinärdag den 27 april.

WVA vill med inrättandet av en världsveterinärdag att veterinärer
över hela världen uppmärksammar omgivningen på sitt arbete och på
veterinärens bidrag till samhället. WVA:s ordförande Jim Edwards
säger att varhelst veterinärer arbetar, ensamma eller som del av en
större organisation, kan de skapa aktiviteter eller publicitet för att till-
sammans med kolleger i alla länder uppmärksamma denna dag.
Exempel på sådana aktiviteter ges på WVA:s hemsida: http://www.
worldvet.org/p129.htm

Sveriges Veterinärförbund stödjer tanken bakom världsveterinär-
dagen och vill uppmuntra även svenska veterinärer att på något sätt
markera den 27 april i den dagliga verksamheten.

Johan Beck-Friis
Informationschef

Sveriges Veterinärförbund

Världsveterinärdagen den 27 april
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Jordbruksverkets förslag
Jordbruksverket vill förtydliga
och skärpa reglerna i djurskydds-
förordningen, med anledning av
vissa otydligheter och brister i nu
gällande bestämmelser. Verket
har därför lämnat ett förslag till
ändringar i förordningen, som
veterinärförbundet gav ett ytt-
rande till den 26 februari i år.

Förslagen berör inledningsvis
förtydliganden av reglerna kring
förprövning av djurstallar. Be-
greppet ”stall” klargörs, och för-
prövningen av byggnader före-
slås nu även omfatta en bedöm-
ning om kravet på utevistelse för
djuren går att uppfylla. SJV före-
slår också att ett slutgiltigt god-
kännande av en ny byggnad får
göras först efter besiktning, och
inte som nu efter granskning av
ritningar.

Vidare föreslår verket att alla
anordningar som ger djur en
elektrisk stöt i avsikt att styra
deras beteende ska förbjudas,
med undantag av elstängsel. När
det gäller operativa ingrepp vill
SJV ta bort möjligheten att ka-
strera renar utan att veterinär
anlitas. Verket vill också på sikt
förbjuda kastration av gris utan
bedövning. Beträffande offentlig
visning av djur vill SJV förbjuda
all visning av djur i ambulerande
verksamhet, med undantag av
cirkusar. Här vill dock verket
stoppa användning av elefanter,
antiloper, vilda oxdjur och valar
på cirkusar.

Veterinärförbundets
synpunkter
Sveriges Veterinärförbund väl-
komnar och tillstyrker i stort de
föreslagna förändringarna. Det
finns behov att undanröja brister
och oklarheter i djurskyddslag-

stiftningen. Det är efterlängtat
att besiktningens juridiska sta-
tus klargörs, liksom att det kla-
ras ut hur, och av vem, ”svart-
byggen” skall hanteras. Den före-
slagna utökade prövningen bör
inte bara omfatta djurskydds-
lagstiftningens krav gällande
bete och utevistelse, utan bör
även omfatta andra förhållanden
vid anläggningen som kan påver-
ka djur- och smittskyddet. För-
bud mot kastration utan bedöv-
ning, avseende alla djurslag, bör
införas så snart det är möjligt.

Detaljsynpunkter
Förprövning
Jordbruksverket efterlyser en
helhetssyn på djuren och deras
miljö vid förprövning av djurstal-
lar. Den föreslagna utökade pröv-
ningen bör då inte bara omfatta

djurskyddslagstiftningens krav
gällande bete och utevistelse,
utan bör även omfatta andra för-
hållanden vid anläggningen som
kan påverka djur- och smittskyd-
det.

Veterinärförbundet förutsätter
att även avelsdjuren som hålls
för produktion av produktions-
djuren, omfattas av bestämmel-
serna. 

Elstängsel
Begreppet stängsling bör definie-
ras. Detta kan möjligen ske i de
föreskrifter som Jordbruksverket
föreslås få bemyndigande att
meddela. Det är, då stängsel
absolut styr djurens beteende,
angeläget att Jordbruksverket
meddelar föreskrifter om villkor
om elstängsel.

I sådana föreskrifter bör inte
bara tekniska krav ingå, utan
även exempelvis krav på mini-
miytor, vilka djur som är tillåtna
att stängsla in med elstängsel
och om stängslen får användas
inomhus. Det bör noteras, att
elstängsel för nötkreatur blir för-
bjudna, om inte föreskrifter från

Remissvar
Förslag till ändring i djurskyddsförordningen
Regeringen lade den 14 mars fram en proposition om änd-
ringar och skärpningar av djurskyddslagen. Även djurskydds-
förordningen är under översyn, och följande artikel samman-
fattar veterinärförbundets remissvar på förslagen till änd-
ringar i förordningen.

Förbud mot kastration utan bedövning, avseende alla djurslag, bör införas så snart det
är möjligt, anser veterinärförbundet i sitt remissvar.
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Jordbruksverket om undantag
från det generella förbudet i pa-
ragrafen träder i kraft samtidigt.
Övergångsbestämmelser kan be-
hövas.

Kastration utan bedövning
Veterinärförbundet anser att ett
förbud mot kastration utan be-
dövning, avseende alla djurslag,
bör införas snarast möjligt. I de
fall kastration ändå skall ske,
bör den utföras av veterinär.
Alternativ till kirurgisk kastra-
tion bör prövas och de problem
som uppfödning av okastrerade
hangrisar innebär bör vägas mot
det obehag och den smärta ka-
strationen orsakar. Resurser bör
satsas på att snarast finna lös-
ningar på dessa problem. 

Beträffande renar försvinner
möjligheten för lekmän att ka-
strera dessa. Förbundet anser
det rimligt att kräva att även
dessa skall kastreras under be-
dövning. Slakten av renkalv av
hankön har under senare åren
ökat. Denna tendens kommer
sannolikt att accentueras, vilket
gör att behovet av att kastrera
vuxna renar av hankön minskar.
I de fall renar fortsättningsvis
kastreras ser förbundet stora
praktiska problem att ha till-
gänglighet till veterinär när
renarna ska kastreras. Samlings-
platserna ligger ofta på otill-
gängliga platser. Tidpunkten när
samlingen är klar är oftast myck-
et svår att förutse, på grund av
att väder och andra faktorer, som
renskötarna inte råder över, på-
verkar samlingsresultatet. Renar
är semidomesticerade och studi-
er visar att de blir mycket stres-
sade av att hanteras manuellt.
Skall man, efter att ha samlat
renarna, invänta veterinär, kom-
mer hanteringstiden ytterligare
att förlängas. Förbundet anser
att denna fråga bör utredas avse-
ende de praktiska konsekvenser-
na samt möjligheten att efter
utbildning av renskötare låta
dessa utföra ingreppet, inklusive
bedövning.

Offentlig förevisning av djur
Förbundet föreslår att texten
ändras, så att den i stället anger
vilka djur som får förevisas offent-

ligt. Uppfinningsrikedomen är
stor, vilket innebär att det alltid
finns risk att det annars dyker
upp förevisning av klart olämpli-
ga djur.

Vid bedömning av om djur
skall få förevisas offentligt bör
man ta hänsyn till om de är
stresskänsliga, revirhävdande,
flockdjur, vilka behov de har
beträffande klimat, vatten och
motion, förmåga att kommunice-
ra med människa etc. Vidare bör
all offentlig förevisning av djur
vara omgärdad av föreskrifter
som noga reglerar djurens sköt-
sel och vardagsmiljö.

Renar är stresskänsliga och
har dålig värmeregleringsförmå-
ga, varför de inte lämpar sig för
offentlig förevisning annat än vid
av Jordbruksverket godkänd an-
läggning. Vidare bör en närmare
uppdelning av fåglar övervägas
för att reglera vilka arter som
kan vara tillåtna att förevisa
offentligt, annat än vid godkända
anläggningar.

Ändring av djurskydds-
lagen
I samband med remissvaret pas-
sade veterinärförbundet även på
att kommentera gällande djur-
skyddslag. Där står, i 14 § andra
stycket av djurskyddslagen (1988:
534), att regeringen får meddela
föreskrifter om undantag från
kravet att husdjur vid slakt ska
vara bedövat när blodet tappas

av. Undantag kan utfärdas för
fjäderfä och kaniner, enligt djur-
skyddslagen.

Veterinärförbundet föreslog att
14 § andra stycket djurskyddsla-
gen omedelbart tas bort då det,
oavsett anledning, inte är djur-
skyddsmässigt acceptabelt att
avbloda djur utan bedövning.
Likaså strider andra stycket en-
ligt förbundets bedömning mot
Rådets direktiv (93/119/EG) om
skydd av djur vid tidpunkten för
slakt eller avlivning. Där stadgas
i kapitel III, slakt och avlivning
utanför slakterier, artikel 9.1,
jämte artikel 5.1 c att hovdjur,
idisslare, svin, kaniner och fjä-
derfä skall bedövas före avblod-
ning eller avlivas omedelbart
enligt direktivets bilaga C. I 6
kap 1 § Jordbruksverkets före-
skrifter (SJFVS 2000:160, L22)
om hantering av vissa djurarter
vid slakt och avlivning, stadgas
att avblodning är tillåten avliv-
ningsmetod först efter bedöv-
ning. Det finns idag inte heller
någon ekonomisk anledning till
undantaget, då livsmedelslag-
stiftningen inte tillåter att ett på
sådant sätt avlivat och uppslak-
tat djur godkänns vid köttbesikt-
ning.

Någon ändring av 14 § kom
dock inte med när regeringen
presenterade sin proposition om
ändringar i djurskyddslagen den
14 mars.

Dag Hultefors
Johan Beck-Friis

Beträffande offentlig
förevisning av djur
föreslår veterinärför-
bundet att förord-
ningstexten ändras,
så att den anger vilka
djur som får förevisas
offentligt.
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Det personliga brevet
Syftet med det personliga brevet
är att just du ska få komma till
intervju. Innan du börjar skriva
är det bra om du tagit reda på en
hel del om arbetet och arbetsgi-
varen. Då har du lättare att för-
klara varför just du skulle passa
så bra för jobbet. Ofta är infor-
mationen i jobbannonsen mest
inriktad på vilka egenskaper den
blivande anställde ska ha, inte så
mycket på arbetsuppgifterna.
Ring och hör dig för innan du
börjar författandet. 

Hur man skriver är i allra
högsta grad individuellt. Var inte
rädd för att vara personlig men
glöm för den skull inte att få med
vissa fakta. Vem är du och varför
söker du jobbet? Tänk på att inte
skriva för långt. Du vill ju inte
berätta allt i brevet utan snarare
skapa nyfikenhet hos arbetsgiva-
ren så att du blir kallad till inter-
vju.

Avsluta gärna med att du ser
fram emot ett personligt möte
och glöm inte en avslutande häls-
ningsfras och att skriva under.

Meritförteckning
Curriculum vitae, CV, den kort-
fattade meritförteckningen i kro-
nologisk ordning, är en översikt
över hur du har använt din tid
för utbildning, praktik och even-
tuella jobb. (Curriculum vitae

Konsten att söka jobb
Att söka jobb kan vara en svår konst och tips om hur man går tillväga har efterfrågats av
medlemmarna. Hur personlig ska man vara i det personliga brevet? Vad ska man ta med i
meritförteckningen? Det sägs att man ska vara rätt klädd och vara sig själv under intervjun.
Men vad är rätt klädsel och hur är man sig själv när magen är full av hoppande fjärilar och
händerna hala av svett?

På de här sidorna får du hjälp med råd och idéer om hur jobbsökandet kan gå till. Lycka till!

Lite komihåg för din jobbansökan
Att sammanställa en bra jobbansökan är långtifrån självklart.
Här får du några tips som kan vara bra att ta fram när du
skrider till verket. 

Utbildning:
Akademiska examina, gymnasie-
utbildning
Yrkeserfarenhet:
Nuvarande sysselsättning, prak-
tikarbeten, feriearbeten, extra-
jobb.
Övrigt:
Föreningsmeriter, militärtjänst,
språkresor, längre resor eller vis-
telser utomlands, körkort, fritids-
intressen som kan vara merite-
rande för det jobb du söker.

Referenser 
Arbetsgivaren vill ofta ha syn-
punkter från någon eller några
som känner dig väl för att bilda
sig en uppfattning om vilka för-

betyder levnadslopp eller levnads-
beskrivning på latin.) Du kan
också gärna ta med andra upp-
gifter som förstärker den bild av
dig själv som du vill förmedla.
Till exempel att du rest jorden
runt, gått en dramakurs eller att
du är engagerad i någon före-
ning.

Dela gärna in dina meriter
under följande rubriker. Skriv i
omvänd kronologisk ordning, allt-
så från nutid och bakåt.
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utsättningar du har att klara av
jobbet. Han eller hon är förstås
medveten om att du som referen-
ser uppger personer som kommer
att framställa dig i så positiv
dager som möjligt. Men en skick-
lig personalanställare kan få ut
en tämligen rättvisande bild ge-
nom att ställa konkreta och ingå-
ende frågor. 

Är du nyutexaminerad kan det
kanske vara svårt att hitta själv-
klara personer att referera till.
Handledaren under uppsatsarbe-
tet, en lärare eller din arbetsle-
dare på sommarjobbet, extra-
knäcket eller praktikplatsen går
bra. Försök att alltid uppge två
referenser och gärna personer
som har en så aktuell bild av dig
som möjligt. Tala alltid med per-
sonerna du vill referera till i för-
väg. Då har de dels chansen att
dra sig ur och dels att förbereda
sig på att berätta om dig.

Uppföljning
När du skickat iväg din ansökan
kan du slå dig till ro någon vecka
eller så och sedan är det bra att
göra en uppföljning. Ring och
kolla att den kommit fram. Då
måste arbetsgivaren rota igenom
alla ansökningar och ta fram din.
Förhoppningsvis blir den på det
viset liggande bland de översta i
högen. Innan du ringer kan du
tänka på följande:

Läs igenom annonsen
Skriv ner dina frågor
Ta fram din meritförteckning
Ha ett bra kladdblock och en
penna tillhands.

Under själva samtalet kan du
tänka på att presentera dig tyd-
ligt.

Ställ dina frågor om det känns
rätt. Om det inte känns rätt så
kan du be att få återkomma.

Var beredd att svara på frågor.
Tacka och avsluta. Se upp med
att bli långdragen.

När du lagt på luren kan du
anteckna svaren du fick om du
inte redan gjort det under samta-
lets gång. Spara anteckningarna
tillsammans med annonsen, de
kan vara bra att gå igenom innan
anställningsintervjun. 
(Källa: SACO, “Sök jobb rätt”.)

Förberedelser
Ta reda på så mycket du kan om
arbetsgivaren. Gör en lista med
frågor som du kan tänkas få och
förbered svaren. Skriv ner några
frågor som du själv vill ställa.
Tänk efter hur du ska klä dig.
Kom i god tid. Om du får förhin-
der så ring och tala om det i god
tid. Försök ha en öppen kropps-
ställning, inga armar i kors.
Kroppsspråket säger minst lika
mycket om dig som dina ord.
Stäng av mobiltelefonen!

Intervjun
Det är oftast flera personer som
sköter intervjun. Tänk på att du
har större chans att känna dig
säker ju mer du har förberett dig.

Förutom ett öppet kroppsspråk
är det bra att försöka ha ögon-
kontakt med den du pratar med.
Var så naturlig du kan. Visa att
du är intresserad av arbetet,
ställ frågor och lyssna på vad
arbetsgivaren säger.

Vanliga intervjufrågor 
Berätta lite om dig själv
Berätta kortfattat om var du är
född och uppväxt, utbildningar,
arbetslivserfarenhet och vad du
gör på fritiden. Lägg tyngdpunk-
ten på de senaste åren. Ta ditt
personliga brev och meritförteck-
ningen till hjälp.

Vilka är dina starka respektive
svaga sidor?
Ta upp egenskaper som du tror
kan vara användbara i jobbet.

Anställningsintervjun

Oftast är det under anställningsintervjun det avgörs om du
får jobbet eller inte. En anställningsintervju kan vara allt från
ett enkelt samtal med en personalanställare till ett stort möte
med olika representanter för företaget eller myndigheten. 

Kom ihåg att intervjun inte bara är till för arbetsgivaren utan
också är ett bra tillfälle för dig att bilda dig en uppfattning om
dina eventuella framtida arbetskamrater och arbetsplats.

Genom att förbereda dig har du chans att bli mer säker
under själva intervjun. Tänk igenom vad du själv vill ha ut av
jobbet och intervjun, men försök också gissa vad arbetsgiva-
ren vill veta. Tänk på att du är en resurs, att du har något att
erbjuda arbetsgivaren.
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Beskriv dina starka sidor genom
att ge konkreta exempel från
livet och arbeten du har eller har
haft. Försök beskriva dina svaga
sidor på ett positivt sätt, kanske
med lite humoristisk självironi.
Ta inte upp alltför dåliga egen-
skaper. 

Varför har du sökt det här
jobbet?
Arbetsgivaren vill veta hur myck-
et du vet om företaget eller myn-
digheten och hur pass intresse-
rad du är av jobbet. Anknyt
gärna till dina arbetslivserfaren-
heter, egenskaper och din utbild-
ning.

Varför ska vi anställa just dig?
Här har du chansen att tala om
vad du tror att du kan bidra med
i arbetet som till exempel dina
meriter, erfarenheter och starka
sidor. Du kanske har någon idé
eller förslag till förändring som
du kan presentera.

Hur fungerar du i grupp?
Här ska du beskriva din förmåga
att samarbeta med andra. Idag
är det ett krav som ställs för i
stort sett alla olika typer av arbe-
ten. Försök ta fram positiva erfa-
renheter av samarbete. Hänvisa
gärna till dina referenspersoner
också.

Vad gör du om fem år?
Arbetsmarknaden är idag mer än
rörlig men arbetsgivaren vill
ändå veta om du tänker stanna
ett tag eller inte. Här har du möj-
lighet att berätta om dina dröm-
mar och ambitioner om hur du
skulle vilja att arbetet ser ut i
framtiden. 

Vad känner du till om oss?
Lyft fram det som är viktigast
utifrån vad du tagit reda på om
arbetsgivaren. Var kortfattad.
Arbetsgivaren vill främst veta
hur mycket du ansträngt dig för
att få tag i information.

Fler frågor hittar du på www.
ams.se. Gå in på ”söka jobb” och
vidare till ”jobbsökarguiden”.
(Källa: AMS och SACO ”Sök jobb
rätt”.)

Karin Åström Bengtsson

Margareta Widell, enhetschef,
Besiktningsveterinärorganisatio-
nen, BVO, Livsmedelsverket. 

Margareta brukar grovsortera
ansökningarna i tre olika högar:
”Intressant”, ”Eventuellt” och
”Inte aktuella”. 

Långa personliga brev riskerar
att hamna i ”Eventuellt-högen”
och en slarvig och hafsig ansökan
landar helt säkert i högen för
”Inte aktuella”. Annars är inne-
hållet mer intressant än formen,
tycker hon.

– Tjänsteansökan är ett sälj-
brev och ett fritt formulerat brev
säger mycket om en person. ”Så
här vill jag presentera mig själv
så att ni vill ha mig”, säger hon.

– Tänk efter hur du vill fram-
stå. Strukturerad, målmedveten
och koncentrerad? Då skriver du
ett fritt formulerat brev på 1–2
sidor. Om du behöver fyra, tätt-
skrivna A4-sidor för att presente-
ra dig så bör du tänka om lite. Du
behöver ju inte berätta allt om
dig själv i brevet. Spara lite till
intervjun, råder hon.

Att skriva om sig själv som per-

son tycker Margareta är viktigt. 
– Sidoutbildningar eller aktivi-

teter som visar att man är van
vid att jobba med människor
eller är en social person kan vara
lika viktigt att ta med som vad
man gjort som veterinär. Kom-
munikationsförmågan är nämli-
gen otroligt viktig idag nästan
oavsett vilket jobb du söker,
säger hon.

Hon tycker också att referenser
är viktigt att ta med och ringer
dem ofta. När det gäller intervju-
situationen tycker hon att man
gör bäst i att vara sig själv. Men
vad ska man göra om man är
vansinnigt nervös?

– Då tycker jag att man ska
säga det. Att erkänna att man är
nervös på grund av intervjusitu-
ationen är helt okej. Inte bara
det förresten, jag skulle till och
med gilla om någon som är rik-
tigt nervös vågade erkänna det.
Det skulle vara ett tecken på
styrka, säger hon.

”Skippa betygskopiorna”

Så tycker personalanställarna

Vi har pratat med tre personalanställare för att höra deras
syn på ansökningshandlingar och vilka faktorer de tycker
avgör vem som får jobbet. De har olika syn på en rad områ-
den men alla är eniga om en sak, ansökningarna blir bara
bättre och bättre. Handskrivet och rörigt har med få undan-
tag ersatts med snygga, ordbehandlade curriculum vitae, cv. 

”Långa personliga brev
undanbedes”     

Eva-Britt Axelsson, personal-
handläggare, Distriktsveterinä-
rerna, Jordbruksverket.

– Det händer att det kommer in

Veterinär 5-2002 Ombrytning  02-04-22  11.43  Sida 269



270 2002, Volym 54, Nr 5

slarviga ansökningar men sedan
vi bad i annonserna om att ansö-
kan skulle vara tydlig så tycker
jag att det har blivit bättre, säger
hon. 

– Jag ser helst en meritförteck-
ning där vi lätt kan se vad den
sökande gjort genom åren. Om vi
vill se kopior av några särskilda
intyg så kan vi be om det. Vill
man ändå bifoga kopior av intyg
och betyg bör man välja ut några
av de viktigaste, säger hon.

Hon vill också gärna slippa leta
efter den sökandes adress, tele-
fonnummer och legitimationsår.

– Jodå, det finns ansökningar
där telefonnumret saknas och då
är det klart att det blir svårare
för oss att kontakta den sökande
om vi skulle vilja det, säger hon.

I det personliga brevet tycker
Eva-Britt att hon kan avläsa en
del om personen på det språk
han eller hon använder och på
vad som tas upp.

– Om någon helt utelämnar
privatlivet i sin ansökan blir jag
tveksam. Om man ska kunna
samarbeta med andra bör man
ha andra intressen i livet än job-
bet. Att vara distriktsveterinär
innebär ju numera ett teamarbe-
te, säger hon.

Under själva intervjun har
Eva-Britt vid ett par tillfällen
varit med om att den sökande
pratat i sin mobiltelefon.

– Jag utgår ifrån att mobiltele-
fonen stängs av. Om vi blir av-
brutna flera gånger av mobiltele-
fonen kan jag fundera över den
sökandes förmåga att planera.
Om den sökande skulle ha ett
mycket angeläget skäl kan det
vara okej.

Eva-Britt vill så mycket som
möjligt ta hänsyn till vad stations-
chef och övriga veterinärer på
stationen har för synpunkter
eftersom det är de som bäst kän-
ner veterinärstationens behov
och ska arbeta närmast den som
anställs. För övrigt litar hon en
hel del till ”magkänslan” när det
till exempel gäller att bedöma om
en person är bra på att samarbe-
ta eller inte.

Vad är det som sammantaget
avgör vem som får jobbet?
– Det är en sammanvägning av

allt – veterinärmedicinsk kompe-
tens, social förmåga, erfarenhet,
attityd, ambition, hur väl den
sökandes personliga profil stäm-
mer överens med stationens och
gruppens behov.

”Våga ring och be att få
hälsa på ”

Nu håller Barbro på med som-
marvikariaten. Hon uppskattar
verkligen dagens sätt att skriva
ansökningar på men håller fort-
farande fast vid det personliga
mötet som viktigast. Och hon
uppskattar när de sökande tar
egna initiativ till kontakt.

– Ring och be om att få träffas.
Jag tillsatte nyligen en tjänst där
hon som fick jobbet just ringt upp
och bett att få komma och pre-
sentera sig. 

Men blir inte det som att be om
att få komma på intervju?
– Jo, det är snarlikt. Men ett per-
sonligt möte säger mycket mer
än det som står på ett papper,
säger hon.

Det personliga brevet tycker
hon bör innehålla upplysningar
om sådant som säger lite om vil-
ken typ av person man är, som
fritidsintressen och annat, men
hon ser helst att den delen hålls
kort. Det viktiga för henne är att
hon ser att den sökande vet vil-
ket jobb det är han eller hon
söker. Och att hon får veta vilka
yrkesmässiga kvaliteter perso-
nen har. 

– Det är förvisso intressant att
läsa om att någon har häst eller
hund men det viktigaste är att
han eller hon är medveten om
hur det är att jobba på ett stort
djursjukhus idag, att det är
stressigt, tungt och att man har
jour. Jag tittar mycket på språ-
ket som säger en hel del om per-
sonen.

Vad fäster du mest vikt vid
under en intervju?
– När man jobbar på ett stort
djursjukhus kan man inte vara
blyg och osäker. Här krävs själv-
förtroende och lite pondus. Djur-
ägaren ska känna att veterinä-
rerna vet vad de pratar om. Det
kan kanske vara svårt när man
är helt ny men då kan man å
andra sidan vara så trygg i sin
utbildning att man känner sig
säker. 

Vem får jobbet?
– Det man har i bagaget och hur
man visar upp det avgör saken.

Karin Åström Bengtsson

Barbro Wallius, chefveterinär,
djursjukhuset Albano, Stockholm.

– Ansökningarna är otroligt
välskrivna idag vilket är förvå-
nansvärt, säger hon. 

Varför förvånansvärt?
– Jo, när jag sökte jobb för drygt
20 år sedan så existerade knappt
det här sättet att söka jobb på.
Jag visste nog inte vad ett CV
var för något. Faktum är att jag
aldrig har skrivit någon ansökan
själv i hela mitt liv.

Hur gick det till när du fick jobb?
– Jag åkte ut och frågade om det
fanns något för mig, det var som-
marjobb första gången, och det
fanns det. Sedan var jag känd på
det stället till nästa sommar och
så rullade det på, säger hon.

Till Albano kommer en till två
ansökningar i veckan även utan
att någon tjänst annonserats ut.
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Sammanlagt får elva projekt 1,8
miljoner kronor från Agrias
Forskningsfond. Trots att sum-
man endast motsvarar fyra pro-
mille av premieinkomsten gör
den Agria till en av Sveriges
enskilt största bidragsgivare för
veterinärmedicinsk forskning. 

Att främja djurvård och djur-
hälsa har varit en viktig uppgift
ända sedan början av företagets
historia. För att säkra forsk-
ningsfonden som bidragsgivare
är summan som avsätts inte
relaterad till företagets resultat.
Istället reserveras fyra promille
från premieinkomsten oavsett
om företaget går med vinst eller
inte.

Långsiktigt tänkande
– Kontinuitet är en viktig fram-
gångsfaktor för att kunna främja
djurvård och djurhälsa på ett bra
sätt. De forskare som väljer att
utveckla veterinärmedicin ska
veta att Agria är en pålitlig fi-
nansiär som tänker långsiktigt,
berättar fondens sekreterare, ve-
terinär Jan-Otto Lindell.

Som exempel på långsiktighet
pekar han på att några projekt

funnits med på listan över bevil-
jade forskningsanslag tidigare
år. Ett av dessa projekt drivs av
Christopher Johnston och berör
diagnostik och behandling av
hästars ryggsjukdomar. Projek-
tets mål är att utforma standar-
diserade funktionstester som till
exempel ridprov, sadeltillpass-
ning samt att utforma grunderna

för ett rehabiliteringsprogram
och initiera studier för behand-
ling av ryggsjukdomar. 

Ett annat projekt har fått
medel för att framställa använd-
bar statistik avseende sjukdom
och dödlighet hos hundar och
hästar. Det drivs av Agneta Egen-
vall.

– Många gånger söker projekt-
ledarna medel för fleråriga pro-
jekt. Forskningsfonden tar med
det i sin bedömning, även om
medel endast beviljas för ett år i
taget. För att få medel för kom-
mande år ansöker man på nytt
och redovisar samtidigt projek-
tets resultat. Det är ett sätt att
försäkra sig om att pengarna

1,8 miljoner för en bättre djurhälsa
CINA SEIDEFORS, informatör.*

Studier om mystiska kattvirussjukdomar, rehabiliteringspro-
gram för hästars ryggsjukdomar och kan livmoderinflamma-
tion hos hund medicineras bort? Detta är några av målen
med de elva projekt som fått medel från Agrias Forsknings-
fond. 

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

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

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

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

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

E-mail: vet@nordvacc.se

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

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

– Många gånger söker projektledarna medel för fleråriga projekt. Forskningsfonden tar
med det i sin bedömning, även om medel endast beviljas för ett år i taget, säger Jan-Otto
Lindell.
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används på rätt sätt, förklarar
Jan-Otto Lindell. 

Nya projekt
Men även nya projekt har bevil-
jats medel för år 2002. I ett pro-
jekt som leds av Karin Hultin-
Jäderlund undersöks vilken be-
tydelse fästingburna infektioner
har vid neurologiska symtom.

Ett av projekten drivs av Pia
Funkquist och ska undersöka
olika narkos- och smärtlindrings-
alternativ vid kejsarsnitt. Ett
projekt som drivs av Ragnvi Hag-
man berör också tikar. Syftet
med det projektet är att undersö-
ka vilka bakterier som är inblan-
dade i pyometra. Målet är att
framställa motgifter mot bakteri-
ernas toxiner och på så vis lindra
sjukdomen.

– I Sverige drabbas varje år
cirka 10 000 tikar av pyometra.
Vad som orsakar sjukdomen vet
man inte helt säkert, dock vet
man att hormonella faktorer är
inblandade, berättar Jan-Otto
Lindell.

Katters hälsa
Två projekt har fokus på katters
hälsa. Unga och nyfödda katter
är extra känsliga mot Chlamydo-
fila felis som kan orsaka ögon-
och genitalinfektioner. I ett av
kattprojekten ska bland annat
Bodil Ström-Holst undersöka hur
vanligt förekommande denna
bakterie är. Blodprovet som an-
vänds i denna studie kommer
också att användas i ett projekt
som ska undersöka förekomsten
av antikroppar mot de tre virus
FIV, FeLV och FCoV som före-
kommer hos katter.

Större djur
Kor med hög mjölkavkastning
rekommenderas ofta halmutfod-
ring samtidigt som man snabbt

minskar urmjölkningen. Kjell
Holtenius ska undersöka hur
denna svältföda påverkar kon. 

Under senare år har det blivit
vanligare att ta borreliaprov på
hästar med symtomen trötthet,
diffusa hältor och stelhet. Om
veterinären därefter misstänker
borrelia har hästen behandlats
med antibiotika. Syftet i ett av
projekten är att noggrant stude-
ra ett antal hästar som fått dia-
gnosen borrelia. På hästkliniken
vid SLU blir dessa föremål för en
mycket omfattande klinisk under-
sökning.

Ytterligare ett projekt som be-
rör hästar drivs av Stina Ekman.
Det projektet tar fasta på att

skador som involverar rörelseap-
paraten är vanliga hos våra rid-
och tävlingshästar. Många av
dessa skador beror på bristande
utveckling av ledbrosket. Studi-
en avser att undersöka om ökad
träning av unga hästar kan vara
orsak till ledbroskförändringar.

Vill du läsa mer om Agrias
Forskningsfond eller de projekt
som genomförts under åren? Gör
ett besök på Agrias prisbelönta
webbplats, www.agria.se/veteri-
nar.

Åhus
Veterinärmottagning

söker veterinär under 6–8 som-
marveckor 2002. ev TF vet under
utbildning. Kontakta Magnus eller
Per 044-24 77 97.

Informatör Cina Seidefors, Agria Djur-
försäkring, Box 70306, 107 23 Stock-
holm.

Länsstyrelsen i Västernorrland söker

Länsstyrelsen i Västernorrland och EU:s strukturfonder Mål 1 finansierar
tillsammans med Livsmedelsverket och länets kommuner ett två-årigt projekt
för utveckling av egenkontrollprogram inom livsmedelshanteringen med
början den 1 augusti 2002. Vi söker därför en projektsamordnare på heltid.

Projektet skall stärka livsmedelsäkerheten i Västernorrlands län. Inriktningen
på projektet är att få väl fungerande egenkontrollprogram i livsmedels-
hanteringen. Projekttiden kan komma att förlängas med ytterligare två år.

Arbetsuppgifter: Som projektsamordnare kommer du att vara placerad
vid länsstyrelsen i Härnösand och ansvara för stödet i arbetet med egen-
kontrollen i länet. Du kommer att ha täta kontakter med länets livsmedels-
företagare och kommunernas livsmedelsinspektörer. Jobbet innebär resor
främst inom länet.

Önskvärda kvalifikationer: Dina personliga egenskaper är av stor betydelse.
Jobbet kräver att du har initiativförmåga, lätt för att samarbeta och skapa
kontakter samt att du har förmåga att förmedla dina kunskaper och erfaren-
heter i både tal och skrift. Du bör ha goda kunskaper i hur egenkontroll-
program upprättas, HACCP och livsmedelshygien. 

Upplysningar: Du är välkommen att ringa länsveterinär Helen Ahlqvist,
tel 0611-34 91 06 för mer upplysningar. Information om länsstyrelsen hittar
du på www.y.lst.se

Ansökan: Din ansökan vill vi ha senast den 6 maj 2002. Skicka den till
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand. Ange refr nr 112-
6920-02 i ansökan.

Projektsamordnare 
för god livsmedelskvalitet

Länsstyrelsen står för: Offensiv länsutveckling genom
bred kompetens, samarbete och lyhörd kommunikation.

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska jordbruksfondens
utvecklingssektion
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I min advokatverksamhet före-
kommer en hel del så kallade
”hästtvister”. Jag har dagligen
kontakt med ett flertal hästvete-
rinärer, vilka jag för klienters
räkning anlitar som sakkunniga
vid rättegångar. Detta samarbe-
te är både trevligt och intressant,
varför jag känner ett engage-
mang för de frågor som rör den
veterinärverksamhet som jag
kommer i kontakt med och som
också har stor betydelse för mitt
arbete. 

Nu har en intressant fråga
väckts (ansvarsärende refererat i
SVT 1/02) om ifall intygsskrivan-
de bryter sekretess. Utan att ha
haft tid att göra någon djupdyk-
ning i den rättsvetenskapliga lit-
teraturen kan jag inte finna

något lagstöd för detta. Sekre-
tesslagen innehåller en rad un-
dantag från tystnadsplikten men
de är av annat slag, exempelvis
på grund av vittnesplikt i rätte-
gång eller medgivande från häst-
ägaren. Kanske någon menar att
om en hästägare, såsom i det
refererade ansvarsärendet, ber
sin veterinär som tidigare be-
handlat hästen att skriva ett
besiktningsintyg inför en försälj-
ning, skall detta uppfattas som
ett medgivande till veterinären
att lämna ut uppgifter. Det tror
jag är en riskabel tolkning efter-
som brott mot tystnadsplikten 
t o m kan vara straffbart. Jag
rekommenderar inte någon att
lämna ut uppgifter utan ett ut-
tryckligt medgivande. 

Intyg får inte innehålla
oriktiga uppgifter
Även om ett besiktningsintyg
endast grundar sig på vad veteri-
nären iakttagit vid besiktnings-
tillfället med de undersöknings-
metoder som då använts, innebär
givetvis inte detta att någon får
utfärda ett intyg som innehåller
uppgifter som utfärdaren vet är
oriktiga (även om dessa förhål-
landen inte kan iakttas vid den
aktuella besiktningen). Detta
framgår av straffregeln om osant
intygande i brottsbalken.

Opartisk intygsgivare
Intygsgivaren skall vara opar-
tisk. De veterinäretiska reglerna
hänvisar till förvaltningslagens
regler om jäv. Enligt 11 § 4 punk-
ten är den jävig som mot ersätt-
ning biträtt någon i saken. Det
måste innebära att den veterinär
som tidigare behandlat hästen 
åt säljaren inte är opartisk, åt-
minstone inte såvida säljaren
inte tydligt medger att alla upp-
lysningar lämnas om hästen och
egentligen inte ens då. I det refe-
rerade fallet borde veterinären
avböjt uppdraget, speciellt som
säljaren inte önskade att alla
uppgifter skulle tas in i intyget.
Detta underlättades här av att
köparen inte var närvarande. Om
köparen hade varit med vid be-
siktningen hade saken varit be-
tydligt känsligare. Då kan det bli
svårt för veterinären att framföra
ett avböjande av uppdraget utan
att samtidigt avslöja att tidigare
undersökningar och behandling-
ar gjorts och därmed riskera att
bryta mot tystnadsplikten. 

Emellertid är det säljaren och
inte veterinären som är skyldig
att lämna upplysningar till köpa-
ren vid en försäljning. Jag tycker
därför att en veterinär i en sådan
situation ändå bör avböja upp-
draget med motiveringen att
han/hon inte kan vara opartisk
eftersom säljaren är kund hos
veterinären – utan att ange om
det gäller den aktuella hästen.
Om säljaren klart säger att vete-

Veterinär sekretess, intyg och utlåtande –
några synpunkter
CHARLOTTE ANDREÁNSZKY, advokat.*

Med anledning av det ansvarsärende som refererades i SVT
1/02 och som sedan orsakat debatt inom veterinärkåren
(SVT 3/02 och insändare på annan plats i detta nummer),
kommer här ett inlägg från en advokat med erfarenhet av
”hästtvister”. Hon hävdar bland annat att intygsskrivande inte
kan upphäva sekretesslagen, vilket den veterinära ansvars-
nämnden anser.

Författaren kan inte
finna något lagstöd
för att intygsskrivan-
de bryter sekretess-
plikten. Sekretessla-
gen innehåller en rad
undantag från tyst-
nadsplikten men de
är av annat slag,
menar hon.
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rinären får lämna fullständig
information torde köparen få
avgöra om han vill godkänna att
den veterinären gör undersök-
ningen. Det här är säkert inte så
enkelt att hantera i praktiken,
särskilt om ingen annan hästve-
terinär finns att tillgå i trakten.
Problematiken blir inte lättare
av att sekretessreglerna för vete-
rinärer inte är helt okomplicera-
de och dessutom olika för pri-
vatpraktiserande veterinärer och
statligt anställda. 

Inga jävsregler för
partssakkunniga
Jag har i detta sammanhang
noterat att de veterinäretiska
reglerna i princip sätter likhets-
tecken mellan intyg och utlåtan-
de. Detta torde endast syfta på
sådana utlåtanden som skall av-
ges av sakkunnig som förordnats
av domstol. Sådan sakkunnig
skall enligt rättegångsbalken vara
opartisk och förordnas i vissa
typer av mål men förekommer
nästan aldrig i vanliga tvistemål,
t ex om återgång av hästköp. De
veterinärer som då engageras är
privata sakkunniga som anlitas
och betalas av part. För dessa
gäller enligt rättegångsbalken
inga jävsregler och inget krav på
opartiskhet (men uppenbar par-
tiskhet minskar givetvis bevis-
värdet). Dessa sakkunniga skall
om det begärs avge ett utlåtande.
Partssakkunniga avlägger vanlig
vittnesed – inte sakkunniged, vil-
ket innebär att den partssakkun-
nige inte har något straffansvar
för de omdömen han avger. 

Jag kan inte finna att parts-
sakkunniguppdrag bryter sek-
retessen utan den bryts först
genom veterinärens vittnesplikt,
som blir aktuell vid eventuellt
förhör i rättegång.

Diskrepans mellan
regelverken
Jag tycker mig ana att här finns
en viss diskrepans mellan veteri-
närernas etiska regler och pro-
cessreglerna om partssakkunnig.
Jag emotser med stort intresse
synpunkter på detta och står
gärna till tjänst med information
till den som eventuellt önskar.

Jag har sedan länge funderat

på att göra en utredning om vete-
rinärers tystnadsplikt som inte
hunnits med, men som nu aktua-
liserats. Jag vill därför också
gärna få del av uppgifter och
exempel på tolkning och tillämp-

ning av veterinärers tystnads-
regler.

*Advokat Charlotte Andreánsky, Ad-
vokatfirman Hubertus AB, Box 768,
131 24 Nacka.

Figur 4. EKG 2: Tredje gradens AV-block, förmaksfrekvens 160 slag/minut, kammarfre-
kvens 40 slag/minut.

Figur 3. EKG 1: Normal sinusrytm, 140 slag/minut, högersidigt skänkelblock.

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

Vilken är din diagnos? – Svar
Svar: EKG 1: Normal sinusrytm,
140 slag/minut, högersidigt skän-
kelblock (Figur 3). EKG 2: Tredje
gradens AV-block, förmaksfre-
kvens 160 slag/minut, kammar-
frekvens 40 slag/minut (Figur 4).

Diskussion
En normal sinusrytm känneteck-
nas av en regelbunden rytm och
att P-vågor och QRS-komplex upp-
träder på samma avstånd från
varandra, vilket innebär att man
har skäl att tro att dessa är kopp-
lade till varandra. Att sedan QRS-
komplexen har ett onormalt utse-
ende beror på att de delvis fort-
leds genom kammarmuskulatu-
rens celler och inte genom den
blockerade högra skänkeln av
retledningssystemet. Skänkel-
block saknar klinisk betydelse
om de inte vidareutvecklas till
högre grad av blockering i retled-
ningssystemet.

Tredje gradens AV-block kän-

netecknas av en helt upphörd
impulsledning mellan förmak
och kammare, vilket resulterar i
två helt skilda rytmer där förma-
ken styrs av sinusknutan och
kamrarna av ett kammarfokus
med en långsam egenrytm. Tred-
je gradens AV-block är ofta sym-
tomgivande och är inte medi-
cinskt behandlingsbara, utan krä-
ver insättning av en pacemaker.
En utveckling, som i detta fall, av
retledningsskadan från att först
bara involvera höger skänkel i
kammaren till att även involvera
AV-knutan är ovanligt. Grundor-
saken till retledningsskadan är
inte känd.

P QRST

P P QRS P P P P P
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Ett djur kan inte tillfriskna, om
man får tro veterinära ansvars-
nämnden. I ett ansvarsärende
som refererats i SVT 1/02 har en
veterinär tilldelats en varning

för att i ett besiktningsintyg inte
ha nämnt att hästen mer än ett
år före besiktningen remitterats
till ett djursjukhus. Nämnden an-
ser också att det är missvisande
att bedöma det aktuella organsy-
stemet med ”utan anmärkning”
vid besiktningstillfället. Länsrät-
ten har enligt SVT 3/02 fastslagit
ansvarsnämndens beslut. Beslu-
tet innebär en dramatiskt föränd-
rad syn på vad en besiktning är
och vad ett besiktningsintyg ska
innehålla. Av det skälet är det
förvånande att ansvarsnämnden
inte formulerat beslutet med
större omsorg än vad som nu är
fallet.

Ansvarsnämnden brukar fram-
hålla att den bara tar ställning i
det enskilda fallet. Ett beslut
torde ändå innebära att om lik-
nande fall kom till prövning så
skulle de rimligen bedömas lika-
dant. Även fall som inte kommer
till nämndens prövning borde
vara lika varningsberättigade.
Ett beslut kan också sägas inne-
hålla en önskan om ett visst för-
faringssätt för att undgå klan-
der.

Utbredd tolkning av 
sekretess
I det aktuella fallet har den var-
nade veterinären sett sig för-
hindrad av sekretessen att om-
nämna den aktuella remissen.
Informationen skulle lämnas av
säljaren (vilket också i det aktu-

ella fallet uppenbarligen skett
eftersom köparen enligt ansvars-
nämndens eget beslut vidgår att
hon fått sagda information). På
alla de arbetsplatser där jag
arbetat har tillämpats en liknan-
de ”tolkning” av sekretessen och
när jag så sent som för några år
sedan gick en kurs vid SLU gav
ledande företrädare för undervis-
ningen där också uttryck för en
liknande tolkning. Detta innebär
självklart inte att den tolkningen
är riktig, men det innebär att
veterinärens svar i det aktuella
fallet är föga förvånande. 

Däremot är det nedlåtande och
raljanta sätt på vilket ansvars-
nämnden i sitt beslut närmast
nedgör påståendet synnerligen
förvånande. Jag har själv vid ett
otal tillfällen gjort mig skyldig
till samma sak som den nu fällda
veterinären.

Veterinärmedicinsk
diskussion saknas
Det är också förvånande att
nämnden i sitt beslut över huvud
taget inte diskuterar den veteri-
närmedicinska sidan av saken.
Man redovisar inga skäl, annat
än den mer än ett år tidigare
utfärdade remissen, för att be-
teckningen ”utan anmärkning”
för det aktuella organsystemet
skulle vara missvisande. Man
kommenterar inte med ett ord
hästens kliniska status vid be-
siktningstillfället. Man har också
valt att inte kommentera vad
som i den företagna utredningen
skulle motivera att organsyste-
met inte skulle kunna vara utan
anmärkning ett år senare. Nämn-
den har enligt min mening inte
kunnat visa varför beteckningen
”utan anmärkning” skulle vara
vilseledande.

Kan inte ett djur tillfriskna?
Det ansvarsärende som refererades i SVT 1/02, med tillägg från länsrätten i SVT 3/02, rör
upp starka känslor hos veterinärkåren. Ärendet gällde en veterinär som fälldes av ansvars-
nämnden för att hon i ett hästbesiktningsintyg inte nämnt att hon remitterat hästen till ett djur-
sjukhus för diarréutredning ett år tidigare. Följande insändare undrar om beslutet ska tolkas
så att ett tidigare behandlat djur aldrig ska kunna betraktas som friskt från ursprungsåkomman. 

Ansvarsnämndens
åsikt att ett djur inte
kan tillfriskna inne-
bär en dramatiskt
förändrad syn på vad
en besiktning är och
vad ett besiktningsin-
tyg ska innehålla,
hävdar insändaren.
Foto: Marianne
Lundquist.
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Nämndens beslut innebär med
andra ord att en skada eller sjuk-
dom aldrig kan avläka till hälsa.
Det innebär också att för att
undgå klander kan inget organ-
system som varit utsatt för någon
form av utredning eller behand-
ling bedömas som utan anmärk-
ning vid en besiktning. Det inne-
bär vidare att alla dessa utred-
ningar och behandlingar måste
redovisas i besiktningsintyget.
Vilket i sin tur innebär att jour-
nalen är en offentlig handling
(skulle kanske läggas ut på In-
ternet vid en försäljning, vilket
vore modernt och bra).

Inget opartiskt beslut
Jag tycker inte att det aktuella
beslutet är opartiskt eftersom
man förbehållslöst intar samma
uppfattning som anmälaren. Jag
tycker också att det är osakligt
därför man inte har insett beslu-
tets stora principiella betydelse
och överhuvudtaget inte diskute-
rat den veterinärmedicinska si-
dan av saken. Det finns dessutom
direkta felaktigheter i beslutet.
Det sägs att hästen avlivats
några månader innan den aktu-
ella besiktningen, vilket om det
stämde vore ett graverande fak-

tum. Besiktningsintyget tillskrivs
också egenskapen liv, t o m eget
liv. Nämnden säger sig i beslu-
tets slutkläm se allvarligt på det
inträffade. Tyvärr har man inte
sett på sin egen uppgift med
samma allvar.

Oro för egen arbets-
situation
När jag vid ett tidigare tillfälle
kritiserade veterinära ansvars-
nämnden valde nämndens ord-
förande Lars Lunning, för mig
överraskande, att svara. För att
bespara honom det besväret kan
jag nämna att jag vet vilka som
sitter i ansvarsnämnden, jag vet

att nämndens beslut är offentliga
och nej, jag ironiserar inte den
här gången heller. Anledningen
till att jag skriver är en djupt
känd oro för i första hand min
egen arbetssituation. Den oron
består i att om man tillskapar
eller tillämpar regler på ett sånt
sätt att de blir svåra eller t o m
omöjliga att följa, så kommer
många att bryta mot dem. Detta
innebär att om man drabbas av
någon form av bestraffning är
det inte en följd av regelbrottet i
sig, utan mer en fråga om man
blir utvald.

Hans Näslund
leg veterinär, Abild

Veterinär sökes
Blå Stjärnans Djursjukhus AB söker klinikveterinär, helst med specia-
listkompetens i hundens och kattens sjukdomar, för tillsvidareanställ-
ning. Tillträde 1 juni 2002.

Skriftlig ansökan sändes till Blå Stjärnans Djursjukhus AB, Gjutjärns-
gatan 4, 417 07 Göteborg. Upplysningar om tjänsten lämnas av Anna
Einarsson, tel 031-65 35 23 eller Karin Nygren tel 031-65 35 19.

Vi söker nu en erfaren kirurg på heltid till 
Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Regiondjursjukhuset Bagarmossen ligger strax söder om Stockholms innerstad och tar emot ca 30.000
besök årligen. Vi är 14 veterinärer som redan har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
eller som är under utbildning för specialistkompetens. 

På grund av generationsskifte söker vi nu ytterligare en kollega med specialistkompetens samt flera års
erfarenhet som kirurg. För rätt person finns stora möjligheter till en ledande position inom verksamheten. 

För ytterligare information kontakta veterinär Suzanne Gundler. Vi vill ha Din ansökan senast den 15 maj
2002 .

Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Ljusnevägen 17
128 48 BAGARMOSSEN
telefon 08- 600 72 75, fax 08-600 72 71

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm driver Regiondjur-
sjukhuset Bagarmossen, Djursjukhuset Albano. Stiftelsen
har idag ett hundratal anställda och omsätter ca 60 miljoner
kronor. Vi tar emot drygt 55.000 patienter, företrädesvis
hundar och katter, under ett år.
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Under en följd av år har jag, med
stigande förvåning, iakttagit hur
den på Svensk Mjölk anställde
kollegan Torkel Ekman, driver
vad jag uppfattar som en kam-
panj för att få oss svenska veteri-

närer att sluta behandla masti-
ter hos mjölkkor. Han riktar
framför allt in sig på de så kalla-
de subkliniska mastiterna och
basunerar ut budskapet att det
är såväl onödigt som verknings-
löst och därmed oetiskt att be-
handla sådana med antibiotika.
Jag skulle gärna vilja bredda
denna debatt och få höra syn-
punkter från andra kolleger.

Låt mig börja med att säga att
jag tror att alla svenska veterinä-
rer, undertecknad inkluderad, är
överens om att antibiotika skall
användas restriktivt och aldrig
för att hålla dåliga djurmiljöer
under armarna. Jag tror också
att det är allmänt accepterat 
att restriktiv användning bland
annat innebär att inte behandla
när det är onödigt (hög frekvens
självläkning) eller meningslöst
(dålig effekt av behandlingen).
Torkel hävdar ofta med bestämd-
het, till exempel i sina inlägg om
behandling av subkliniska masti-
ter på Vetforum i mars 2002, att
det är både onödigt och menings-
löst att behandla dessa infektio-
ner. 

Begränsat material
Ett av huvudargumenten i Vetfo-
rum-inläggen är att spontanav-
läkningen ”för yngre kor” är hög
och som stöd för detta uppges 

att 56 procent av Staphylococcus
aureus-infektioner hos förstakal-
vare av SRB-ras självläker. Siff-
ran kommer enligt uppgift från
en opublicerad undersökning där
man jämfört två typer av penicil-
linbehandling (allmän och lokal)
med en obehandlad kontroll. Re-
sultaten av denna undersökning
finns tryckt i form av en redovis-
ning till anslagsgivaren, stiftel-
sen Svensk Lantbruksforskning
(Hallén Sandgren C, 2000. Slut-
rapport – Dnr SLF 109/94, Proj.
nr 942525). Där kan man utläsa
att det material som Torkel drar
sina slutsatser av är minst sagt
begränsat. Totalt ingick 33 första-
kalvare i studien och av dessa
återfanns 14 i gruppen som inte
fick behandling. 

Tyvärr redovisas inte hur stor
andel av dessa 14 som var av
SRB-ras och samtidigt infektera-
de med S aureus, men i hela stu-
dien (126 kor) utgjordes 54 pro-
cent av SRB-djur och 38 procent
av de 126 var infekterade med 
S aureus. Om man använder 
de siffrorna för att uppskatta 
hur många S aureus-infekterade

förstakalvare av SRB-ras som
fanns med så blir resultatet cirka
tre djur. Det kanske i verklighe-
ten var några fler, men det exak-
ta antalet spelar ingen roll, för
det är ändå ett mycket litet
material i sammanhanget. Siff-
ran 56 procent är sedan skattad
med en metod som även tar hän-
syn till data från andra kor i stu-
dien, men det blir mot denna

Behandla eller inte vid mastit?
Svensk Mjölks veterinär Torkel Ekman har länge hävdat att
det är onödigt att antibiotikabehandla kor med subklinisk
mastit. Följande insändare ifrågasätter den inställningen, och
framför istället tanken att det är motiverat att antibiotika-
behandla mastitfall där de kliniska symtomen är blygsamma.

Synpunkterna besvaras av Torkel Ekman i direkt anslutning
till debattinlägget.

AA-möte
för läkare, tandläkare och veterinärer

Tisdagar: 2 april, 7 maj, 4 juni, klockan 18.30–19.30

Plats: Läkarsällskapet,
Klara Ö. Kyrkogata 10, Stockholm

Lokal: ”Grottan”

Anonyma Alkoholister

Insändaren håller inte med om att det är
verkningslöst att behandla subkliniska
mastiter med antibiotika. Han vill ha en
debatt i frågan.
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bakgrund ändå inte mer än en
gissning. Det tycker jag att den
som skall ta ställning i frågan
har rätt att få veta.

Bra behandlingsresultat
Resultatet av hela undersökning-
en är mer intressant. I de två
grupper som behandlades med
antibiotika blev 64 procent res-
pektive 61 procent av med in-
fektionen, jämfört med 28 pro-
cent i den obehandlade gruppen
(p<0,01). Det tycker jag är ett
mycket bra behandlingsresultat,
särskilt med tanke på att ande-
len äldre kor (≥3:e laktation) i de
behandlade grupperna var så hög
som 52 procent respektive 48
procent. I den obehandlade grup-
pen var det något färre äldre kor
(41 %), vilket säkert inte var
negativt för chansen till självläk-
ning.

Jag tror att den som påstår att
dessa resultat visar att det inte
lönar sig att behandla subklinis-
ka mastiter med antibiotika, gör
en helt annan bedömning än de
flesta praktiserande veterinärer
och deras kunder.

Data måste tolkas på 
rimligt sätt
Juverinflammationer är ett av

våra svåraste djurhälsoproblem
och det är viktigt för den enskil-
de veterinären att kunna fatta
ett välgrundat beslut om åtgär-
der i varje enskilt fall. Enbart
antibiotikabehandling är inte
lösningen för en besättning med
dålig juverhälsa, det vet vi alla,
men det är och förblir en av de
åtgärder som den ansvarige vete-
rinären har att använda sig av.
En seriös debatt om hur antibio-
tika bäst skall användas i mastit-
bekämpningen gagnar oss alla,
men det måste vara ett grund-
krav att man tolkar och framför
tillgängliga data på ett rimligt
sätt. 

Jag tycker att det finns många
frågor i detta sammanhang som
är angelägna att diskutera. För
mig är till exempel indelningen i
kliniska och subkliniska masti-
ter obegriplig. Jag anser att det
är samma sjukdom. Klinisk eller
inte kan ju bedömas helt olika 
av olika undersökare och varför
skulle inte ett CMT-resultat kun-
na vara ett kliniskt fynd: termo-
meter får ju användas, så varför
inte paddel? Är inte en mastit
helt enkelt en infektion med
juverpatogena mikroorganismer
där symtomen kan vara mycket
varierande? 

Jag skulle kunna tänka mig att
det ibland är mer motiverat att
antibiotikabehandla fall där de
kliniska symtomen är blygsam-
ma, än sådana där det föreligger
en kraftig inflammation, efter-
som kon i det förra fallet verkar
att delvis tolerera infektionen -
vilket borde öka risken för att
den blir kronisk. Vad tycker kol-
legerna? Jag föreställer mig att
varenda svensk veterinär har en
egen uppfattning i dessa och
näraliggande frågor.  

Per Michanek
leg veterinär

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

Vackra Värmland väntar på dig
I Värmland finns det stora möjligheter för dig som veterinär! Kundunderlaget är mycket gott och
behovet av veterinär service är stort. Det här är en möjlighet för dig som vill jobba med alla 
djurslag – livsmedelsproduktionens djur såväl som smådjur och hästar. 

Distriktsveterinärerna har stationer i Arvika, Säffle och Sunne, och vi behöver nu förstärka
bemanningen på dessa orter. Som sökande ser vi gärna personer med intresse för smådjur och häst.
Vi kan erbjuda både kortare och längre vikariat, samt fasta tjänster.

Du är välkommen att kontakta Kerstin Vikman, veterinär och chef  i området, tfn 070-208 96 01.
Per Andersson, personalhandläggare på Distriktsveterinärenheten, besvarar frågor om anställ-
ningsvillkor på tfn 036-15 52 82.  

Besök gärna vår hemsida (www.sjv.se). 
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Bakgrunden till Per Michaneks
(Per M) insändare är ett inlägg
på Vetforum av undertecknade
författare. Inlägget var ett svar
på en fråga från en yngre kollega
som undrade om hur det hon
hade lärt sig på SLU och SVA,
att inte behandla subkliniska
mastiter under laktation, stämde
med en pågående reklamkam-
panj för intramammär behand-
ling av subkliniska mastiter. I
korthet gick svaret ut på att
behandling av subkliniska masti-
ter inte lönar sig långsiktigt eko-
nomiskt för djurägaren, samt att
risken är stor för kraftigt ökad
behandlingsfrekvens utan att
man uppnår bättre juverhälsa. 

Långsiktig lönsamhet
Begreppet ”löna sig” kan möjli-
gen misstolkas. Vi har framför
allt avsett de långsiktiga ekono-
miska effekterna av behandling.
I dessa ingår såväl behandlings-

effekt som långsiktig effekt på
juverhälsan i form av ombehand-
lingar och ökad utslagning. Den
studie vi citerat, och som Per M
kritiserat för att vara liten, om-
fattar över 650 kor med förhöjda
celltal, men där ”bara” drygt 120
klarade inklusionskriterierna i
form av manifest bakteriell in-
fektion.

Det intressanta med denna
studie är dels att den jämför all-
män med intramammär behand-
ling och en obehandlad kontroll-
grupp, dels att den utvärderar de
långsiktiga ekonomiska effekter-
na (Tabell 1). Av tabellen fram-
går att såväl intramuskulär
behandling som ingen behand-
ling ”lönar sig” bättre än behand-
ling med juvertuber utvärderat
över tio månader. Att effekten av
intramammär terapi vid subkli-
nisk mastit är övergående visade
redan Wilson och medarbetare
1972 (10). 

Gemensam antibiotika-
policy
Principen att inte behandla sub-
kliniska mastiter under lakta-
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DISTRIKTSVETERINÄR
Det är många som är beroende av att våra veterinärer är kunniga, engagerade och kan modern teknik.
Därför söker vi er som har allsidig erfarenhet från veterinärt arbete, datorvana och är serviceinriktade.
Kompetensutveckling och kvalitetstänkande är viktiga områden inom distriktsveterinärorganisationen
och vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Tillsammans skapar vi en
framgångsrik organisation där vi sätter kunden i främsta rummet.

Nyland – ett vikariat fr.o.m. 17 juni 2002 t.o.m. 31 aug 2003 
Nyland är beläget vid vackra Höga Kusten, utanför Kramfors. Verksamheten består både av smådjur
och stordjur. På stationen arbetar fyra veterinärer. 

Kontakta gärna stationschef Peter Lundin, på tfn 0612-225 55, eller 070-670 18 15.

Har du frågor kring anställningsvillkor är du välkommen att ringa Per Andersson, tfn 036-15 52 82
eller Eva-Britt Axelsson, tfn 036-15 58 27 på DV-enheten. Jourtjänstgöring ingår där vi strävar efter
att minst tre veterinärer delar på tjänstgöringen. Organisationens veterinärer är också officiella 
veterinärer och utför uppdrag föranledda av EU:s regelverk.

Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Välkommen med din ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping senast den 11 maj 2002.
Observera att sista ansökningsdag har ändrats.

Bifoga en tydlig meritförteckning. Märk ansökan med diarienummer 06-1453/02.www.sjv.se

Svar till Per Michanek om subklinisk mastit 

Tabell 1. Skattade kostnader vid allmän respektive intramammär behandling av subklinisk mastit kontra ingen behandling (PC =
penicillin).

Mjölkkarens Arbete Utslaktning Ny mastit Medicin Totalt

Inj med PC, 5 d 210:- 500:- 1 687:- 73:- 370:- 2 840:-
Juvtub, 5 d 390:- 500:- 3 521:- 369:- 270:- 5 150:-
Ej behandlad 0:- 0:- 1 624:- 167:- 0:- 1 791:-

En aktuell studie visar att såväl intra-
muskulär behandling som ingen behand-
ling ”lönar sig” bättre än behandling med
juvertuber.

Veterinär 5-2002 Ombrytning  02-04-22  11.43  Sida 279



280 2002, Volym 54, Nr 5

tion är förankrad sedan lång tid i
Sverige och fanns med i den poli-
cy för användning av antibiotika
vid behandling av mastit hos ko
som presenterades i SVT i febru-
ari 1995. Policyn utvecklades
sedan i några nummer från de-
cember 1995 och in i 1996. För-
fattarna till artikelserien var ett
dussintal av de personer inom
SLU, SVA, SJV och Svensk Mjölk
som är ansvariga för antibioti-
kaanvändning och mastitterapi. 

Hörnpelarna i policyn var bland
annat att intramammära infek-
tioner i största möjliga utsträck-
ning ska förebyggas genom att
eliminera predisponerande mo-
ment/riskfaktorer, att antibakte-
riell terapi – när den bedöms
nödvändig – ska stödjas på bak-
teriell diagnostik, att terapin ska
vara riktad samt att ”onödiga
behandlingar” – t ex av subkli-
niska mastiter – ska undvikas.
En av målsättningarna med poli-
cyn var och är att säkerställa
framtida användning av antibio-
tika inom mjölkproduktionen.
Det är alltså inte Torkel Ekman
ensam som ”basunerar ut bud-
skapet” att subkliniska mastiter
inte bör behandlas eller att svens-
ka veterinärer bör undvika att
antibiotikabehandla prognostiskt
ogynnsamma fall av mastit – kli-
niska eller subkliniska. Artiklar-
nas slutsatser och förslag stöds
av ett antal referenser där den
nu på Vetforum och av Per M ci-
terade undersökningen av Char-
lotte HS inte ingår. Den är bara
ytterligare en i raden av under-
sökningar som styrker denna
uppfattning. 

Systemisk giva ger bästa
distribution
Frågan om behandling eller inte
av subkliniska mastiter är egent-
ligen ganska ointressant efter-
som den flyttar fokus från det
verkligt intressanta, och som de
flesta anser vara veterinärmedi-
cinens största framtida uppgift,
nämligen att minimera (några
vill använda begreppet optimera)
konsumtionen av antibiotika
genom att förbättra skötsel, miljö
och avel och därmed i största
möjliga mån undanröja riskfak-
torer. Forskning (i samarbete

med SLU, SVA och progressiva
delar av läkemedelsindustrin) och
utvecklingsarbete inom Svensk
Mjölk, som t ex djurhälsopro-
grammet FRISKKO, visar med
all önskvärd tydlighet att det är
de bönder som har störst förstå-
else för sjukdomars uppkomst
och som är bäst på att förebygga
sjukdom som har de friskaste
djuren och det bästa ekonomiska
utbytet. 

En annan grundläggande prin-
cip vid antibiotikaanvändning
vid mastit i Sverige har varit att
läkemedlet ska ges systemiskt
för att få bästa distribution till
inflammerade foci. En klinisk
prövning av ett intramammari-
um, där man uppnått relativt
blygsamma behandlingseffekter
på Staphylococcus aureus och
dessutom utan att man tagit hän-
syn till de för djurägarna mest
intressanta långsiktiga effekter-
na, kan rimligen inte ändra på
den principen. Vi har i samtal
med företrädare för firman (dock
inte Per M) om den möjliga an-

vändningen i Sverige erbjudit oss
att delta i fältstudier som skulle
undersöka de långsiktiga effek-
terna på juverhälsa och antibioti-
kaanvändning, men inte mötts
av något egentligt intresse, fram-
för allt med hänvisning till att
man är ”en liten svensk avdel-
ning inom en internationell kon-
cern”. 

Inte samma sjukdom
När det gäller definitionen av
subklinisk mastit har man hit-
tills i internationellt arbete tagit
fasta på avsaknaden av de syn-
liga förändringarna i mjölken.
Man anser bland annat att det
krävs en diagnostisk test, t ex av
antalet celler i mjölken, för dia-
gnos. En sådan ”konära” test är,
som Per nämner, CMT. Såsom vi
hittills klassificerat subklinisk
och klinisk mastit visar det sig
emellertid, åtminstone etiologiskt,
att det inte är riktigt samma
sjukdom. Detta framgår bland
annat av epidemiologiska studier
från Europa och USA (1, 2, 3, 5,

Utlysning av forskningsanslag 2002
Stiftelsen Forskning utan djurförsök utlyser härmed årets an-
slag. Stiftelsen kommer i år att fördela ca 1,2 miljon kr i anslag.

Stiftelsen Forskning utan djurförsök ger anslag till projekt
som kan bidra till att ersätta djurförsök inom bland annat forsk-
ning, utbildning, biologisk produktion och toxikologiska tester.
Även annan forskning som kan antas främja djurs intressen
eller höja djurens status kan få stöd. Övergripande krav för
anslagstilldelningen är att experiment på levande djur inte före-
kommer. Det finns även möjlighet att söka doktorandstipendier
för doktorander som arbetar med projekt som uppfyller kraven
ovan.

Ansökningsblanketter och anvisningar kan laddas ned från
hemsidan: www.stifud.a.se. De kan också rekvireras från stiftel-
sens kansli (tel: 08-749 03 40, fax: 08-749 13 40) eller på e-post-
adress: info@stifud.a.se

Ansökan i nio exemplar skall vara stiftelsen tillhanda senast
tisdagen den 7 maj kl 17.00. Ansökningar skickade per fax eller
e-post accepteras ej. Ansökan skall skrivas på svenska. Even-
tuella bilagor (t ex forskningsprogram) kan vara på engelska,

Beslut om anslagstilldelning sker i september och alla sökan-
de får skriftligt besked senast den sista september. Förhands-
besked per telefon lämnas inte.

Karin Gabrielson
Ordförande
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8, 9). Orsakerna är troligen att
subklinisk mastit har en mer
homogen etiologi på grund av ett
begränsat antal agens och dito
smittmekanismer, samt något
högre grad av kronicitet. Klinisk
mastit har en mer komplicerad
och multifaktoriell etiologi samt
vanligen ett mer akut förlopp.
Detta gör att de förebyggande
åtgärderna måste värderas och
utformas olika beroende på vil-
ken typ av mastit som dominerar
i en besättning. 

Målsättningen, oavsett typ av
mastit, måste vara att minska
nyinfektionsfrekvensen så myck-
et som möjligt och här har tera-
pin av den manifesta infektio-
nen, oavsett den har utlöst sub-
klinisk eller klinisk mastit, en
mycket begränsad effekt. Detta
upptäckte Dodd, Neave, Kingwill
och Westgarth redan i slutet av
1960-talet (4, 6, 7) och avrådde
bland annat i en fempunktsplan
från behandling av subklinisk
mastit under laktation, framför
allt på grund av dålig terapeu-
tisk effekt och höga kostnader. 

Viktig framtidsuppgift
Forskning kring den optimala

användningen av antibiotika in-
om de program för förebyggande
åtgärder som finns inom mjölk-
och köttproduktionen är en av
våra framtida stora och mycket
viktiga uppgifter. Om läkemedels-
industrin, jordbruksnäringen,
universitet, laboratorier och bi-
dragsgivare kan finna goda pro-
jekt och goda former för samar-
bete kan vi lösa angelägna upp-
gifter tillsammans. 
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Torkel Ekman
leg veterinär
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leg veterinär, VMD

LIVSMEDELSVERKET
Söker semestervikarier under följande tider

14.5–30.8 besiktningsvet, slakteri nr 41 Hörby
24.6–5.7 besiktningsvet, slakteri nr 111 Gällersta
24.6–28.6 besiktningsvet, slakteri nr 120 Lammhult
24.6–2.8 besiktningsvet, slakteri nr 48 Dalsjöfors
3.6–9.8 besiktningsvet, slakteri nr 7 Helsingborg
3.6–16.8 besiktningsvet, slakteri nr 51 Kalmar
27.5–9.8 besiktningsvet, slakteri nr 81 Skara
10.6–16.8 besiktningsvet, slakteri nr 121 Trelleborg
8.7–2.8 besiktningsvet, Örebro (lab.kunnig)

Välkommen att ringa Ingrid Svensson, tel 018-17 55 77.

För diagnos av sub-
klinisk mastit behövs
en ”konära” test som 
t ex CMT. Såsom vi
hittills klassificerat
subklinisk och klinisk
mastit visar det sig
emellertid att det inte
är riktigt samma
sjukdom.
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Vi arbetar med analyser inom lantbruk, livsmedel och miljö. Vi expan-
derar kraftigt och har vuxit med ca 20 % per år under de senaste 10
åren.

Vi söker nu

Veterinärer
till våra laboratorium i Kristianstad, Göteborg och Stockholm.

Som veterinär blir din huvudsakliga uppgift att arbeta vid något av
våra mikrobiologiska laboratorier med kundkontakter, kvalitetssäkring,
metodutveckling, utbildningar, som behörig undersökare, m m. 
Vi arbetar i huvudsak med livsmedels- och vattenundersökningar.

Vi förväntar oss att Du breddar och fördjupar
laboratoriets verksamhet och för utvecklingen
framåt.

Du skall ha veterinärexamen samt goda
ledaregenskaper. Du får gärna ha erfaren-
het från livsmedelsindustrin.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Personalchef Trine Stjernqvist, 
tel 0510-887 12,
Leg vet Karin Cerenius, tel 0510-887 34.

Din ansökan vill vi ha senast 020515 till:
Trine Stjernqvist, AnalyCen Nordic AB, Box 905, 531 19 LIDKÖPING
eller via mail till trine.stjernqvist@analycen.se

AnalyCen Nordic AB är nordens ledande 
laboratorium, med drygt 400 anställda i

koncernen. Vi finns i Lidköping, Göteborg, 
Kristianstad, Uppsala, Stockholm, Norge, 

Danmark, Finland, Estland och Polen.

Besök gärna vår  hemsida :  www.analycen.se  
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För snart tio år sedan skrev Per
Jensen en bok om djurens bete-
ende och orsakerna till det, som
blivit mycket läst och uppskat-
tad. Nu har det kommit en ny
bok av samma författare, vars
titel är intressant och kan tydas
på flera sätt. Man kan naturligt-
vis tänka sig att boken handlar
om djurens samtal med varandra
och oss människor, men det kan
också syfta på att det är författa-
ren som samtalar runt djurens
språk när det gäller makt, sex
och barnuppfostran. Syftet med
boken är i alla fall att öka förstå-
elsen för djurens beteende och
behov genom att tydliggöra vad
de säger i sin kommunikation.
Detta görs genom att visa på den
evolutionära bakgrunden till
djurs och människors handlande.
Att på ett lättsamt sätt skriva en

sådan bok för en bred intresserad
allmänhet är sannerligen ingen
lätt uppgift.

Författare med djurskydds-
engagemang
Boken innehåller elva kapitel och
mer än en tredjedel är inledning
och bakgrund till kapitlen om
samtal. Först känns denna intro-
duktion lång och omständlig,
men man kan också se den som
en väsentlig del av boken. Föru-
tom att författaren klargör att
skillnaden mellan människans
språk och djurens sätt att samta-
la inte är stor, redogörs här också
för hur djuren fick ett språk och
att olika djurarters sätt att kom-
municera varierar mycket. 

Därefter kommer kapitlen om
samtal och förutom de tre sam-
talsämnena i bokens titel finner
man också samtal om identitet,
samarbete och samtal mellan
människor och djur. Personligen
hade jag gärna sett att den allra
sista delen av boken, som hand-
lar om samspel och samarbete
mellan djur och mellan männi-
ska och husdjur, hade varit mer
omfattande. På ett sakligt kri-
tiskt sätt diskuteras här t ex att
vissa människor säger sig ha en
telepatisk förmåga (s k djurprat-
are) och exempel ges på stora

överträdelser som människan
gör i sin husdjurshållning. För-
fattaren visar sin förmåga att
skriva på ett flexibelt sätt och
med stort djurskyddsengage-
mang.

Invit till diskussion
Den första delen av boken upple-
ver jag som ett debatt- och dis-
kussionsinlägg. Kanske är det
också det som titeln vill antyda.
Visserligen är det mesta som
nämns grundat på biologiskt
accepterade vetenskapliga fakta,
men det lär inte stå oemotsagt av
andra vetenskaper och utifrån en
mer kulturell syn på människan.
Det som i början av boken kän-
des mycket positivt med syfte att
minska skillnaden mellan män-
niska och djur, upplevs allt mer
under läsningen som en invit till
diskussion. 

Som biolog och etolog välkom-
nar jag verkligen en ökad kun-
skap och förståelse för vad evolu-
tion är och vad det egentligen
innebär för beteendet och för det
sociala umgänget både hos djur
och människor. Men om man ska
överföra resonemanget och göra
så tydliga paralleller till männi-
skan, bör man också ha en dis-
kussion om moral och etik, som
sannolikt ändå är ett särdrag för

Djurens språk – samtal
om makt, sex och
barnuppfostran

Djurens språk – samtal om makt, sex
och barnuppfostran
Författare: Per Jensen.
Förlag: LT:s förlag/Bokförlaget Natur
och kultur.
Antal sidor: 160, inbunden.
Pris: 254:-
ISBN-nummer: 91-27-35262-5.

Utlysning av stipendium ur Rasehorns
stipendiestiftelse
Rasehorns stipendiestiftelse för katter utlyser härmed ett eller flera
stipendier på ett sammanlagt belopp av 60 000 kronor. Medlen delas
ut till personer som genom forskning eller annan verksamhet verkar
för förbättrad hälsa eller välfärd för katten, eller som verkar för ett stär-
kande av kattens roll i samhället. 

Ansökan om medel ur Rasehorns stipendiestiftelse för katter ska ske
skriftligen (maskinskriven text, handskrivna ansökningar beaktas
inte), med en beskrivning på maximalt 2 A4-sidor över hur stipendiet
är tänkt att användas. En budget för det tilltänkta projektet ska också
redovisas i ansökan. Ansökningar som rör bidrag till löpande verk-
samhet (katthem, djurskyddsorganisationer etc) måste åtföljas av
minst två referenser till utomstående personer/organisationer som
kan intyga om en seriös verksamhet. För den/de stipendiater som
erhåller medel, kräver stiftelsen en skriftlig redogörelse av projektets
genomförande senast ett år efter att medel betalats ut.

Den skriftliga ansökan skickas till: Rasehorns stipendiestiftelse för
katter, c/o Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.
Ansökan måste ha inkommit senast den 1 november 2002 för att
beaktas.
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människan. Rätt och fel i fråga
om vad man får göra mot andra
människor (och djur) är en viktig
del i människans kultur och sam-
hälle. Det är viktigt att förstå
varför människor kan handla på
omoraliskt sätt, men det kan ald-
rig vara en ursäkt. Detta är
naturligtvis självklart för förfat-
taren, men när man skriver en
bok som ska öppna en ny värld
för många människor är det oer-
hört viktigt att man tydligt beto-
nar en sådan sak. Det är egentli-
gen bara en gång det nämns i
boken och det är inom parentes i
samband med våld och aga mot
barn. Biologin och evolutionslä-
ran har alltför många gånger fått
kritik för att den kan användas
som försvar för många av männi-
skans mindre trevliga beteenden.

Värdeladdade ord
I det sammanhanget kan man
också fundera över användandet
av värdeladdade ord. Frågan är
om man inte lägger ett förmänsk-
ligande i djurens handlande när
man uttrycker det i termer som 
t ex maktbegär, maktfullkomlig,
tyranni och våldtäkt. Djuren har
sannolikt (?) inga samtal om vad
som är moraliskt rätt och fel.
Problemet är att för många män-
niskor ligger det automatiskt
mängder av känslor och värde-
ringar i ord som dessa. Återigen
kan jag se det fyndiga i bokens
titel och tänka att det kanske
finns ett syfte att väcka tankar
och diskussion om detta genom
att ställa saker på sin spets. Det
verkar också uppenbart när för-
fattaren uppmanar hundägare
att inte glömma att de har en
”potentiell maktdespot som ald-
rig har särskilt långt till rävspel
för att förbättra sin position i den
sociala hierarkin”. 

Inte heller vet jag om de flesta
som har två eller flera hundar
känner igen beskrivningen att
när hundarna matas samtidigt
”morrar och ryter” de först och
sedan ”slukar de sin mat med
raggen på ända, utan att släppa
den andre med blicken”. För
snart tjugo år sedan gjorde Per
Jensen sig känd i hundvärlden
genom att ifrågasätta synen på
dominans och makttänkande

gentemot hundar. Man tolkar
därför lätt hans sätt att skriva
här som en vilja att fortsätta den
diskussionen.

Populistiskt språk
Det finns helt klart svårigheter
när man vill skriva en bok som
behandlar så här komplicerade
frågor, samtidigt som den ska
vara lättillgänglig och spännan-
de för allmänheten. Få författare
hade kunnat täcka in så många
aspekter som behövs och ännu
färre hade antagligen ens vågat
försöka. Området är enormt i
omfattning och många männi-
skor upplever säkert det evolu-
tionära perspektivet som svårför-
ståeligt. Risken är då att man
måste förenkla och använda ett
språk som är så populistiskt och
intresseväckande att det också
kan bli för generaliserande. Även
om det kanske hade minskat
bokens läsbarhet hade det ökat
den djupare förståelsen om en
del termer och begrepp hade defi-
nierats och diskuterats. 

Önskan att få leva ett 
drägligt liv
Det allra sista avsnittet i boken
heter ”Djurens önskan”. Om man
ser till bokens innehåll i den förs-
ta delen borde svaret på frågan
om vad djur önskar, ur ett gene-
tiskt perspektiv, vara att de helst
vill reproducera sig. Men Per
Jensens svar är betydligt bättre,
vilket visar att den evolutionära
bakgrunden till beteende ibland
kan vara svår att tillämpa.

Hans svar är istället att djuren
bara har en önskan och det är att
få utlopp för sin natur och att ha

ett harmoniskt och vänligt för-
hållande till människan. Att få
leva ett drägligt liv i enlighet
med sitt naturliga beteende är
vad djuren vill och detta talar de
om för oss om vi vill och kan lyss-
na och förstå. Denna bok kan på
ett avgörande sätt bidra till att
denna förståelse sprids och att
diskussioner runt tillämpningar-
na och de praktiska konsekven-
serna blir allmänna överallt.
Genom detta har boken en verk-
ligt angelägen uppgift att fylla
och jag hoppas många läser den
och att diskussionerna runt äm-
net blir åtskilliga och livliga.

Kerstin Malm
FD i etologi

söker
Sommarvikarie

Vill du arbeta i en kreativ miljö och se många
spännande fall…
Skicka din ansökan till;
Regiondjursjukhuset Strömsholm, Chefveterinär Mia Runnérus, Sylta-
hagsvägen 12, 730 40 Kolbäck el. mia.runnerus@regdjsh.se, senast
den 6 maj.

Glykoproteiner och 
kronisk leversjukdom
hos hund 
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Veterinär Målfrid Vatne, institu-
tionen för patologi, SLU, försva-
rade fredagen den 15 mars sin
avhandling för veterinärmedici-
ne doktorsexamen med titeln
”Glycoproteins and chronic liver
disease in the dog – Biochemical,
immunohistochemical and ultra-
structural studies”. Opponent
var professor Ted van den Ingh,
University of Utrecht, Nederlän-
derna.

Orsakerna till att hundar får
hepatiter och levercirrhos är of-
tast okända. I avhandlingen har
leverbiopsier från hundar med
spontana leversjukdomar stude-
rats, för att försöka få mer kun-
skap om mekanismerna bakom
sjukdomen. När djur (och männi-
skor) utsätts för någon typ av
vävnadsskada, t ex trauma, tu-
mör, infektion eller annan in-
flammation, börjar levern som en
del av försvaret mot skadan att
producera en rad olika akut-
fasproteiner, i huvudsak glyko-
proteiner. Dessa proteiner ökar
då kraftigt i koncentration både i
blodet och lokalt i vävnaden.
Huvudsyftet med avhandlingen
var att undersöka betydelsen av
de fyra akutfasproteinerna alfa-
1-antitrypsin, haptoglobin, oroso-
mucoid och alfa-2-macroglobulin
för utveckling av kroniska lever-
sjukdomar. 

Det första proteinet som under-
söktes, alfa-1-antitrypsin, har
hos hund tre olika genetiska
typer. I studien fanns en nedsatt
enzymhämningskapacitet hos en
av dessa typer. Detta kan förvär-
ra den inflammatoriska proces-
sen, då hundar med den typen av
proteinet har ett lägre skydd mot
proteaser som utsöndras från
vita blodkroppar och som orsakar
vävnadsnedbrytning. 

Hos haptoglobin kunde bara en
genetisk typ eller form av protei-
net påvisas, men två olika typer
av glykosyleringsfel. Dessa gly-
kosyleringsfel ökade i mängd vid
höga serumkoncentrationer av
proteinet, alltså vid en akutfas-
reaktion. 

Nästa steg var att undersöka
fyra akutfasproteiner på cellnivå
med hjälp av immunohistokemi
och elektronmikroskopi. 

Hos människa finns det lever-

sjukdomar som är relaterade till
ansamlingar av akutfasproteiner
i levercellens endoplasmatiska
retikel. 

Hos några hundar påvisades
ansamlingar av akutfasprotei-
nerna i levercellernas endoplas-
matiska retikel, och förändring-
arna var likartade dem hos män-
niska. Det vanligaste var dock
mindre ansamlingar av protei-
nerna och dessa blev med elek-
tronmikroskopi lokaliserade till
en typ av lysosomer, så kallade
”autophagic vacuoles”. Även de
ultrastrukturella förändringarna
i levercellerna hos hundar med
leversjukdom studerades, och hu-
vudsakligen sågs generella cell-
skador. 

Sammantaget påvisades alltså
ansamlingar av defekta proteiner
i levercellerna, glykosyleringsfel
hos haptoglobin och sänkt skydd
mot vävnadsnedbrytande enzym
hos en form av alfa-1-antitrypsin.
Defekta proteiner i levercellerna
har inte tidigare påvisats hos
leversjuka hundar. Om dessa an-
samlingar är skadliga för cellen
och bidrar till utvecklingen av
leversjukdom eller inte, bör vida-
re undersökas.

Remisser under 
behandling

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

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

Epizooti
Förslag till SJVs föreskrifter om
förebyggande och bekämpning av
epizootiska sjukdomar samt SJVs
föreskrifter om ändring av SJVs
föreskrifter (SJVFS 1999:102)
om epizootiska sjukdomar (SJV,
besvarad 1/3)

Dep. PM om komplettering av
Europaparlamentets och rådets

DJURKLINIKEN
HUND O KATTHÄLSAN AB

söker

Smådjursveterinär
Djurkliniken Hund o Katthälsan AB ligger i Kållered strax söder om
Göteborg. Vi är 3 veterinärer med djurslagsspecialistkompetens och
7 sköterskor samt 2 administratörer, vi har en glad och öppen stäm-
ning mot både varandra och djurägare. Vi fokuserar på god service,
kvalificerat omhändertagande, utbildning och personalvård.
Kliniken har funnits sedan 1992 och hela tiden expanderat, därför vill
vi nu utöka med en smådjursveterinär.
Olika anställningsformer kan diskuteras.

Förfrågningar kan göras till Ing-Marie Röstlund VD eller Lotta Lindhult
personalansvarig på tel: 031-795 22 23.
Ansökningshandlingar sändes till Djurkliniken Hund o Katthälsan AB,
Bangårdsvägen 27, 428 36 Kållered.
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förordning (EG) nr 999/2001 om
fastställande av bestämmelser
för förebyggande, kontroll och ut-
rotning av vissa typer av trans-
missibel spongiform encefalopati
samt om vissa övriga ändringar i
epizootilagen (Jordbruksdep., 13/5)

Vaccination, rabies
Förslag till ändring i Statens jord-
bruksverks föreskrifter (1991:92)
om vaccination av djur mot rabi-
es (SJV, besvarad 1/3)

Nödslakt
Konsekvenser av nödslaktens av-
veckling (SJV, besvarad 17/3)

Karenstid för mjölk
Förslag till föreskrifter om ka-
renstid för mjölk i hela timmar
(SLV, besvarad 15/3)

Dvärgbandmask
Förslag till nya föreskrifter om
skydd av hund och katt mot
dvärgbandmask vid införsel från
Danmark, samt förslag till änd-
ringar av Statens jordbruksverks
föreskrifter (1996:52) om införsel
av sällskapsdjur (SJV, besvarad
11/3)

Kött, köttberedningar
Förslag till ändringar i SLVFS
angående krav på handelsdoku-
ment vid handel med färskt kött,
malet kött och köttberedningar
(SLV, besvarad 4/3)

Slakt av strutsfåglar
Förslag till föreskrifter om slakt
av strutsfåglar (SLV, 19/4)

Nya
3/5 -02. Hernquistdagen anordnas på
SLU i Skara samtidigt som den profes-
sorsinstallation för första gången sker vid
SLU i Skara. Info: Jane Geismar, e-post:
jane.geismar@kontakt.slu.se

Tidigare publicerade
4–5/5 -02. Möt våren och fåglarna på
Öland. Arr: Bayer och SVA. (SVT 4/02)

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)

Nya
24–28/6 -02. The Management Forum
Veterinary Summer School 2002:
Working through Veterinary Drug
Development in the EU arrangeras I
London, UK. Info: Management Forum
Ltd, 48 Woodbridge Road, Guildford, GU1
4RJ, UK. Fax: 0044-(0)1483 536424, e-
post: info@management-forum.co.uk

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

1–2/6-02. 1st Berlin Meeting on Com-
plementary Veterinary Medicine, Ber-
lin, Tyskland (SVT 4/02)

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-Seminar:
Neural Therapy for Small Animals,
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)

15–20/7 -02. Kurs i Dentistry II, Lux-
embourg (SVT 4/02)

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)

22–27/7 -02. Kurs i Dentistry IV, Lux-
embourg (SVT 4/02)

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

30/7–9/8 -02. Kurs i Dermatology I,
Wien, Österrike (SVT 4/02)

Försäljning av djur m m
Förslag till ändring i Statens jord-
bruksverks föreskrifter (SJVFS
1999:110) om villkor för hållan-
de, uppfödning oh försäljning m
m av djur avsedda för sällskap
och hobby (SJV, 17/4)

Svenska

Internationella

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

Skövde Djurklinik AB
söker klinikveterinär för fast anställning med tillträde snarast.
Du får arbeta på en välutrustad smådjursklinik, dagtid utan jour- eller
kvällstjänstgöring. Du bör vara serviceinriktad med känsla för teamar-
bete och ha gott handlag med djur och djurägare.
Välkommen med Din ansökan.

Upplysningar lämnas av Åke Adolfsson.
Skövde Djurklinik AB
Bäckaskogsvägen 16
541 34 SKÖVDE
Tel: 0500-48 29 04, Fax: 0500-41 53 15, 
E-mail: ake.adolfsson@skovdedjurklinik.se

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

tjänster som kortare vikariat 
under rubriken ”Jobbtorget”. 
Gå dit och titta redan idag.

7–8/11 -02. Veterinärmötet 2002, Ultu-
na, Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärför-
bund och Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap. (SVT 2/02)
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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 Con-
gress, Hannover, Tyskland (SVT 3/00)

2–8/9 -02. Kurs i Cardiology II, Luxem-
bourg (SVT 4/02)

7–11/9 -02. Kurs i Neurology II, Bern,
Schweiz (SVT 4/02)

9–13/9 -02. Kurs i Behavioural Medi-
cine I, Luxembourg (SVT 4/02)

9–13/9 -02. Kurs i Feline Medicine II,
Zürich, Schweiz (SVT 4/02)

9–20/9 -02. Kurs i Ophtalmology I Lon-
don, UK (SVT 4/02)

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. Kurs i Reproduction in
Companion, Exotic and Laboratory
Animals 1, Nantes, Frankrike (SVT 4/02)

19–22/9, 14–17/11 -02, 13–16/2, 3–6/4 -

03. Utbildning i Osteopathy, Sande-
fjord, Norge (SVT 3/02)

23–27/9 -02. Kurs i Ophtalmic Surgery
Toulouse, Frankrike (SVT 4/02)

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)

11–22/11 -02. Kurs i Internal Medicine
II, Utrecht, Nederländerna (SVT 4/02)

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

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

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

landet runt för att diskutera
angelägna frågor med medlem-
marna. SACOs ordförande Anna
Ekström inleder diskussionsträf-
farna och moderator är Erik Blix.
Andra medverkande blir utreda-
re, forskare och debattörer från
hela landet.

Sammanlagt är det åtta städer
som besöks och turnéplanen ser
ut så här: Linköping (21 mars),
Karlstad (18 april), Uppsala (25
april), Umeå (14 maj), Malmö (28
augusti), Göteborg (6 september),
Jönköping (3 oktober) och Stock-
holm (31 oktober). Mer informa-
tion finns på SACOs hemsida,
www.saco.se.

SACO på stadsturné
Under temat ”Ett hållbart ar-
betsliv” åker SACO under året

SLU i Skara får sin förs-
ta kvinnliga professor

37-åriga veterinären Catarina
Svensson blev nyligen utnämnd
till professor i husdjurens pro-
duktionssjukdomar vid institu-
tionen för husdjurens miljö och
hälsa i Skara. 

Catarina Svensson kommer från
Älmhult i Småland och är knuten
till SLU sedan våren 1990. 1994
blev hon veterinärmedicine dok-
tor på en avhandling om koccidi-

Nötcenter Viken AB
söker

Veterinär med inriktning på reproduktion
placerad vid vår nybyggda anläggning på Vikens Egendom, Falköping.

Du skall ha det veterinära ansvaret för vår försöksbesättning om 320 kor och för vårt embryotransfer-
program som omfattar ca 400 spolningar per år.
Du bör ha erfarenhet av nötkreaturspraktik och ha ett stort intresse för reproduktion.
Du måste kunna samarbeta, vara systematisk och följa utvecklingen inom ämnesområdet. 
Du kommer att ingå i ett team med experter inom avel, reproduktion, utfodring och växtodling.

Nötcenter Viken ägs av Svenska Lantmännen, Svensk Avel och Svalöf Weibull. I höst står vår nya an-
läggning klar som kommer att vara basen för de tre delägarnas utvecklingsarbete med nötkreatur ur många
olika aspekter. Information om företagen se: www.lantmannen.se, www.svavel.se, www.swseed.se.

Tjänsten är heltid med tillträde efter överenskommelse dock senast hösten 2002. Mer information om
tjänsten lämnas av VD Margareta Helander - tel: 0510-88641, mobil 070-6520950 eller Magnus Håård,
VD Svensk Avel, Skara - tel: 0511-26700.

Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och tidigaste tillträdesdag skall vara Nötcenter
Viken, Vikens Egendom, 521 92 Falköping tillhanda senast den 21 maj 2002.
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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.

Juverinflammation (mastit) är en av de mest förlustbringande sjukdomarna hos Sveriges
mjölkkor. Under ett år drabbas två av tre kor av mastit i någon form. Av största betydelse
för bekämpning och förebyggande arbete är en tillförlitlig och bra diagnostik. Mastitlabora-
toriet vid avdelning för mastit och substratproduktion utför årligen analyser av ett stort antal
mjölkprover och består av ett arbetsteam på ca 10 anställda varav tre är veterinärer. Avdel-
ningen deltar också i ett flertal projekt i samarbete med industrin, jordbrukets organisatio-
ner, Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Jordbruksverk. Viktiga uppgifter är rådgivning,
utbildning, forskning och utveckling inom området. Vid avdelningen finns också produktion
av bakteriediagnostika. En av våra veterinärer ska nu prova annan tjänst och vi söker där-
för en

VETERINÄR
som vill arbeta med

MASTITDIAGNOSTIK
och därtill relaterade frågeställningar. Mikrobiologisk kompetens är meriterande. Likaså
värdesätter vi klinisk erfarenhet inom mastitområdet. Stor vikt kommer också att fästas vid
personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, öppenhet, flexibilitet, pedagogisk erfaren-
het samt visat intresse för mastitområdet och förekommande arbetsuppgifter. Forsknings-
intresse är önskvärt.

Vi arbetar kundorienterat och kvalitetssäkrat. Beroende på den sökandes bakgrund kom-
mer olika arbetsuppgifter i teamet att bli aktuella.

Är du intresserad och vill veta mer kan du få upplysningar av avdelningschef Karin Artursson,
laboratorieveterinär Helle Unnerstad och/eller personalman Anders Egerot. Facklig företrä-
dare för SACO är Klara Tryggvesson. Samtliga nås på telefon 018-674000.

Välkommen med din ansökan senast den 14 maj!
Din ansökan, märkt med dnr SVA 2002/252 skickar du till SVA, Registrator, 751 89 Uppsala.
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os hos kalvar. Efter disputatio-
nen har hon även arbetat med
förebyggande behandling av kalv-
ningsförlamning hos mjölkkor,
fång hos unga kalvar samt para-
sitkontroll i ekologiska mjölkbe-
sättningar. 1997 startade Catari-
na Svenson landets hittills störs-
ta forskningsprojekt om kalvar
och ungdjur, det så kallade Kvig-
projektet. I detta följs 3 000 väst-
svenska kalvar från vaggan till
graven för att få svar på frågor
om hur kalvar och ungdjur bäst
ska skötas, inhysas och utfodras
för att växa upp till friska och
hållbara mjölkkor.

Beslut om ny
djurskyddsmyndighet

Torsdagen den 4 april hade re-
geringen kommit överens med
miljöpartiet och vänsterpartiet
om konturerna för den nya djur-
skyddsmyndigheten. Den nya
myndigheten ska ta över vissa
funktioner från Jordbruksverket,
dock inte ansvaret för lantbru-
kets djur. Genom att denna myn-
dighet får övergripande ansvar
för tillsynen av djurskyddet kom-
mer den att bli en central myn-
dighet för djurskyddsfrågor, säger
Jordbruksdepartementet i ett
pressmeddelande.

Djurskyddsmyndigheten får det
totala ansvaret för icke-livsme-
delsproducerande djur, exempel-
vis vad avser föreskrifter och
hantering. Djurskyddsmyndighe-
ten får även det centrala an-
svaret för all djurskyddstillsyn.
Jordbruksverket har kvar ansva-
ret för de livsmedelsproduceran-
de djuren, inklusive distriktsve-
terinärorganisationen och smitt-
skydd.

Djurskyddsmyndigheten kom-
mer som en del av sin verksam-
het att ta över Centrala Försöks-
djursnämnden, Jordbruksverkets
föreskrifter som avser försöks-
djur samt ha huvudmannaskapet
för de djurförsöksetiska nämn-
derna. Vid såväl Jordbruksver-
ket som Djurskyddsmyndigheten
skall finnas ett djurskyddsråd.

Jordbruksdepartementet har
tidigare bekräftat att kommu-
nerna ska sköta det praktiska
tillsynsarbetet även i framtiden.

Regeringen hade sedan tidigare
bundit sig för att placera djur-
skyddsmyndigheten i Skara.

Winberg vill ha bort
hönsburarna

– Vi kommer inte att backa ett
enda steg vad gäller hönsen i de
traditionella burarna. Lagstift-
ningen skall genomföras. Det sade
jordbruksminister Margareta Win-
berg den 20 mars efter ett möte
med branschorganisationen SFS
– Svenska Ägg. Winberg medde-
lade dessutom att departementet
nu undersöker möjligheten att in-
föra en tillfällig djurskyddsavgift
på ägg som producerats i tradi-
tionella burar. 

– Det borde kosta att köpa ägg
från hönor som fått leva i burar
som inte överensstämmer med
djurskyddslagen. En avgift skul-
le kunna vara ett sätt att snabba
på omställningen till nya system
för att hålla höns. 

Vid mötet diskuterades även
den rättsprocess som ett antal
hönsproducenter driver gentemot
Jordbruksverket för att överkla-
ga verkets avslag på förlängda
dispenser. 

– Jag vill inte kommentera en
pågående rättsförhandling. Men
det förvånar mig mycket att
denna producentgrupp tror att
de genom dessa processer ska ha
framgång med att förhala denna
omställning som är så starkt
motiverad från djurskyddssyn-
punkt. Det är min fasta överty-
gelse att omställningen kommer

att fortgå som planerat, sade jord-
bruksministern.

Karin Jonsson ny djur-
omsorgschef i Swedish
Meats
Den 8 april började Karin Jons-
son som djuromsorgschef vid Swe-
dish Meats. Hon är veterinär se-
dan snart 15 år tillbaka och kom-
mer närmast från en tjänst som
labb- och kvalitetsansvarig på
AnalyCen Nordic i Kristianstad.
Karin Jonsson har tidigare arbe-
tat som besiktningsveterinär och
allmänpraktiserande veterinär.
Hon har erfarenhet av såväl jord-
brukets djur som av hästar och
smådjur.

– Det är mycket inspirerande
att få börja som djuromsorgschef
i Swedish Meats, säger Karin
Jonsson. För mig är det viktigt,
att den här funktionen ingår i
koncernens kvalitetsstab. Det
ser jag som ett uttryck för hur
viktigt Swedish Meats anser det
vara, att djuromsorgsarbetet sker
med systematik och kvalitetssäk-
ring. Jag har naturligtvis följt
med i den senaste tidens debatt
på området och noterat den star-
ka vilja och ambition som Swe-
dish Meats har när det gäller att
utveckla djuromsorgen.

– Nu skall det bli väldigt spän-
nande att få vara med att utveck-
la Swedish Meats plattform för
djuromsorgsarbetet i en ny tid
med mycket stor uppmärksam-
het från omvärldens sida, slutar
Karin Jonsson.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till följande stationer:

Norra Storsjöbygden – en anställning p.g.a. tillfällig 
arbetsanhopning t.o.m. 31 oktober 2002 (dnr 06-1870/02)

Södra Storsjöbygden – en 80 % anställning 
(dnr 06-1871/02)

Varekil – en heltidsanställning (dnr 06-1867/02)

Varekil – en projektanställning 80 % t.o.m. 31 dec 2004 
(dnr 06-1868/02)

Fullständig annons finns på Internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 6 maj 2002.
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551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

Veterinär 5-2002 Ombrytning  02-04-22  11.44  Sida 289



290 2002, Volym 54, Nr 5

I samband med lanseringen av
ett nytt preparat mot hjärtinsuf-
ficiens hos hund, bjöd företaget
Boehringer Ingelheim smådjurs-
praktiserande veterinärer på en
kväll med föreläsningar om akut
hjärtsvikt. Föreläsare var Jens
Häggström från SLU och Virgi-
nia Luis Fuentes från Ohio State
University. Föreläsningarna hölls
i Stockholm och Göteborg i början
av mars, och samlade ett stort
antal veterinärer.

Under Stockholmskvällen del-
tog över 100 veterinärer och
djurskötare för att lyssna till de
internationella experterna. Av
Jens Häggströms föredrag fram-
gick bland annat att betablocke-
rare är mycket olämpliga att
sätta in vid akut hjärtsvikt hos
hund. Virginia Luis Fuentes tala-
de om dilaterad kardiomyopati
och konstaterade att det före-
kommer främst hos medelålders
hanhundar av större raser, och
att det är den näst vanligaste
hjärtåkomman hos hund. Hon
underströk också att akutbehand-
ling av dilaterad kardiomyopati
måste omfatta hypoxiterapi och
att öka hjärtminutvolymen. Här
föreslog hon syrgas, diuretika
intravenöst och nitroglycerin
som första behandlingsåtgärder.

Intresserade veterinärer kan
beställa fullständiga skriftliga
sammanfattningar av föredragen
från Lolita Nilsson via e-post:
lni@cop.boehringer-ingelheim.
com 

Åtta råmjölksbanker för
föl klara
Föl- och ammajouren, avelsföre-
ningarnas gemensamma service
för förmedling av ammor till mo-
derlösa föl, fick i slutet av mars
klart med ett antal råmjölksban-
ker på olika platser i landet. Jou-
ren har länge arbetat för att få
fram råmjölksbanker som ett kom-
plement till kommersiell mjölk-
ersättning, när sådan inte går att
få tag på vid exempelvis helger.
Bankerna ger även ytterligare
möjlighet att rädda ett moderlöst
föl om ingen lämplig amma finns
i närheten.

Åtta råmjölksbanker är nu
klara, fördelade på Alebäcks stu-
teri, Staro stuteri, Brodda stute-
ri, Skråmsta stuteri, Valneviks
stuteri, Flenmo egendom, Räv-
dansens stuteri och Broline stu-
teri. Dessa säljer, i mån av till-
gång, råmjölk för 500 kr/liter
(mer information på hemsidan
www.asvt.se).

Föl- och ammajouren startades
för att ston som mist sitt föl
snabbt ska kunna kopplas ihop
med föl som mist sin mor. Jouren
är ett samarbete mellan ASVT
(Avelsföreningen för Svenska
Varmblodiga Travhästen), ASVH
(Avelsföreningen för Svenska
Varmblodiga Hästen), SH (Svens-
ka Hästavelsförbundet) och SFAF
(Svenska Fullblodsavelsförening-
en).

Djur märktes om på
slakteri
Fyra tjurar hade olika öronmär-
ken före och efter slakt. Genom
ommärkningen skulle handjurs-
bidrag och slaktbidrag på flera
tusen kronor utgå till uppfödaren.

Ägaren till en djurtransportfir-
ma och hans chaufför misstänks
på åtminstone sju punkter ha
brutit mot djurskyddslagen och
Jordbruksverkets föreskrifter i
samband med en slakttransport i
januari förra året. Kammaråkla-
gare Eric Schreiber i Jönköping
bekräftar för tidningen ATL nr
12/02 att det rör sig om ”många
brott” och att han ser allvarligt
på det som hänt.

Det var en januarikväll förra
året som två djurskyddsinspektö-
rer fattade misstankar mot en
parkerad djurtransport. De såg
fyra fullvuxna nötkreatur inne i
bilen och antecknade produktions-
platsnummer och två av djurens
identitetsnummer. I minst åtta
och en halv timme stod bilen med
djuren utan tillsyn. Slutligen
kördes djuren till ett slakteri,
men efter slakt var det helt
andra öronbrickor som kopplades
samman med djuren. Fotografier
styrker att ommärkningen har
skett inne på slakteriet, och slak-
teriets vd bekräftar att så är fal-
let. Transportfirman fick med sig
de nya öronbrickorna från uppfö-
daren.

Stort intresse för hjärt-
föreläsningar

Jens Häggströms föredrag om akut hjärt-
svikt hos hund rönte stort intresse.

söker smådjursveterinär

Vi växer och behöver ytterligare en veterinär, gärna med specialist-
kompetens på hund och katt. Det skadar inte om du även är intres-
serad av exotiska sällskapsdjur.

Vi är för närvarande 3 veterinärer och 8 djursjukvårdare. Vi har ett
centralt läge i Stockholm på Valhallavägen, och våra patienter är till
drygt hälften exotiska sällskapsdjur. Utrustningsnivån är hög. Vi är
öppna för en flexibel lösning deltid/heltid för Dig som vill kombinera
avancerad djursjukvård med personlig service.

För mer information, kontakta Gunnel Anderson eller Constantin
Strömbäck, tel 08-673 31 09. Skriftlig ansökan skickas till Djurkliniken
Roslagstull, Valhallavägen 12 A, 114 22 Stockholm.
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®

VET..

Veter AB marknadsför idag bland annat följande produkter: Ivomec, Eprinex, Frontline, Enacard,
Eurican, Equiffa, Hyoresp, Neocolipor, Parvoruvax, Primodog, Rabisin, Romefen, Ronaxan och Ruvax.

VETER AB
Klockarvägen 114
151 61 SÖDERTÄLJE
Telefon 08-554 203 60
Fax        08-554 203 61
E-mail: office@veter.se

Mot fästingar, loppor och löss

Nya indikationer för både hund och katt
Nu är det ännu enklare att ordinera Frontline till hund och katt! Följande
indikation är godkänd för både spray och spot on.

”För profylaktisk och terapeutisk behandling mot
fästingar, loppor och löss på hund och katt.”

Dessutom finns Frontline spot on nu också tillgängligt i ytterligare en för-
packningsstorlek, 3 x 4,02 ml, till extra stora hundar (40 – 60 kg).

Frontline vet. 2,5 mg/ml, kutan spray, lösning: 100 ml, 250 ml.

Frontline vet. 100 mg/ml, spot on, lösning:
3 x 0,5 ml (katt)
3 x 0,67 ml (liten hund)
3 x 1,34 ml (mellanstor hund)
3 x 2,68 ml (stor hund)
3 x 4,02 ml (extra stor hund)

Båda läkemedelsformerna och samtliga förpackningsstorlekar är receptfria.
För ytterligare information se www.fass.se eller kontakta Veter AB.

(fipronil)
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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

Tillväxtbefrämjande
antibiotika förbjuds
inom EU 2006
I januari 2006 är det slut på an-
vändandet av antibiotika som
tillväxtbefrämjande medel inom
EU. När det gäller andra foder-
tillsatser blir det strängare reg-
ler och tidsbegränsade tillstånd.
Det är innebörden av ett förslag
från EU-kommissionen som pre-
senterades av EUs livsmedels-
kommissionär David Byrne på
måndagen den 25 mars, rappor-
terar tidningen ATL.

EUs regler tillåter fortfarande
fyra olika antibiotika som foder-
tillsats i syfte att öka tillväxten.
Nu föreslår kommissionen att
också dessa fyra ska vara helt
borta till januari 2006. I Sverige
förbjöds sådana tillsatser redan
före EU-inträdet.

Användningen av antibiotika
för att höja tillväxten har sjunkit
kraftigt inom unionen. En under-
sökning från 1999 visar att av
totalt 4 700 ton antibiotika som
användes till djur inom EU gick
endast 786 ton (17 procent) som
tillväxtbefrämjare. Resten an-
vändes i medicinskt syfte. 1997
hade 1 600 ton antibiotika an-
vänts som tillväxtbefrämjare.

PERSONNOTISER
Födelsedagar i maj
Björn Gammelgård, Köping 50 år den 1/5
Inger Linderoth, Karlstad 50 år den 5/5
Christina Bonnier, Stigtomta 50 år den 6/5
Sten-Olof Jacobsson, Knivsta 70 år den 7/5
Ole F’son Frykman, Köping 50 år den 7/5
Hans Funke, Eskilstuna 80 år den 9/5
Bo Regnér, Gävle 70 år den 9/5
Lars Lund, Malmö 70 år den 12/5
Kjell Gunnarsson, Italien 60 år den 13/5
Elov Larsson, Vikingstad 60 år den 15/5
Cecilia Hässler-Pettersson, Drottning-
holm 50 år den 16/5
Mats Spångberg, Uppsala 50 år den 16/5
Peder Wettersand, Härnösand 50 år den
16/5
Inger Wikström, Solna 60 år den 19/5
Ingela Liwång, Täby 50 år den 19/5
Fedor Popovic, Stockholm 75 år den 22/5
Lisbeth Borg-Hugosson, Enköping 60 år
den 22/5
Karl-Erik Hammarberg, Hudiksvall 60
år den 26/5
Nils-Gunnar Nyström, Åled 70 år den 27/5
Ingemar Persson, Offerdal 75 år den 28/5
Wilbert Beyer, Järna 50 år den 29/5
Lennart Creutz, Finspång 70 år den 30/5
Karin Grönwall, Falkenberg 60 år den
30/5

SMÅDJURSVETERINÄR
Djursjukhuset i Jägarvallen, Linköping söker smådjursveterinär till
graviditetsvikariat på heltid fr o m 1 juni 2002 t o m 1 september 2003.

Välkommen med din ansökan till

Djursjukhuset i Jägarvallen
Jägarvallsvägen 2
584 22 LINKÖPING

Frågor besvaras av Christer Nygren eller Åsa Bergvall, tel 013-21 25 10.
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