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297 C-J Ehlorsson, O Olsson, N Lunde-
heim: Inventering av klövhälsan hos
suggor i olika inhysningsmiljöer
För att belysa problematiken kring ben-
och klövskador hos suggor genomför-
des en studie i sex olika svinbesätt-
ningar. Resultaten visade att i inhys-
ningssystem med stor andel spaltgolv
och liten användning av halmströ är
klövskador vanligare än i system med
djupströbäddar.

Granskade artiklar

Omslagsfoto: Carl-Johan Ehlorsson.
Vertikal spricka (grad 2) i ytter-

klövens laterala vägg hos en sugga.
I en inventering av klövhälsan hos
svenska suggor som refereras på
sidan 297, redogör författarna för
sambandet mellan olika typer av
klövskador och golvytans utform-
ning i suggstallarna. 
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Splittra inte djurskyddet
Så har då regeringen gjort upp med sina stöd-
partier om förslaget till en ny djurskyddsmyn-
dighet i Skara. Kompromissen innebär att det
totala ansvaret för icke livsmedelsproduceran-
de djur, exempelvis vad avser föreskrifter och
hantering, liksom det centrala ansvaret för all
djurskyddstillsyn, överförs från Jordbruksver-
ket till den nya myndigheten. Ansvaret för 
föreskrifter m m avseende de
livsmedelsproducerande djuren,
liksom distriktsveterinärorga-
nisationen och smittskyddet
skall Jordbruksverket enligt
förslaget ha kvar.

Johan Beck-Friis redogjorde 
i föregående SVT-nummers ledarartikel för de
svårigheter en sådan ytterligare uppdelning av
uppgifterna inom djurskyddsområdet skulle
medföra. Han avslutade med den positiva upp-
maningen att inte döma ut den nya myndighe-
ten i förväg, utan ge den en chans att visa sina
framtassar. Och visst skall vi göra det – så vik-
tigt som djurskyddet är för oss veterinärer
kommer vi fortsätta att kämpa för förbättring-
ar, även om de organisatoriska förutsättningar-
na inte är de bästa.

Men varför göra det svårare och dyrare än
nödvändigt att förbättra djurskyddet? Proposi-
tionsförfattandet pågår, men först då riksdagen
beslutat i frågan står vi inför fullbordat faktum.
Låt oss nu, var och en, göra vad vi kan för att
förklara för våra politiker att förslaget innebär
en olycklig splittring av djurskyddet och där-
med även ett dåligt resursutnyttjande. Smitt-

skydd och djurhälsa är, liksom
avels- och foderfrågor, lagfästa
delar av djurskyddet. Att dela
dessa frågor och djurhållnings-
och skötselfrågorna mellan
olika myndigheter innebär
knappast kraftsamling.

Uppdelningen av djurkatego-
rierna och lokaliseringen
förefaller dessutom synner-
ligen ologisk. Använd de
avsatta pengarna till en
verklig förstärkning av
djurskyddet, i stället för en
splittring.

Dag Hultefors
Förbundsordförande
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Nästa fullmäktige i veterinärförbundet äger
rum i oktober – vad som hänt med de uppdrag
förbundsstyrelsen fick från föregående full-
mäktige kommer då att redovisas. Frågan om
veterinär jour och beredskap kommer åter 
att debatteras. I den demokratiska processen
bryts olika intressegruppers synpunkter och
önskemål om förändringar mot varandra.
Instrumenten för genomförandet i en politisk
verklighet är dock begränsade.

Konkurrensrådet har pekat ut framför allt
två problemområden för veterinärsektorn. Det
efterlystes förslag till både samordning av
jourverksamheten mellan statliga och privata
veterinärer och vilken servicenivå avseende 
vård av sällskapsdjur och häst
som skall gälla för de statliga
veterinärerna.

Samtidigt uttrycktes förhopp-
ningar om att AVF-gruppen
(arbetsgrupp för den veterinära
fältverksamheten) skulle kun-
na lösa dessa frågor inom de mandat regeringen
utfärdat för Jordbruksverket. Det vill säga –
det är förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion och verkets reglerings-
brev som anger ramarna. 

I förordningen står bland annat i § 9: ”En
distriktsveterinär skall tillhandahålla hälso-
och sjukvård för husdjur”. Ett självklart påstå-
ende kan tyckas, men som beroende på
tolkning i diskussionen om servicegrad för
sällskapsdjur och häst även har implikationer
till frågan om jour och beredskap. För att
distriktsveterinärorganisationen (DVO) skall
kunna upprätthålla jour och beredskap för
sällskapsdjur och hästar är klinisk verksamhet
på dessa djurslag en förutsättning för att kom-
petensen skall kunna upprätthållas. Finns det
några begränsningar i utövandet av klinisk

verksamhet? Paragraf 9 i veterinärinstruktio-
nen måste nyanseras.

Avseende regleringsbrevet står bland annat
”Jordbruksverket skall genom DVO tillhanda-
hålla en kostnadseffektiv, rikstäckande akut
djursjukvård och förebyggande djurhälsovård
för att i första hand tillgodose behoven hos djur
inom animalieproduktionen och hos hästar
som används inom jord- och skogsbruket”. Vad
betyder ”i första hand” i detta sammanhang?

Det kan konstateras att styrdokumenten
från statens sida till Jordbruksverket i detta
hänseende är otillräckliga. I förstudie 2001/02:9,
”Myndigheter på marknaden”, från riksdagens
revisorer konstateras också att regeringens

styrdokument till myndig-
heterna i regel är allmänt
hållna: ”Myndigheterna ges
således relativt stor frihet när
det gäller verksamhetens
inriktning och omfattning”. 

Frågan om servicegrad och
jour och beredskap hänger ihop och kan uppen-
barligen inte lösas inom nuvarande ramverk.
Det behövs en förutsättningslös översyn av hur
jour och beredskap kan lösas brett i samhället
avseende såväl animalieproduktionens djur
som sällskapsdjur och hästar.

Intressanta aspekter är vilket ansvar som
kan anses åligga de privata veterinärerna, lik-
som hur jour och beredskap skall dimensione-
ras mot bakgrund av samhällets krav och den
veterinära arbetsmarknaden.

Tillgänglighet till veterinär dygnet runt är
en viktig förutsättning för att djurskyddet
skall kunna garanteras. Vad får tillgänglighet
kosta – och vem/vilka skall betala?

Evamari Lewin
Ledamot i förbundsstyrelsen

Jour och beredskap – en
kärnfråga
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Inledning
Den allt intensivare jakten på en
effektivare svinproduktion har
under de senaste årtiondena med-
fört att nya material och nya in-
hysningssystem fortlöpande till-
kommit och utprovats. Behovet
av nya inhysningssystem accen-
tuerades 1989, då  Sverige fick en
ny djurskyddslag, i vilken fixe-
ring av suggor förbjöds. Därmed
tvingades producenterna att hitta
nya lösningar för sinsuggehåll-
ningen. Ett flertal system har
haft så negativa följder på pro-
duktivitet och djurhälsa att de
inte längre finns kvar på markna-
den. Ytsnåla system med grupp-
hållning, men utan utrustning
för foderstyrning, gav upphov till
oönskad konkurrens bland sug-
gor. På ett begränsat utrymme
kan detta leda till slagsmål och
olika sekundära skador (6, 7, 13).

Djurskyddsproblem
För att underlätta renhållningen
används olika spalttyper på göd-
selytan (5, 9). Vid gruppering av
suggor, och där gödselytan består
av spalt, uppstår ofta olika ska-
dor på klövarna. Klövskador kan
i sin tur leda till infektioner i
klövarna, vilket kan resultera i
hälta (5). Infektionerna kan även
spridas via blodet och i värsta
fall leda till abscesser i ryggra-
den med förlamning som följd.
Samtliga dessa skador utgör stora
djurskyddsproblem och leder till
utslagning av suggor. 

Ekonomiskt problem
En hög rekrytering är också ett
ekonomiskt problem. Från Dan-
mark (14) beskrivs vikten av att
ha rätt utslagsstrategi och vikten
av att ha så stor andel suggor i
produktion från tredje till sjunde
kull som möjligt. Svenska Djur-
hälsovården (3) konstaterade i en
genomgång av svenska besätt-
ningar att de två viktigaste ut-
slagsorsakerna var fertilitets-
samt ben/klövproblem. Man kon-
staterar också att för tidig ut-
slagning påverkar besättningens
immunitetsnivå.

Påverkande faktorer
I Dansk Veterinærtidsskrift 1996
(3) beskrivs ingående olika klöv-

lidanden. Såväl ärftlighet, stall-
system som skötsel och nutritio-
nella faktorer anges ha betydelse
för klövhälsan. Små innerklövar
disponerar för skador på ytter-
klövarna på grund av den ökade
belastning de utsätts för. Arvbar-
heten för små innerklövar är hög
(3, 5, 20). Vitaminet biotin är
näringsfysiologiskt viktigt och
flera studier har visat, att biotin-
brist kan leda till ökad frekvens
klövskador (1).

Djurens närmiljö är en annan
viktig faktor för klövhälsan. Grov
betong, som sliter ner hud och
klövhorn, öppnar vägen för infek-
tioner och abscesser (8, 10, 15).
Ett tunnslitet horn blir lättare
skadat. Perforationer av klövhor-

Inventering av klövhälsan hos
suggor i olika inhysningsmiljöer
CARL-JOHAN EHLORSSON, leg veterinär, OVE OLSSON, Agr Dr, adjungerad professor och
NILS LUNDEHEIM, Agr Dr.*

Under 1990-talet har stora problem med klövskador hos suggor uppmärksammats. För att
ytterligare belysa problematiken kring ben- och klövskador genomfördes en studie i sex olika
svinbesättningar i södra Sverige. Resultaten visade tydligt, att i inhysningssystem med stor
andel spaltgolv och liten användning av halmströ är klövskador, i form av sprickor och bölder,
vanligare än i system med djupströbäddar. Den troligaste orsaken till dessa skador är att
golvytans utformning och struktur ger upphov till felaktig belastning och högre slitage på klö-
varna, vilket ökar risken för infektioner om hygienen dessutom är dålig.

Figur 1. Klövskador kan leda till infektioner i klövarna, vilket kan resultera i hälta. Bil-
den visar en klövböld, där infektionen har spruckit upp i kronranden.
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net blir lätt inkörsporten för en
infektion. Sådana infektioner
uppstår lättare i hygieniskt dålig
golvmiljö än i torra och rena mil-
jöer (4, 5, 22). Penny (16) beskri-
ver Fusobacterium necrophorum
och Corynebacterium pyogenes
som vanliga orsaker till sådana
infektioner. Trots antibiotikabe-
handling är det relativt få suggor
med klövbölder som blir helt
återställda. I en holländsk studie
(21) fann man ökad frekvens
hälta bland suggor som gick på
spaltgolv jämfört med suggor
som hade helt betonggolv på 
gödselytan. Jensen (9) antog, att
den mest betydelsefulla, enskilda
faktorn som påverkade frekven-
sen rörelsestörningar var över-
gången från rastgårdar med jord
till inhysning inomhus med spalt-
golv. 

Även yngre svin utvecklar klöv-
skador. En undersökning på slak-
terier i England (15) visade att
cirka 65 procent av de undersök-
ta slaktsvinen hade klövskador. I
en kanadensisk studie (18) jäm-
fördes bensvaghet hos slaktsvin
som gick ute i rastfållor mot svin
instängda i boxar på betonggolv.
Slutsatsen var att svin som hölls
på betonggolv hade mer benpro-
blem än frigående svin. Mout-
totou (12) redovisade en högre
prevalens ballhornsskador och
klövsprickor hos slaktsvin som
gick på spaltgolv jämfört med
slaktsvin som gick på helt be-
tonggolv.

I Danmark genomfördes ett
klövverkningsprojekt under 1987–
1991 (19) som visade att hälften
av alla hältor hos suggor kunde
kopplas till klövskador. I Norge
(5) visade en motsvarande studie
att mer än 96 procent av de lös-
gående suggor som slaktats ut
hade minst en skada på bakklö-
varna medan 80 procent av de
fixerade suggorna som gick till
slakt, hade motsvarande skada.
Prevalensen allvarliga klövska-
dor var dubbelt så stor i besätt-
ningar med spalt på gödselytan
jämfört med besättningar med
fixerade suggor. Dessutom kon-
staterades, att i en besättning
med djupströbädd för sinsuggor-
na, fanns nästan inga klövskador
alls.

Mer strö minskar klövskador
I Sverige introducerades sugg-
poolssystemet under 1990-talet
samtidigt som fixering av suggor
förbjöds. Detta medförde stora
problem med suggornas hållbar-
het (7). Det påvisades ett klart
samband mellan lösgående sug-
gor på spaltgolv och hög preva-
lens klövskador med mycket ner-
slitna klövar, framför allt på ytter-
klövens laterala vägg. I dessa
spaltgolvssystem var halmtill-
gången mycket begränsad. Sam-
tidigt visades också på ett sam-
band mellan lösgående suggor på
djupströbädd och få klövskador. I
samma studie redogjordes också
för hur klövsituationen förbättra-
des genom att halmbäddar intro-
ducerats under delar av betäck-
nings – dräktighetsperioden.

I en studie (22) registrerades
hur olika golv påverkar svinens
klövar. Orsakerna till klövskador
angavs generellt som multifakto-
riella men att halkiga golv påver-
kade förekomsten av klövsprick-
or. Mängden strö och djurens
aktivitet anges påverka före-
komsten av skador i övergången
häl–tå.

Rörelsestörningar vanliga 
En studie från Quality Genetics
avelsdatabas (11) som innehåller
utslagsorsaker hos svenska sug-
gor i avels- och gyltproducerande
besättningar, visar att rörelse-
störningar kommer på tredje
plats efter nedsatt fruktsamhet

och juverproblem. I en studie
från 1996 (17) redogörs för hur
klövskador med åtföljande hälta
är en betydande utslagsorsak.

Material och metoder
För att komma till rätta med klöv-
och benproblemen gick några
större besättningar i södra Sveri-
ge samman och anlitade en klöv-
verkare med verkstol för suggor.
Detta system erbjöd möjligheter
inte bara till en noggrann under-
sökning av klövarna utan vid
behov också till verkning och
behandling. Mot denna bakgrund
användes dessa besättningar för
att kunna studera förekomsten
av klövskador och klövlidanden
hos suggor i olika inhysningssy-
tem och miljöbetingelser. Klöv-
hälsans betydelse för produktio-
nen studerades genom att besätt-
ningarnas produktionsresultat
registrerades. Samtidigt gavs ock-
så tillfälle att närmare utvärdera
effekten av regelbunden klöv-
verkning. I den föreliggande un-
dersökningen redovisas projek-
tets första del, klövhälsan hos
suggor i olika inhysningssystem.

Beskrivning av
försöksbesättningarna
Sex besättningar (A–F) valdes ut
vilka representerade tre vanligt
förekommande inhysningssystem
för suggor: 

Halmbädd (A, B) vilket inne-
fattar ströbäddsystem under hela

Figur 2. Arbete i verkstol anpassad för suggor. Studien genomfördes efter att några stör-
re besättningar gått samman och anlitat en klövverkare med verkstol för suggor.
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betäcknings- och sinperioden (2–
3 kg halm/sugga/dag).

Betonggolv (C) som innebär att
golvytorna under hela betäck-
nings- och sinperioden har hel
betongyta utan spalt och som har
måttligt med strö (1–1,5 kg
halm/sugga/dag).

Spaltgolv (D, E, F) där suggor-
na i dessa system vistas i boxar
med betongspalt på gödselytan
och där strömängden är begrän-

sad (0,2–0,4 kg halm/sugga/dag).
I besättning D går dock suggorna
över till ett dräktighetsstall med
helt betonggolv efter 6–8 veckor.

I Tabell 1 redovisas de sex be-
sättningar som ingick i kartlägg-
ningen. Tabell 2 anger på vilka
grunder och i vilken omfattning
besättningarna har slaktat ut
suggor. Tabell 3 redovisar besätt-
ningarnas status för olika medi-
cinska behandlingar.

Klövstudiernas utförande
Klövverkning och klövstudier ge-
nomfördes tillsammans med klöv-
verkaren under hösten 1999 och
under hela år 2000. Totalt be-
dömdes i de sex studerade be-
sättningarna 711 suggor: 72 i A,
49 i B, 58 i C, 111 i D, 325 i E och
96 i F.

Klövverkaren och djurägaren
fick efter en noggrann utbildning
och genomgång göra bedömning-

Tabell 1. Beskrivning av de i studien ingående besättningarna, uppgifterna avser år 2000.

Besättning Utfodringssystem SIP* Antal Ditid Rekryteringssätt Kullnummerfördelning i % Rappor-
och Torr- Blöt- suggor/ veckor Egen Inköp Egen/ 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e terat
Inhysnings- foder foder grupp inköp > produk-
system tions-

resultat

A: X 114 38 5 X 9 18 30 25 17 22
Halmbädd
B: X 120 30 5 X 13 17 14 13 43 23,2
Halmbädd
C: X 115 38 6 X 25 9 18 15 23 22,5
Betonggolv
D: X 140 18 6 X 33 14 12 19 22 22
Spaltgolv
E: X 1300 60 5 X 13 19 19 15 36 21
Spaltgolv
F: X 600 55 5 X 26 21 18 13 22 22,2
Spaltgolv

* Suggor i produktion.

Tabell 2. Rapporterade utgångsorsaker under 2000 för suggor i de studerade besättningarna.

Andel (%) av de utslagna suggorna
Besättning och Utgångna % Hälta/ Klöv- Hög Juver- Ej Dålig Självdöd Övrigt
inhysningssystem suggor av benpr. skador ålder böld dräktig produkt % %

antal SIP % % % % % %

A: Halmbädd 31 27 13 0 13 26 42 0 6 0
B: Halmbädd 47 39 7 2 21 6 15 36 2 11
C: Betonggolv* 42 36 6 5 26 13 27 10 2 11
D: Spaltgolv* 88 62 13 2 24 24 13 6 2 16
E: Spaltgolv* 628 48 23 3 20 5 19 11 4 15
F: Spaltgolv 360 60 19 9 15 19 20 3 11 4

Andel (%) utslagna av sip
Totalt Fördelat på olika orsaker

Halmbädd 34a 3a 0a 6a 5a 9a 8a 1a 2a
Betonggolv 36a 2a 2a 9a 5a 10a 3b 1a 4ab
Spaltgolv 47b 10b 2a 9a 5a 9a 4b 3a 6b

Andelar markerade med samma bokstav skiljer sig inte signifikant.
* Avser medeltal för 1999–2000.

Tabell 3. Rapporterad förekomst av medicinska behandlingar av suggor i de studerade besättningarna (% av antal grisningar) under
år 2000.

Besättning och Antal prod Behandling Hälta Klövskador Mastit MMA Metrit Övrigt
inhysnings- kullar/år per kull benproblem % juverböld grisnings- % %
system % % % feber %

A: Halmbädd 256 8 3,1 0 1,9 1,6 0,8 0,8
B*: Halmbädd 276 49 2,7 0,9 3,6 35 4,7 2,1
C *: Betonggolv 263 18 1,9 4,4 3,4 4 0,8 3,5
D*: Spaltgolv 331 22 5 1,7 0,6 10,6 0,8 3,3
E*: Spaltgolv 3256 22 8,9 0,8 0,5 6,6 2,3 2,9
F: Spaltgolv 1276 22 0 11,2 1,2 9,3 0 0,3

Medelfrekvens per system:
Halmbädd 36a 2,8a 0,6a 3,1a 24,4a 3,4a 1,7a
Betonggolv 18b 1,9a 4,4b 3,4a 4,0b 0,8b 4,0b
Spaltgolv 22c 7,2b 2,5c 0,6b 7,4c 1,9b 2,8ab

Medelfrekvenser markerade med samma bokstav skiljer sig inte signifikant.
* Avser medeltal för 1999 och 2000.
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arna. Besättning A genomförde
verkningen i samband med av-
vänjningen av suggorna och i
övriga besättningar verkades
suggorna tre till fyra veckor före
beräknad grisning. Vid varje
verkningstillfälle blev föränd-
ringarna noterade och bedömda
enligt en något modifierad metod
som Brooks (1) beskrivit. De
olika förändringar som registre-
rades var:

a) Klövsprickor, sprickor och ska-
dor i klövvägg och klövsula.

b) Klövröta, sprickbildningar i
och överväxt av ballhornet.

c) Förvuxna klövar, mätt på tår-
nas längd på ovansidan. Dock
bedömdes inte lättklövarnas
längd.

Förändringarna registrerades en-
ligt en skala från 0-3 där 0 = nor-
mal klöv, 1 = lindriga förändring-
ar, 2 = måttliga förändringar, 3 =
höggradiga förändringar (Figur 3
och 4).

Bedömningskriterier
Viktiga faktorer vid bedömning-
en var djupet och utbredningen av
skadan samt eventuella sekun-
dära förändringar.

Klövsprickor bedömdes så att
små ytliga sprickor i klövhornet
betecknades som lindriga föränd-
ringar. Mer allvarliga och djup-
gående sprickor betecknades som
måttliga förändringar. Mycket
allvarliga och djupgående sprick-
or ner i läderhuden betecknades
som höggradiga förändringar.

Klövröta bedömdes så att små

ytliga erosioner och sprickor i
ballen betecknades som lindriga
förändringar. Mer utbredda sprick-
bildningar samt överväxt av bal-
len bedömdes som måttliga för-
ändringar. Mycket djupgående
sprickor så att läderhuden inbe-
greps bedömdes som höggradiga
förändringar.

Om en tendens till för lång
tådel förelåg var klöven lindrigt
förväxt. Måttligt förvuxen klöv
förelåg när tådelen var upp till
ett par centimeter för lång. Klö-
varna bedömdes som höggradigt
förväxta när tådelen var så lång
att klövhornet blev böjt och med-
förde problem vid rörelse.

Verkning
Samtliga fyra klövar gjordes rena
och observerades före verkning
och den sämsta klövens samtliga
förändringar registrerades. Där-
efter blev de verkade om det
fanns behov. Förvuxna ballar
verkades ner till normalt horn
och tån och sulan verkades till
normal längd. Tåvinkeln verka-
des till mellan 55 och 60 grader
och kontrollerades med hjälp av
en enkel vinkelskiva. Var lättklö-
varna för långa klipptes eller
frästes de ner. En del av klöv-
sprickorna kunde rensas upp
med hjälp av hovkniv eller klöv-
fräs. Om de var mycket djupgå-
ende blev de lokalbehandlade
med en sårsalva bestående av en
blandning av salicylsyrepulver
och helosansalva och blev däref-
ter bandagerade. Sådana banda-
ge fick sitta på under 3–5 dagar.

Statistiska analyser
De statistiska analyserna genom-
fördes med hjälp av Chi2-analys
och Ficher’s Exact test i pro-
grampaketet SAS. Frekvensstu-
dierna fokuserade på skillnader-
na mellan inhysningssystem be-
träffande utslagning av suggor-
na, medicinska behandlingar av
suggorna samt förekomst av klöv-
skador. Därtill analyserades in-
verkan av kullnummer inom in-
hysningssystem.

Resultat
I besättningarna A och B befin-
ner sig suggorna under hela be-
täcknings- och dräktighetsperio-
den på en halmströbädd med in-
dividuella, stängningsbara ätbås.
Prevalens av klövskador med
olika svårighetsgrad redovisas i
Tabell 4. I besättning A registre-
rades klövsprickor i lindrig form
(grad 1) hos 17 procent av sug-
gorna medan besättning B inte
uppvisade några klövsprickor alls.
Däremot hade drygt 20 procent
av suggorna i besättning A och B
haft klövröta och då till övervä-
gande del i lindrig form (19 %
respektive 18 %). I besättning B
hade cirka 50 procent av suggor-
na måttligt till höggradigt för-
vuxna klövar (grad 2 och 3). Sug-
gorna i besättning A hade sju
procent lindriga och sju procent
måttligt till kraftigt förvuxna
klövar. 

För besättning C, med helt be-
tonggolv på såväl ligg- som göd-
selytorna var frekvensen lindriga
klövsprickor (grad 1) och allvarli-
gare klövsprickor (grad 2, 3) 24
procent respektive tolv procent.
Klövskadefrekvenserna synes öka
ytterligare i besättningarna D, E
och F (spaltgolvssystem).

Skadefrekvensen var lägre för
både klövröta och klövsprickor i
besättning D jämfört med besätt-
ningarna med spalt under hela
sinperioden. Speciellt besättning
F uppvisade en mycket hög 
frekvens av grava klövsprickor
(50 %). Spaltgolvsystemet hade
generellt högre frekvens klövröta
än i besättningar med såväl
halmbädds- som helt betonggolv
och måttlig till höggradig klöv-
röta var betydligt vanligare hos
suggor på spaltgolv.

Figur 4. Förväxta (grad 3) klövar som lett
till felaktig klövställning.

Figur 3. Normal klöv utan skador.
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Förvuxna klövar synes i prin-
cip uppträda enbart i halmbädds-
systemet.

En anmärkningsvärd iaktta-
gelse var att i stort sett samtliga
förändringar synes drabba ytter-
klövarna oavsett om det var fram
eller bakklövar.

Systemjämförelser
Tabell 5 visar systemjämförelser
som beräknats som medeltal av
de ingående besättningarna inom
respektive system. Anmärkning-
arna inom respektive skada har
sammanförts till två grupper:
anmärkningsfria (grad 0+1) och
skadade (grad 2+ 3). Tabell 5
visar också skadefrekvenserna
fördelade på kullnummer inom
respektive system.

Höggradiga klövsprickor upp-
trädde endast hos en procent 
av djuren i halmbäddssystemet
medan betonggolvssystemet och
spaltgolvssystemet uppvisade 12
respektive 17 procent allvarliga
skador. Halmbäddssystemet upp-
visar också en relativt låg fre-
kvens (4 %) avseende klövröta
(grad 2 + 3) mot sju och 23 pro-
cent för betonggolvssystemet re-
spektive spaltgolvssystemet.

Förväxta klövar är däremot
enbart ett problem i halmbädds-
systemet och här har 24 procent
av djuren grava anmärkningar
mot i princip inga registrerade
förändringar i de övriga syste-
men.

Samtliga skillnader mellan
halmbäddssystemet och spalt-
golvssystemet är signifikanta.

Samma förhållande gäller mel-
lan halmbäddssystemet och be-
tonggolvssystemet utom för klöv-
röta. Mellan betonggolvssyste-
met och spaltgolvssystemet finns
en signifikant skillnad avseende
frekvensen klövröta.

I Tabell 5 visas också fördel-
ningen av skadeanmärkningar
mellan system och mellan kull-
nummer. Speciellt markant är
ökningen av förväxta klövar med
ökad ålder inom halmbäddssy-
stemet. Vidare ses att frekvensen
av såväl klövsprickor som klövrö-
ta etableras senare i betonggolvs-
systemet än i spaltgolvssyste-
met. Förstagrisare (kullnummer
1) som tillbringat en sinperiod i
respektive system uppvisar inga
anmärkningar för klövsprickor/
klövröta i betonggolvssystemet

Tabell 4. Förekomst av klövskador (%) i de sex studerade besättningarna.

Besättning (antal obs) Klövsprickor, grad: Klövröta, grad: Förväxta klövar, grad:
och inhysningssystem 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

A: Halmbädd (72) 82 17 1 0 76 19 3 1 86 7 6 1
B: Halmbädd (49) 100 0 0 0 78 18 4 0 29 22 35 14
C: Betonggolv (58) 64 24 10 2 76 17 7 0 93 7 0 0
D: Spaltgolv (111) 71 23 6 0 58 28 14 0 97 2 1 0
E: Spaltgolv (324) 41 49 7 3 24 50 20 6 97 3 0 0
F: Spaltgolv (96) 31 19 29 21 70 8 9 13 99 1 0 0

Tabell 5. Förekomst av klövskador (%) i tre olika inhysningssystem totalt samt fördelat per kullnummer. E.s. = ej signifikant.

Inhysningssystem (antal obs) Klövsprickor, grad: Klövröta, grad: Förväxta klövar, grad:
0+1 2+3 Signifikans 0+1 2+3 Signifikans 0+1 2+3 Signifikans

Halmbädd (121)
Kullnummer:       1 100 0 96 4 96 4

2 98 2 98 2 94 6
3 100 0 e.s. 91 9 e.s. 64 36 ***
4 100 0 100 0 33 67
5+ 100 0 91 9 44 56

Betonggolv (58)
Kullnummer :       1 100 0 100 0 100 0

2 80 20 80 20 100 0
3 91 9 e.s. 100 0 e.s. 100 0 e.s.
4 91 9 81 19 100 0
5+ 83 17 100 0 100 0

Spaltgolv (531)
Kullnummer:          1 90 10 92 8 100 0

2 81 19 78 22 99 1
3 74 26 ** 80 20 *** 100 1 e.s.
4 92 8 73 27 100 0
5+ 86 14 66 34 99 1

Samtliga observationer (710)
Kullnummer           1 93 7 93 7 99 1

2 85 15 83 17 98 2
3 78 22 ** 84 16 *** 97 3 ***
4 93 7 77 23 92 8
5+ 88 12 73 27 90 9

Medelfrekvens (%) per system:
Halmbädd 99 1a 96 4a 76 24a
Betonggolv 88 12b 93 7a 100 0b
Spaltgolv 83 17b 77 23b 100 0b

Medelfrekvenser markerade med samma bokstav skiljer sig inte signifikant.
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jämfört med tio procent i spalt-
golvssystemet.

Av Tabell 5 framgår vidare att
såväl klövröta (spaltgolv) som
förväxta klövar (halmbädd) gene-
rellt ökar linjärt med högre kull-
nummer. Frekvensen klövsprick-
or verkar uppträda i samma ni-
våer oavsett suggans kullnum-
mer i betonggolvssystemet, medan
frekvensen ökar signifikant i
spaltgolvssystemet fram till kull-
nummer fyra för att därefter av-
ta. 

Diskussion
Alla skador som kan bryta 
klövens skyddsbarriärer såsom
sprickor och erosioner i vägg,
sula och häl (ball) innebär en
ökad risk för infektioner med
sekundära smärtande och funk-
tionsnedsättande processer som
följd (hälta). Föreliggande mate-
rial visade att suggor i spaltgolvs-
system var särskilt utsatta för
sådana skador (Tabell 4). Till
skillnad från ströbädd och helt
betonggolv uppkom klövsprickor
redan efter första grisningen i
spaltgolvssystemet och prevalen-
sen ökade till andra och tredje
grisningen. Uppkomsten av dessa
skador styrs av många faktorer.
Vad man kan uttyda från denna
undersökning är att grov betong
leder till tunnslitna klövar, lite
halm leder till sysselsättnings-
brist och möjligen sämre boxhy-
gien och om spaltöppningarna
dessutom är skarpa är det troligt
att risken är stor för att klöv-
sprickor uppstår. Är boxhygienen
dessutom dålig (fuktig, gödselbe-

mängd) finns en ökad risk för att
en infektion uppstår. Betäck-
ningsfärdiga och dräktiga gyltor
kan drabbas mycket hårt av
klövsprickor om de vistas i boxar
med spaltgolv på gödselytan.

Klövröta
Klövröta förekommer i alla tre
systemen men i mycket varieran-
de omfattning. Dessa förändring-
ar verkar dock inte leda till att
klövbölder utvecklas, utom när
förändringen av  ballhornet blivit
så djup att läderhuden blivit
blottlagd. Klövröta kan vara en
kronisk reaktion orsakad av
dåligt golv och framför allt dålig
golvhygien (5). I denna studie ses
klövrötan framför allt i spaltgolvs-
systemet. I betonggolvssystemet
förekommer klövröta i relativt
ringa omfattning och i halmsy-
stemet är frekvensen än mindre. 

Klövsprickor
Ett spaltgolvssystem karaktäri-
seras av spaltelement med mel-
lanliggande spalter där elemen-
ten oftast har relativt vassa kan-
ter. Betonggolvssystemet har re-
lativt god halmtillgång och golv-
strukturen är mindre vass än t ex
i spaltgolvssystemet då golvytan
i regel har en viss ytbeläggning
av halm och gödselrester. Orsak-
ssambanden mellan hög skade-
frekvens och golvtyp kan förkla-
ras av att när djuren uppehåller
sig på spalten kommer en del av
ballen att hamna över en spal-
töppning, vilket ger en viss över-
belastning och risk för sprick-
bildning i ballhornet. Om spalt-
kanterna är vassa ökar risken för
hög punktbelastning. Riskerna
ökar om underlaget är halkigt.
Föreligger dessutom en dålig
golvhygien samtidigt som en
spricka uppstår ökar risken för
att hornförändringarna påbörjas.

I undersökningsmaterialet före-
kom asymmetri mellan inner-
och ytterklövarna hos suggorna
och gyltorna. Klövsprickor och
klövröta drabbade nästan uteslu-
tande ytterklövar bak. 

Förväxta klövar
Förväxta klövar förekom mest i
halmbäddssystemet (Tabell 4 och
5). I dessa besättningar utsattes
klövarna för minimalt slitage.
Det var också stor skillnad på
frekvensen i besättning A och B,
vilket delvis beror på undersök-

Figur 5. Sprickbild-
ning i övergången
häl/tå (grad 3). Hög-
gradiga klövsprickor
uppträdde endast hos
en procent av djuren i
halmbäddssystemet
medan betonggolvssy-
stemet och spaltgolvs-
systemet uppvisade
12 respektive 17 pro-
cent allvarliga skador.

Figur 6. Röta i ytter-
klövens häl (grad 2)
samt vertikal spricka
(grad 2). I denna stu-
die sågs klövrötan
framför allt i spalt-
golvsystemet.
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ningsmetodiken. I besättning A
undersöktes samtliga sinsuggor
medan det i besättning B valdes
ut enbart de sinsuggor som visa-
de tendens till att ha förväxta
klövar, vilket var ca hälften av
alla aktuella sinsuggor. Även
avelsmässiga skillnader kunde
finnas mellan de två besättning-
arna, då vissa linjer inom aveln
predisponerar för långa klövar
medan andra inte gör det. 

Ekonomiska konsekvenser
Förutom direkt djurlidande och
sjukdom medför klövskadorna
ekonomiska konsekvenser. I en
dansk undersökning (20) visades
att mer än 50 procent av utslags-
orsakerna i en besättning berod-
de på hälta och benproblem som
direkt och indirekt hade orsakats
av klövarna. 

Med en regelbunden klövverk-
ning reducerades utslagsorsaker-
na på grund av benproblem till
två procent och samtidigt för-
bättrades årsavkastningen per
sugga med en smågris. Wallgren
(23) har beräknat det ekonomis-
ka värdet av olika sjukdomar och
han beräknar kostnaden för att
ersätta en utslagssugga till ca
3 000 kr (2 800–3 300). 

I föreliggande undersökning
(Tabell 2) visas att besättningar
med spaltgolv haft ca nio procent-
enheters högre utslagning på
grund av hälta/benproblem jäm-
fört med de övriga systemen. Om
kostnaden att ersätta en utslags-
sugga med en gylta är ca 3 000
kr, medför en ökning med nio

procent en årskostnad per sugga
i produktion med ca 270 kronor.
En ökad rekrytering på nio pro-
cent medför också en förändrad
åldersfördelning bland suggorna,
vilket negativt påverkar den
genomsnittliga årsproduktionen
med ca 0,15 grisar per SIP (sugga
i produktion). 

Marginalvärdet per smågris är
i dagsläget ca 200 kronor, varför
denna intäktsförlust uppgår till
ca 30 kronor per SIP. Den totala
årskostnaden blir ca 300 kronor
per SIP eller ca 150 000 kronor i
en besättning på 500 suggor.
Detta belopp kan sättas i relation
till kapital- och driftskostnader-
na för alternativa golvsystem. 

Sammanfattning
Studien har fokuserat på att
klargöra de olika inhysnings-
systemens betydelse för klövhäl-
sa och visar på ett tydligt sam-
band mellan prevalensen för
olika klövskador och  inhysnings-
system. 

Spaltgolvsystemet hade signifi-
kant större skadefrekvenser för
såväl klövsprickor som klövröta
än de övriga systemen. Betydel-
sen av god klövhälsa återspeglas
i såväl utslagsorsaker som be-
handlingar (Tabell 2 och 3). Ut-
slagsorsakerna och behandlings-
frekvensen verifierar den regi-
strerade förekomsten av klöv-
skador i respektive besättning
(Tabell 5). Det finns en skillnad
mellan inhysningssystemen och
klövskadefrekvensen som resul-

terar i såväl produktionseko-
nomiska som djurhälsomässiga
effekter.

Summary
Investigations of housing
and environmental factors
affecting the claw health in
group housed dry sows
The associations between indivi-
dual foot lesions and different
types of floors were investigated
in 710 sows on 6 breeding farms
representing 3 common housing
systems in Sweden. These sy-
stems were: straw bedding (2–3
kg straw per sow and day), solid
concrete floor (1–1.5 kg straw per
sow and day) and partly slatted
floor (0.2–0.4 kg straw per sow
and day). The sows were kept in
these systems during the bree-
ding and the gestation periods.

The sows were examined 3 to 4
weeks prior to farrow in a ”sow
trimming crate” allowing each
leg to be fixed, trimmed and trea-
ted. The claws were washed and
scored according to a form modi-
fied from Brooks (1). The presen-
ce of injuries was recorded in a
scale from 0–3, where 0 = normal
claw and 3 = serious claw injuri-
es (grade 2 and 3 were considered
as severe lesions). The injury
types were divided into three
main groups: cracks (white line
lesions, wall separations and side
wall lesions), heel injuries (heel
cracks, overgrown heel) and over-
grown claws. All four claws of a
sow were cleaned and examined
and the leg with most injuries
was evaluated. 

The straw bedding system (rep-
resented by herd A and B) sho-
wed significantly lower scores for
cracks as well as heel injuries
compared to the other systems.
However, overgrown claws were
significantly higher in this sy-
stem.

The partly slatted floor system
showed severe cracks (50 % in
herd F) and this housing system
also showed the highest scores
for heel injuries, where the seve-
re injuries were 2-3 times higher
than for the other systems (23 %
compared to 4 % and 7 % for
straw bedding and solid concrete
floor respectively).

Figur 7. Vertikal
spricka i klövväggen
med så kallad hål-
vägg (grad 3). Blöd-
ning i vita linjen samt
spricka i hälen (grad
1). När djuren uppe-
håller sig på spalt-
golv kommer en del
av ballen att hamna
över en spaltöppning,
vilket ger en viss över-
belastning och risk
för sprickbildning i
ballhornet.
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The number of heel injuries
increased with the age of the sow
within the partly slatted floor
system, and for overgrown claws
within the straw bedding system.
For cracks, there was no correla-
tion between ages in any housing
system.

Claw lesions are, besides ani-
mal welfare concern and animal
health, increasing the culling
rate and costs. An increased re-
placement of sows in slatted floor
systems by 9 % per year, compa-
red to the other systems, was cal-
culated to cost 300 SEK per sow
and year. 

Tack
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Inledning
Mastit är den vanligaste sjukdo-
men bland Sveriges mjölkkor och
orsakar årligen stora kostnader
för mjölkproducenterna. De fles-
ta mastiter är utlösta av bakteri-
ella juverinfektioner. Spendopp-
ning eller -sprayning efter mjölk-
ning används ofta i mjölkprodu-
cerande besättningar för att
minska förekomsten av bakterier
på spenarna och därmed minska
risken för juverinfektioner och
därpå följande mastit. Spendopp-
ning/sprayning efter mjölkning
har främst effekt på juverspecifi-
ka bakterier som Staphylococcus
aureus (S aureus). De har dock
begränsad betydelse för kontroll
av omgivningsbakterier som Esc-
herichia coli (E coli) (3, 13).

Vissa undersökningar tyder
dessutom på att spendoppning/
sprayning kan leda till en ökad
frekvens juverinfektion och mas-
tit orsakad av omgivningsbakte-
rier i vissa besättningar (9, 10).
Kontinuerlig användning av spen-
desinfektion kan innebära att
den normala bakteriefloran på
spenhuden störs eller avdödas
och kan därmed öka risken för
selektion av resistenta bakterier.
Det finns dock ännu inga rappor-
ter om att juverpatogena bakteri-
er skulle ha förvärvat resistens
mot spendoppningspreparat.

Spenhudens normala bakterie-
flora kan ha betydelse för kons
mastitkänslighet och ha en häm-
mande inverkan på juverpatoge-
na bakterier (15). Dessutom har
laktobakterier, som bland annat

finns i syrade mjölkprodukter,
visats ha en hämmande inverkan
på bland annat E coli och S aureus.
Studier har genomförts med av-
sikt att testa laktobakteriernas
förmåga att förebygga och/eller
bota mastit (4, 5, 6, 8). Koskinen
och medarbetare (8) visade att
vissa syrade mjölkprodukter kan
ha en hämmande effekt på S
aureus både in vitro och in vivo, i
samband med spendoppning.

Syftet med detta försök var att
utvärdera effekten av några i
Sverige förekommande syrade
mjölkprodukter på växt av juver-
patogena S aureus och E coli. Det
långsiktiga målet är att undersö-
ka möjligheten att utveckla mer
naturliga spendoppnings- eller
spensprayningsmedel.

Material och metoder
Syrade mjölkprodukter
Fyra i Sverige kommersiellt till-
gängliga syrade mjölkprodukter
användes, nämligen Naturell Yog-
hurt, Kefir och Filmjölk från Arla
mejerier samt Verum Hälsofil
från Norrmejerier. I Tabell 1 re-
dovisas vilka bakterier som ingår
i de olika produkterna. Enligt
tillverkarna innehåller Naturell
Yoghurt, Kefir och Filmjölk en
blandning av totalt 108–109 bak-
terier per milliliter, medan Ve-
rum Hälsofil innehåller en mono-
kultur av Lactococcus lactis L1A.

Bakteriestammar
Tre S aureus-stammar (1072,
1140, 3345) och tre E coli-stam-
mar (1043, 1094, 1120), vilka

Syrade mjölkprodukters inverkan på
växten av juverpatogena bakterier
MARIA NÖREMARK, leg veterinär, LOLITA NILSSON, leg veterinär och KARIN PERSSON
WALLER, leg veterinär, docent, statsveterinär.*

Spendoppning eller spensprayning efter mjölkning är rutin i de flesta mjölkkobesättningar.
Detta påverkar emellertid den normala bakteriefloran och kan därmed ha negativa effekter i
vissa besättningar. Användning av laktobakterier har föreslagits som ett mer skonsamt och
naturligt alternativ för att skydda juvret mot patogena bakterier. I denna studie utvärderades
effekten av några svenska syrade mjölkprodukter på växt av Staphylococcus aureus och
Escherichia coli in vitro. 

Figur 1. Kontinuerlig användning av spendesinfektion kan innebära att den normala
bakteriefloran på spenhuden störs eller avdödas och kan därmed öka risken för selektion
av resistenta bakterier.
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samtliga isolerats från mastit-
mjölk vid Avdelningen för mastit
och substratproduktion, SVA,
under 1999, användes i försöket.
Två S aureus-stammar (1072,
1140) och två E coli-stammar
(1094, 1120) isolerades från kli-
niska mastiter. Övriga stammar
(1043, 3345) isolerades från sub-
kliniska mastiter.

Substrat
Näringsbuljong (Nutrient Broth,

Avdelningen för mastit och sub-
stratproduktion, SVA) användes
för anrikning av bakteriestam-
marna. För bakterieodling an-
vändes femprocentig nötblodagar
med eskulintillsats, Baird Par-
ker agar samt McConkey agar
(Avdelningen för mastit och sub-
stratproduktion, SVA). Baird Par-
ker och McConkey-agar är selek-
tiva substrat för stafylokocker
respektive koliforma bakterier
(2). Som odlingsmedium vid för-

söken användes mjölk som pastö-
riserats vid ultrahög temperatur
(UHT) för att undvika sporbil-
dande bakterier.

Försökets genomförande
Varje syrad mjölkprodukt testa-
des i två omgångar med tillsats
av olika mängd juverpatogena
bakterier. Samtliga bakterie-
stammar användes i varje om-
gång. En mikroliter bakterieko-
lonier fördes över från nötblod-
agar till provrör innehållande 4
ml steril näringsbuljong. Rören
inkuberades i 37°C i 24 timmar
och därefter gjordes spädningsse-
rier (10-1–10-8) i steril koksaltlös-
ning. 

Till sterila glasrör tillsattes 10
ml UHT-mjölk per rör. Till tre
sådana rör per bakteriestam och
spädning tillsattes 100 µl av bak-
teriespädning 10-5 (medel=235
(SD 276) bakterier/100 µl) eller
100 µl av bakteriespädning 10-6

(medel=25 (SD 16) bakterier/100
µl) per rör. Till ett av dessa tre
rör tillsattes därefter 100 µl av
den syrade mjölkprodukten och
till ett rör tillsattes 100 µl av kokt
syrad mjölkprodukt. Det tredje
röret lämnades utan extra till-
sats. Vid varje försöksomgång
inkuberades även ett provrör
med enbart UHT-mjölk.

Alla rör inkuberades i 37°C i 24
timmar. Därefter gjordes späd-
ningsserier (10-1–10-8) från samt-
liga provrör och pH mättes i de
ursprungliga proven. För att
beräkna antalet bakteriekolonier
i ursprungsröret fördes 2 x 20 µl

Tabell 1. Bakterieförekomst (+) i mjölkprodukterna Naturell Yoghurt, Kefir, Filmjölk
och Verum Hälsofil.

Naturell Yoghurt Kefir Filmjölk Verum Hälsofil

Streptococcus lactis + +
Streptococcus cremoris + +
Streptococcus diacetelactis +
Leuconostoc cremoris + +
Lactobacillus brevis +
Saccharomyces kefyr +
Candida kefyr +
Lactobacillus bulgaricus +
Streptococcus termophilus +
Lactococcus lactis L1A +

Tabell 2. Antalet S aureus eller E coli i kontrollprov och i prov med tillsats av kokt eller obehandlad Naturell Yoghurt samt reduktio-
nen av bakterietillväxt i prov med obehandlad produkt jämfört med kontroll.

Bakterietillsats Kontroll Kokt Yoghurt Yoghurt Reduktion av 
(CFUa/ml) (CFU/ml) (CFU/ml) tillväxt (log)

E coli
1043 (10-6) 800 x 106 848 x 106 < 20 7,60
1043 (10-5) 427 x 106 429 x 106 < 20 7,30
1094 (10-6) 438 x 106 360 x 106 < 20 7,34
1094 (10-5) 640 x 106 960 x 106 < 20 7,50
1120 (10-6) 880 x 106 4000 x 106 < 20 7,64
1120 (10-5) 953 x 106 544 x 106 < 20 7,68
Medel (SD) 690 x 106 1190 x 106 < 20 7,51 (0,16)b

S aureus
1072 (10-6) 315 x 106 575 x 106 < 20 7,20
1072 (10-5) 425 x 106 988 x 106 < 20 7,32
1140 (10-6) 394 x 106 403 x 106 < 20 7,30
1140 (10-5) 549 x 106 630 x 106 < 20 7,44
3345 (10-6) 625 x 106 650 x 106 165 6,57
3345 (10-5) 842 x 106 1248 x 106 < 20 7,63
Medel (SD) 525 x 106 749 x 106 44 7,24 (0,36)b

a Colony forming units.
b Medel- och standardavvikelse är beräknat på de logaritmiska värdena av reduktionen. 

Figur 2. Fyra kom-
mersiellt tillgängliga
syrade mjölkproduk-
ter användes, nämli-
gen Naturell Yoghurt,
Kefir och Filmjölk
från Arla mejerier
samt Verum Hälsofil
från Norrmejerier.
Foto: Bengt Ekberg.
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av varje spädning över till blod-
agarplattor samt till McConkey-
respektive Baird Parker-agar.
Plattorna inkuberades vid 37°C
och antalet bakteriekolonier räk-
nades efter 24 och 48 timmar.
Antalet colony forming units
(CFU) i ursprungsprovet beräk-
nades därefter baserat på växt
på blod- och selektivagar.

Prov från syrade mjölkproduk-
ter odlades också på Baird Par-
ker-agar samt McConkey-agar
och inkuberades i 37°C i 48 tim-
mar för att kontrollera att de i
mjölkprodukterna normalt före-
kommande bakterierna inte växte
på de selektiva substraten. 

Skillnader i tillväxt av juverpa-
togena bakterier mellan prov med
tillsats av syrad mjölkprodukt

och kontroll beräknades med for-
meln:

ME = log Nk – log Np

I formeln står ME för mikrobi-
ologisk effekt/reduktion av till-
växt, Nk för antal CFU i kontrol-
len och Np för antal CFU i prov
med tillsats av syrad mjölkpro-
dukt. Formeln (något modifierad)
är hämtad ur ett protokoll för
utvärdering av effekten av desin-
fektionsmedel (Council of Europe
1987). 

Resultat 
Ingen växt av bakterier påvisa-
des i UHT-mjölken och inte hel-
ler efter odling av de i försöket
ingående syrade mjölkprodukter-

na på McConkey- respektive Baird
Parker-agar. Det var ingen skill-
nad mellan antalet CFU i prov
med kokt syrad mjölkprodukt
och i prov utan tillsats av syrad
mjölkprodukt för någon av bakte-
riestammarna.

Samtliga syrade mjölkproduk-
ter gav en reduktion av tillväxten
av de juverpatogena bakterierna
in vitro. I Tabell 2–5 redovisas
antalet bakteriekolonier i prov
med eller utan tillsats av de olika
produkterna samt reduktionen
(ME) av antalet bakterier jäm-
fört med kontroll. Reduktionen
varierade mellan log 0,82 och log
7,68 beroende på syrad produkt,
bakteriestam och bakteriespäd-
ning. 

Naturell Yoghurt hade den
mest reducerande effekten både
på växt av E coli och S aureus
(Tabell 2). Den hämmande effek-
ten för de övriga tre produkterna
var ganska likartad sinsemellan,
med något bättre resultat för
Kefir. Den hämmande effekten
på växt av S aureus för Kefir,
Verum Hälsofil och Filmjölk var
något större än på växt av E coli
medan ingen skillnad kunde ses
för Naturell Yoghurt. För Kefir
och Verum Hälsofil verkade häm-
ningen påverkas av antalet till-
satta bakterier. Den hämmande
effekten var sämre då fler bakte-
rier tillsattes.

pH i prov behandlade med syrad
mjölkprodukt varierade mellan
3,78 och 4,72 medan pH i kon-
trollproverna varierade mellan
5,18 och 6,47. Naturell Yoghurt

Tabell 3. Antalet S aureus eller E coli i kontrollprov och i prov med tillsats av kokt eller obehandlad Kefir samt reduktionen av bakte-
rietillväxt i prov med obehandlad produkt jämfört med kontroll.

Bakterietillsats Kontroll Kokt Kefir Kefir Reduktion av 
(CFUa/ml) (CFU/ml) (CFU/ml) tillväxt (log)

E coli
1043 (10-6) 893 x 106 649 x 106 1670 5,73
1043 (10-5) 981 x 106 905 x 106 58 386 4,22
1094 (10-6) 317 x 106 428 x 106 32 400 3,99
1094 (10-5) 959 x 106 1058 x 106 53 x 106 1,26
1120 (10-6) 859 x 106 863 x 106 12 749 4,83
1120 (10-5) 1193 x 106 728 x 106 830 000 3,15
Medel (SD) 867 x 106 772 x 106 8,99 x 106 3,86 (1,5)b

S aureus
1072 (10-6) 444 x 106 670 x 106 < 20 7,35
1072 (10-5) 454 x 106 577 x 106 13 000 4,54
1140 (10-6) 837 x 106 745 x 106 < 20 7,62
1140 (10-5) 688 x 106 927 x 106 3 000 5,36
3345 (10-6) 1028 x 106 883 x 106 < 20 7,71
3345 (10-5) 537 x 106 994 x 106 14 250 4,59
Medel (SD) 665 x 106 799 x 106 5 050 6,20 (1,5)b

a Colony forming units.
b Medel- och standardavvikelse är beräknat på de logaritmiska värdena av reduktionen. 

Figur 3. För att beräkna antalet bakteriekolonier i ursprungsröret fördes 2 x 20 µl av varje
spädning över till agarplattor. Foto: Bengt Ekberg.
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gav det genomsnittligt lägsta pH-
värdet (3,80 (SD 0,02)), följt av
Verum Hälsofil (4,28 (SD 0,14)),
Kefir (SD 4,42 (0,05)) och Fil-
mjölk (SD 4,61 (0,05)). 

Diskussion
I denna studie reducerades till-
växten av ett antal juverpatoge-
na S aureus och E coli-stammar
kraftigt av tillsats av syrad mjölk-
produkt men effekten varierade
mellan olika mjölkprodukter och,
till viss mån, bakteriespecies.
Naturell Yoghurt gav en kraftig
reduktion av samtliga bakterie-
stammar medan effekten av Kefir,
Filmjölk och Verum Hälsofil var
mer varierande. I de flesta fall
var reduktionen inom gränsen
för ett effektivt spendoppnings-
preparat (11). Endast Naturell

Yoghurt uppfyllde kriterierna för
ett effektivt desinfektionsmedel
(1). 

Faktorer som kan bidra till
denna hämning av såväl grampo-
sitiva som gramnegativa bakteri-
er är laktobakteriernas mjölksy-
raproduktion, vilken ger en pH-
sänkning, och produktion av
väteperoxid. Dessutom kan kon-
kurrens om näringsämnen och
produktion av specifika protei-
ner, så kallade bakteriociner,
vara av betydelse för hämning av
bakterieväxt (4, 14). Enligt Fang
och medarbetare (4) är pH troli-
gen av stor betydelse för häm-
ning av bakterietillväxt, vilket
också denna studie tyder på
eftersom Naturell Yoghurt gav
lägst pH och var mest bakterie-
hämmande.

In vitro-förhållandena i detta

försök skiljer sig väsentligt från
förhållandena in vivo eftersom
det är en stor skillnad för bakte-
rierna att växa i mjölk och att
växa och konkurrera om levnads-
utrymme på spenhuden. En annan
faktor som kan ha betydelse är
att proven inkuberades i 37°C,
vilket skiljer sig från den verkli-
ga temperaturen på spenspetsen
som är cirka 30°C (7). Innan man
går vidare med in vivo-studier
bör dessa faktorer beaktas. Dess-
utom behövs mer kunskap om
och standardisering av de bakte-
rier som ingår i de olika produk-
terna. 

Några andra frågor som bör
undersökas är om produkternas
låga pH kan ha negativ effekt på
spenhuden och om det finns risk
för spridning av juverpatogena
bakterier mellan kor via spen-

Tabell 4. Antalet S aureus eller E coli i kontrollprov och i prov med tillsats av kokt eller obehandlad Verum Hälsofil (VH) samt reduk-
tionen av bakterietillväxt i prov med obehandlad produkt jämfört med kontroll.

Bakterietillsats Kontroll Kokt VH VH Reduktion av 
(CFUa/ml) (CFU/ml) (CFU/ml) tillväxt (log)

E coli
1043 (10-6) 700 x 106 493 x 106 2 550 5,48
1043 (10-5) 479 x 106 594 x 106 7 x 106 1,83
1094 (10-6) 783 x 106 498 x 106 495 000 3,20
1094 (10-5) 684 x 106 599 x 106 104 x 106 0,82
1120 (10-6) 615 x 106 712 x 106 20 900 4,47
1120 (10-5) 527 x 106 891 x 106 48 x 106 1,04
Medel (SD) 644 x 106 631 x 106 26,6 x 106 2,81 (1,9)b

S aureus
1072 (10-6) 474 x 106 592 x 106 3 x 106 2,19
1072 (10-5) 510 x 106 786 x 106 284 000 3,25
1140 (10-6) 887 x 106 529 x 106 1 900 5,67
1140 (10-5) 1033 x 106 942 x 106 51 700 4,30
3345 (10-6) 763 x 106 488 x 106 < 20 7,58
3345 (10-5) 843 x 106 1041 x 106 3 749 5,36
Medel (SD) 725 x 106 730 x 106 557 x 103 4,73 (1,9)b

a Colony forming units.
b Medel- och standardavvikelse är beräknat på de logaritmiska värdena av reduktionen. 

Tabell 5. Antalet S aureus eller E coli i kontrollprov och i prov med tillsats av kokt eller obehandlad Filmjölk samt reduktionen av
bakterietillväxt i prov med obehandlad produkt jämfört med kontroll 

Bakterietillsats Kontroll Kokt Filmjölk Filmjölk Reduktion av 
(CFUa/ml) (CFU/ml) (CFU/ml) tillväxt (log)

E coli
1043 (10-6) 871 x 106 408 x 106 19 400 4,65
1043 (10-5) 504 x 106 742 x 106 32 700 4,19
1094 (10-6) 845 x 106 673 x 106 – –
1094 (10-5) 1050 x 106 713 x 106 130 000 3,91
1120 (10-6) 636 x 106 815 x 106 5 x 106 2,10
1120 (10-5) 514 x 106 612 x 106 608 000 2,93
Medel (SD) 737 x 106 661 x 106 1,16 x 106 2,96 (1,0)b

S aureus
1072 (10-6) 314 x 106 714 x 106 3 900 4,91
1072 (10-5) 545 x 106 497 x 106 3 330 5,23
1140 (10-6) 1074 x 106 945 x 106 167 6,81
1140 (10-5) 602 x 106 798 x 106 < 20 7,48
3345 (10-6) 851 x 106 820 x 106 5 165 5,22
3345 (10-5) 833 x 106 936 x 106 3 250 5,41
Medel (SD) 703 x 106 785 x 106 2 640 5,84 (1,0)b

a Colony forming units.
b Medel- och standardavvikelse är beräknat på de logaritmiska värdena av reduktionen. 
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koppen, då lösningen inte är
direkt bakteriedödande. Det är
även viktigt att utvärdera anti-
biotikaresistensmönstret samt
förmågan att utveckla sådan hos
de bakterier som eventuellt kan
komma att användas i spendopp-
ningspreparat. Det vore allvar-
ligt om antibiotikaresistenta
stammar användes och sedan
överförde dessa egenskaper till
juverpatogena bakterier (12). Vid
spendoppning efter mjölkning
finns det också risk att bakterier
kan tränga upp i juvret via den
öppna spenkanalen. Detta skulle
kunna orsaka en inflammatorisk
retning och ge ett förhöjt celltal i
mjölken. Koskinen och medarbe-
tare (8) såg dock inga tecken på
detta utan istället ett lägre cell-
tal i laktobakteriegruppen jäm-
fört med i kontrollgruppen. Anta-
let laktobakterier som kommer
in i juvret kan dock ha betydelse
eftersom infusion i juvret av ett
probiotiskt preparat innehållan-
de olika laktobakterier gav en
ökning av celltalet i juverdelar
utan infektion (5, 6).

Summary
The effect of fermented milk
products on growth of udder
pathogenic bacteria
Teat dipping or spraying with
disinfectants is often performed
after milking to decrease the risk
for udder infections. However,

this will affect the normal bacte-
rial flora on the teat skin, and,
potentially, have negative effects
in certain herds. Alternative
types of teat dipping substances,
with the possibility to protect the
udder from infections in a more
natural way are wanted. In this
study, the effects of a number of
Swedish fermented milk pro-
ducts, Naturell Yoghurt, Kefir,
Filmjölk and Verum Hälsofil, on
the growth of udder pathogenic
Staphylococcus aureus (S aureus)
and Escherichia coli (E coli) were
evaluated in vitro. 

All fermented milk products
inhibited growth of E coli and 
S aureus. The inhibiting effect
varied between log 0.82 and log
7.68. Naturell Yoghurt gave the
largest reduction, on average, of
both types of bacteria. In general,
the milk products were more
effective against S aureus than E
coli. The pH in samples treated
with fermented milk products
varied between 3.78 and 4.72,
while the pH in the controls vari-
ed between 5.18 and 6.47. Natu-
rell Yoghurt gave the lowest pH,
on average. As the results were
promising, especially for Natu-
rell Yoghurt, it can be interesting
to further evaluate its use as a
teat dipping in vivo. However,
more knowledge is needed on the
bacteria present in the products
and their effects on the teat skin
and milk quality.

Figur 4. Växt av hemolyserande Staphylococcus aureus, som inte blivit hämmad av den
testade mjölkprodukten. Det är dock stor skillnad för bakterierna att växa in vivo mot att
konkurrera om levnadsutrymme på spenhuden. Foto: Bengt Ekberg.
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Att äta mat eller andas in luft
med utsläpp från industrier och
bilavgaser leder till att vi får i
oss metaller. Vissa metaller är
nödvändiga för att vi ska överle-
va, andra är skadliga för hälsan.
Hur mycket av dessa spårämnen
som kroppen verkligen tar upp
avspeglas i blod och serum. Blod-
halterna kan därför användas för
att identifiera vilka personer som
tillhör särskilt utsatta grupper,
och för att upptäcka nya utsläpps-
källor i den omgivande miljön. 

I följande studie, som delvis
har finansierats av Ivar och Elsa
Sandbergs stipendiefond, har
metallhalter i blod och serum hos
ungdomar mätts. Arbetet är ut-
fört på Institutionen för farmako-
logi och toxikologi, SLU, i samar-
bete med bland annat Yrkes- och
miljömedicin, Universitetssjuk-
huset i Lund. 

Ungdom 2000
Många olika faktorer som kön,
ålder, bostadsort, socioekono-
misk bakgrund och kostvanor
antas påverka metallhalterna i
blod. En av de viktigaste grup-
perna att undersöka är ungdo-
mar, eftersom de växer och behö-
ver mycket energi och närings-
ämnen. De kan därför få i sig en
stor mängd metaller per kilo
kroppsvikt via maten. Men efter-
som många ungdomar äter en
otillräckligt sammansatt diet (5),
kan även brist på essentiella
ämnen riskeras. Ungdomar är
dock en mycket lite undersökt
grupp vad gäller spårämnen.

I den första studien i sitt slag i
Sverige, Ungdom 2000, analyse-
rades metallhalterna hos nästan
400 ungdomar från Trollhättan
och Uppsala (2). Halterna i blod
och serum mättes både vid 15 och
17 års ålder. Städerna valdes
med tanke på att den omgivande
miljön och den socioekonomiska
strukturen ser olika ut. I Troll-
hättan har det under lång tid
funnits metallindustri, något som
har lett till att metaller spridits i
närområdet. Detta saknas i stort
sett i Uppsala, som är en utpräg-
lad tjänstemannastad. Tidigare
har det dock skett relativt stora
metallutsläpp från förbränning
av avfall och fossila bränslen i
Uppsala (6).

Metallanalyser
Metallanalyserna gjordes med
induktivt kopplad plasmamass-

spektrometri (ICP-MS), en metod
som gör det möjligt att samtidigt
analysera ett stort antal metaller
(1). På så sätt analyserades 13
olika metaller i helblod och se-
rum. Kadmium, kvicksilver och
bly är välkänt toxiska medan
kobolt, koppar, zink och selen är
essentiella. Förutom dessa ämnen
analyserades även metallerna
platina, palladium och rodium
som ingår i bilars katalysatorer,
samt volfram, tallium och rubidi-
um.

Låga halter farliga
metaller
Halterna av de toxiska metaller-
na var över lag låga i ungdomar-
nas blod och serum. Den förmo-
dade högre exponeringen i Troll-
hättan innebar inte generellt
högre halter av de undersökta
metallerna. Blyhalten var en av

Svenska ungdomar har låga halter farliga
metaller i blod
EBBA BÁRÁNY, leg apotekare, Dr farm vet.*

Artikeln är en sammanfattning av författarens doktorsavhandling, som studerar metaller i 
blod och serum hos ca 400 ungdomar från Uppsala och Trollhättan. Av resultaten framgår att
halterna av toxiska metaller var låga i ett internationellt perspektiv, och att halterna av essen-
tiella ämnen låg inom normalvariationen. Det fanns dock ett flertal skillnader mellan metall-
halten hos ungdomarna från Uppsala och de från Trollhättan, liksom mellan könen samt
förändringar med åldern. Socioekonomisk bakgrund var av underordnad betydelse för de
flesta metallerna.

Figur 1. Blyhalten i
blod hos ungdomar
från Uppsala och
Trollhättan vid 15
och 17 års ålder.
Blodblyhalten sjönk
mellan de två under-
sökningstillfällena
(p<0,0005). Figuren
visar medelvärde och
standardfel.
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de lägsta som hittills rapporte-
rats, och sjönk också mellan 15
och 17 års ålder (p<0,0005, Figur
1) (3). Det kan bero på minskade
blyutsläpp från bilavgaser: 1995
förbjöds användningen av bly i
bensin helt i Sverige. Det kan
också bero på att det bly som
ansamlats i kroppen späds ut när
människor växer. Blyhalten var
högre hos pojkar än hos flickor,
och högre hos ungdomar från
Trollhättan än från Uppsala.

Rökvanor och socioekonomisk
tillhörighet visade sig ha en stark
positiv inverkan på kadmiumhal-
ten i blod (Figur 3) (3). Medelvär-
det av blodkadmium hos icke-
rökarna låg under 0,2 µg/L (de-
tektionsgränsen), medan rökar-
na hade ett medelvärde på 0,68
µg/L (p<0,0005). Hos icke-rökar-
na ökade inte kadmiumhalten
mellan 15 och 17 års ålder, vilket
den gjorde hos rökarna. För en
icke-rökare som inte exponeras
yrkesmässigt är födan, och då
speciellt spannmålsprodukter och
grönsaker, den huvudsakliga käl-
lan till kadmium. 

Kvicksilverhalten i blod och
serum var beroende av hur myck-
et fisk som konsumerades och
antal amalgamfyllningar (4). För
flera fisksorter har Livsmedels-
verket rekommenderat kostre-
striktioner på grund av förhöjda
kvicksilverhalter (se faktaruta),
och konsumtion av dessa fisksor-
ter påverkade också kvicksilver-

halterna i blod mer än andra sor-
ters fisk. 

Livsnödvändiga
spårämnen
Halterna av de essentiella spår-
ämnena låg till största delen
inom normalvariationen (2, 3).
Dessa ämnen regleras också ho-
meostatiskt i kroppen, vilket
innebär att upptaget av dem
styrs av behovet, om bara intaget
är högt nog. Socioekonomisk till-

hörighet hade inte någon bety-
delse för halterna, men däremot
fanns det skillnader mellan könen,
bostadsorterna och åldersgrup-
perna. 

”Nya” metaller
De tre metallerna platina, palla-
dium och rodium sprids i ökande
grad i vår omgivning via bilkata-
lysatorer, vilka har använts i
Sverige sedan 1987. Dessa metal-
ler kan därför anses vara ”nya”
när det gäller biologisk monito-
rering, och man vet inte mycket
om hur de tas upp i kroppen,
eller eventuella negativa hälsoef-
fekter. Halterna av dem var
mycket låga och svåra att mäta,
vilket gör tolkningen osäker.
Dock hade halterna i serum ökat
och var högre vid 17 års ålder
jämfört med 15 års ålder (p<0,01)
(3).

Slutsatser
Den studie som beskrivits här,
visar att svenska ungdomar ex-
poneras för låga halter toxiska
metaller. Den sjunkande använd-
ningen av bly har haft positiva
effekter i form av sjunkande
blodblyhalter hos barn och ung-
domar, men spridningen av kad-
mium och kvicksilver i miljön bör

Figur 2. Blyhalten i ungdomarnas blod var en av de lägsta som hittills rapporterats. Det
kan bero på minskade blyutsläpp från bilavgaser.

Figur 3. Andel (%) blodkadmiumresultat över (randigt område) respektive under (prick-
igt område) detektionsgränsen (0,2 µg/L) hos icke-rökare och rökare från Uppsala och
Trollhättan.
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också minskas. De rapporterade
halterna av de icke-essentiella
elementen kan användas för att
framöver upptäcka en förändrad
exponeringssituation från den
omgivande miljön. Det var även
positivt att se att halterna av de
essentiella elementen till största
delen låg inom normalvariatio-
nen, trots att ungdomarnas kost-
vanor i många fall var otillfreds-
ställande. 

Tack
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na i Uppsala, Älvsborg och Skåne,
FRN, Medicinska fakulteten vid
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Faktaruta
Fisk är nyttig mat som man bör äta ofta! Insjöfisk (och viss annan fisk)
kan dock innehålla förhöjda halter kvicksilver. Livsmedelsverket rekom-
menderar därför att man inte äter följande fisksorter mer än en gång
per vecka: abborre, gädda, gös, lake, ål och stor hälleflundra. Gravida
och ammande kvinnor, samt kvinnor som planerar att skaffa barn, bör
helt avstå från att äta dessa sorters fisk (för mer information se
www.slv.se).
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Veterinärmästerskap i GOLF
Härmed inbjuds golfande veterinärer till veterinärmästerskap i golf
den 1–2 augusti 2002 på Katrineholms Golfklubb.

1 aug Inspelningstävling 4-boll-bästboll över 18 hål för alla. Första
start kl.13.00.

2 aug Veterinärmästerskap slaggolf brutto/netto 36 hål, och poäng
bogey 2x18 hål. (Det går bra att endast spela 18 hål, för den
som önskar)
Sällskapstävling för familjemedlemmar pb 18 hål
Juniortävling pb 18 hål
Sponsortävling

Anmälningsavgiften är 30 kr/deltagare, som sätts in på bankgiro: 360-
1200, Agneta Weidman, senast den 1 juni 2002.

Ange deltagarnas namn, hcp och vilka dagar Ni vill deltaga, samt
gärna e-mail adress. Boende kan bokas på Hotel Statt i Katrineholm,
tel. 0150-504 40, rum finns reserverade till 15 juni. Vid bokning ange
bokningsnummer 011623.

Välkomna
Vi välkomnar speciellt Dig som inte har varit med förut, och Dig, som
inte varit med de senaste åren. Sprid gärna detta till golfande kollegor,
och ring gärna för mer information.

Agneta Weidman t.0382-30025, tel. 070-6730028,
agneta.weidman@vrigstad.nu
Stefan Holmström t.08-53025121, tel.070-3485520.
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Misstänkt virusinfektion
hos gås
Vid provtagning av nyligen in-
köpta fåglar på Skansen befanns
en gås ha antikroppar mot Para-
myxovirus. I gruppen Paramyxo-
virus ingår de virus som orsakar
Newcastlesjuka. Gåsen avlivades
och virusisolering pågår. 

Gåsen hade på Skansen varit i
direkt kontakt med tre änder.
Dessa änder är under uppfölj-
ning med virusodling och anti-
kroppskontroll. Påfåglar hade
hållits i närheten av dessa fåglar
och är provtagna, men inga
antikroppar har påvisats hos
dem.

Gåsens ursprungsbesättning
ligger utanför Helsingborg. På
besättningen finns ett 30-tal
höns samt myskänder, gäss och
påfåglar. Vid undersökning avse-
ende antikroppar var höns och
påfåglar negativa men bland
myskänder och gäss fanns flera
positiva individer. Virusodling
från kloaksvabbsprovtagning på-
går. Enligt djurägaren har ingen
ökad dödlighet förekommit bland
fjäderfäna. Förutom gåsen har

inga fåglar köpts in sedan flera
år eller sålts från besättningen
under senare tid. Besättningen
är belagd med restriktioner avse-
ende förflyttning av fjäderfä och
fjäderfäprodukter till och från
fastigheten.

Exotiska vektorburna
infektioner hos hund
Under 2001 rapporterades dia-
gnosen leishmanios hos åtta hun-
dar i Sverige som alla undersökts
efter att ha visat allvarliga sjuk-
domssymtom. SVA har nu sam-
lat in ytterligare information
från diagnostiserande veterinä-
rer. Stelhet i bakdelen, avmag-
ring samt i varierande grad hud-
förändringar i ansikte och på
kroppen, förstorad mjälte, slöhet,
kräkningar och förändrad blod-
bild har iakttagits hos hundarna.
Sex av de diagnostiserade hun-
darna var ”adopterade” hittehun-
dar, fyra från Spanien, en från
Kreta och en från Portugal. Flera
av hundarna har avlivats. Hos
tre av hundarna (alla som under-
sökts) påvisades även antikrop-
par mot Ehrlichia canis och hos
en hund sågs mikrofilarier från
hjärtmask i direktutstryk. Bara
två av hundarna var familjehun-
dar och de hade tidigare bott med
sina ägare i Grekland i cirka två
år. Båda dessa hundar är också
avlivade.

Den relativa överrepresentatio-
nen av hittehundar styrker miss-
tanken om att dessa hundars
bakgrund (bott utomhus i ende-
miska områden utan någon form

av sjukdomsprofylax) predispo-
nerar för allvarliga vektorburna
infektioner som är svåra att be-
handla även om diagnosen ställs.
Infektion med exempelvis Leish-
mania sp, Babesia spp, Ehrlichia
canis, Hepatozoon canis och Diro-
filaria immitis är alltså viktiga
differentialdiagnoser hos dessa
hundar. 

Läs gärna mer i Svensk Veteri-
närtidning nr 14 2001, sidorna
751–753.

Svinpest inom EU
Den klassiska svinpesten fortsät-
ter att vara ett stort problem
inom EU. Särskilt utgör svinpes-
ten hos vildsvin i Tyskland ett
stort bekymmer och EU-kommis-
sionen har under 2002 godkänt
ett vaccinationsprogram i syfte
att bekämpa sjukdomen. Det är
två områden i Tyskland, båda i
sydvästra Tyskland (Rheinland-
Phalz och Saarland), där vaccina-
tion via utlagda beten ska tilläm-
pas. 

Månadens Epiztel
En gås på Skansen visade sig ha antikroppar mot Paramyxo-
virus, som ingår i de virus som orsakar Newcastlesjuka.
Gåsen har avlivats och virusisolering pågår. Flera fall av 
exotiska vektorburna infektioner hos hund har rapporterats
och gruppen är överrepresenterad av ”hittehundar”. Den
klassiska svinpesten fortsätter att vara ett stort problem inom
EU. Särskilt utgör svinpesten hos vildsvin i Tyskland ett be-
kymmer och Kommissionen har under 2002 godkänt ett 
vaccinationsprogram i syfte att bekämpa sjukdomen.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket
och är sammanställt av Gudrun Orava, SVA, 018-67 40 00.

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.

Svinpesten har även spridit sig
till vildsvin i Luxemburg och nu
senast har sjukdomen också
påvisats i östra Frankrike, nära
gränsen mot Tyskland och Lux-
emburg. Hos tamsvin har under
2002 svinpest särskilt utgjort ett
stort problem i Spanien där sam-
manlagt 14 besättningar visats
vara infekterade. Fall har även
påvisats i Luxemburg och Tysk-
land.

Svinpest hos vildsvin i Tyskland utgör ett
stort bekymmer och EU-kommissionen
har godkänt ett vaccinationsprogram i
syfte att bekämpa sjukdomen. Foto: Bengt
Ekberg.
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VÄLKOMNA TILL SVENSK MJÖLKS

20 – 22 augusti 2002

Föreläsare från Sverige, Norge, Danmark och USA.

Vill Du veta mer?
Ring gärna Ing-Britt Malmlöf, Helena Edlund eller Catharina Matsdotter
Svensk Mjölk, Hållsta, Tel 0771-19 19 00  Fax 016-212 16
E-post: ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se

Anmälan senast 28 juni

Karlstad

Tema: Optimal mjölkproduktion
Målgrupp: rådgivare, veterinärer, forskare samt övriga

intresserade inom näringen.

• Antibiotikaanvändning – trender
• Spridning av resistensgener i djurpopula-

tioner och miljö
• Immunologiska aspekter på mastit

Programmet omfattar bl.a:

• Foderhygien – vad är farligt?
• How can we measure reproductive effenciency

in dairy herds?
• Framtidens utfodringsrekommendationer
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Sedan drygt ett år pågår utbild-
ning i chipsmärkning av häst.
Utbildningens målgrupp är lek-
män vilka tidigare är godkända
ID-kontrollanter, dvs de har
genomgått kurs i identitetskon-
troll och färggenetik. Chipsmärk-
ningsutbildningen är en endags-
kurs i regi av Svenska Hästavels-
förbundet (SH) och i samarbete
med författaren. Statens Jord-
bruksverk och Djurförsöksetiska
nämnden har godkänt utbild-
ningen.

Utbildningen omfattar regel-
verk, hygien, injektionsteknik i
teori och praktik, komplikations-
risker, blankettförfarande och
praktiska ID-kontroller samt
chipsmärkning av två hästar per
deltagare, under veterinär hand-
ledning. Skriftligt prov genom-
förs också.

Mikrochipsmärkning ökar
säkerheten
Hittills har sju kurser om varde-
ra ca 15 personer hållits. Enligt
lagen får lekmän utföra ID-märk-
ning av häst med mikrochips om
de har därför avsedda kunska-
per, dvs blivit godkända på chips-
märkningskurs. Alla veterinärer
får förstås utföra själva chips-
märkningen, men inte ID-kon-
trollen om vederbörande inte är
godkänd ID-kontrollant.

Bakgrunden till att ovanståen-
de kurser har efterfrågats är ett
EU-direktiv som säger att alla
hästar skall kunna identifieras
och skall förses med ett hästpass.
Konturdiagrammet i hästpasset
är inte ett säkert sätt att identifi-
era individen, varför mikrochips-
märkning ökar säkerheten be-
tydligt. Föl födda 2005 av alla
raser knutna till SH, (alla utom

travhästar och galoppörer) skall
chipsmärkas.

Rutiner för chipsmärkning
Det går bra att märka med val-
fritt varumärke av mikrochip,
förutsatt att det har ISO-stan-
dard. Svenska Hästavelsförbun-
det tillhandahåller mikrochip,
avläsare och blanketter till för-
månliga priser.

ID-kontroll utförs först, däref-
ter kontrolleras hästen med av-
seende på förekomst av tidigare
chip. Injektionsplatsen klipps och
desinficeras. Mikrochipet kon-
trolleras först med avläsaren:
finns det ett chip i kanylen och
stämmer nummerserien med
streckkodsetiketterna som med-
följer varje spruta?

Hästen märks intramuskulärt
på halsens vänstra sida, på halva

halsens längd, en handsbredd
nedanför mankammen (anpassas
om hästen är liten, skall dock all-
tid vara strax nedanför nackban-
det) i musculus rhomboideus.

Efter märkningen kontrolleras
hästen med avläsaren att chipet
är på plats och fungerar. Blan-
ketten ”Rapport om chipsmärk-
ning” fylls i, tagel med hårrötter
från svansen (för eventuell sena-
re DNA-analys) samlas och läggs
i kuvert vilket försluts, förses
med streckkodsetikett, datum,
hästnamn och signatur av mär-
karen. Har hästen redan ett pass
sätts en streckkodsetikett även
på detta (på sidan med kontur-
diagrammet). Man får då inte
glömma att notera cirkeln i kon-
turdiagrammet som indikerar att
hästen är mikrochipsmärkt, skri-
va datum och signera.
Rapporten om chipsmärkning,
konturdiagrammet, kuvertet med
tagel och registreringshandling/
ansökan om registrering skickas
sedan till registrator i respektive
rasavelsförening.

Överensstämmer inte kontur-
diagram/hästpass med hästen
man är ombedd att märka måste
antingen ett nytt konturdiagram
eller en DNA-analys utföras för
att säkerställa identiteten.

Veterinär mikrochipsmärkning av häst
SUSANN ADEHED, leg veterinär, specialist i hästens sjuk-
domar.*

Författaren vill med följande information till veterinärer om
mikrochipsmärkning av häst rätta till vissa missförstånd om
vem som får göra vad och rutinerna för märkningen. Alla
veterinärer får utföra mikrochipsmärkning, men bara den som
är godkänd ID-kontrollant får utföra ID-kontroll av hästen.

Hästen märks intramuskulärt på halsens vänstra sida, på halva halsens längd, en
handsbredd nedanför mankammen (skall alltid vara strax nedanför nackbandet) i
musculus rhomboideus.
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Holsteinerhäst, valack,
fyra år
Anamnes: Hästen är en fyra år
gammal holsteiner-valack, som
sedan två månader haft problem
med dålig lukt från munnen.
Hästen har haft normal tandfäll-
ning hittills och tuggar normalt.

Klinisk undersökning och be-
handling: Vid undersökning fanns

en fistelöppning ventralt om
vänster mandibulagren från vil-
ken det rann illaluktande sekret.
Vid undersökning av munhålan
fann man att kronan på P4 inte
var fälld, samt att små rester av
kronan på P3 fanns kvar. De kli-
niska fynden gav i första hand
misstanke om främmande kropp
eller rotspetsabscess, men rönt-

Godkänd ID-kontrollant
måste vara på plats
Denna information om mikro-
chipsmärkning av häst syftar till
att rätta till en del missförstånd
om vem som får göra vad och
rutinerna för märkningen. Är du
som veterinär inte godkänd ID-
kontrollant måste alltså en sådan
vara på plats samtidigt, alterna-
tivt ID-kontrollen redan vara
utförd, innan chipsmärkningen
kan komma till stånd.

*Leg veterinär Susann Adehed, Brunns-
holm, 741 95 Knivsta.

Efter märkningen
kontrolleras hästen
med avläsaren att
chipet är på plats och
fungerar.

Figur 1. Scintigram som visar en sidobild och en ventralbild av skallen på en häst som har en fistelöppning ventralt om vänster man-
dibulagren.

genundersökning av tandrötter-
na visade inga signifikanta för-
ändringar. Penicillinbehandling
påbörjades men efter två veckors
behandling var det kliniska till-
ståndet oförändrat, varför hästen
remitterades till Institutionen
för klinisk radiologi, SLU, för
scintigrafisk undersökning (Figur
1).

Vilken är din diagnos? – Radiologi
Det aktuella fallet beskriver en fyraårig valack med misstan-
ke om främmande kropp i munhålan eller rotspetsabscess.
Fallet är tolkat av Charlotte Erichsen vid Institutionen för kli-
nisk radiologi, SLU.

Svar – se sidan 321
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Mastitdefinitioner
Nyttan av att använda korrekta
definitioner för olika former av
mastit är odiskutabel eftersom
det ger möjlighet till en korrekt
diagnos och en vettig prognosbe-
dömning. Det innebär också att
man inte riskerar att jämföra
äpplen och päron när man bedö-
mer olika undersökningar och
statistik. Inom International Dairy
Federation (2) har man dessutom
arbetat fram gemensamma defi-
nitioner vilka, om de används,
avsevärt kommer att underlätta
jämförelser mellan undersök-
ningar i olika länder. 

Mastit innebär att det lokalt i
juvret pågår en inflammations-
process som kan vara av infek-
tiöst eller icke infektiöst ursprung.
Man indelar mastiterna i olika
klasser baserat på typ och grad
av fynd och på hur länge inflam-
mationen pågått. De kan därför
vara kliniska, dvs med märkbara
förändringar i mjölk och/eller
juver, eller subkliniska, dvs utan
symtom i juvret men förhöjt
innehåll av inflammationspro-
dukter i mjölken. De kliniska
mastiterna kan indelas i milda,
måttliga och höggradiga beroen-
de på grad av fynd och allmänpå-
verkan. De kan också indelas i
akuta eller kroniska där akut
avser plötsligt uppblossande och
kronisk innebär att förändring-
arna har funnits en längre tid
(minst sju dagar). Teoretiskt kan
man också indela de subkliniska

mastiterna i akuta och kroniska
om man undersöker t ex celltalet
tillräckligt ofta. Eftersom man
idag vanligen bara får celltalsupp-
gifter en gång i månaden anses
dock de flesta subkliniska masti-
ter vara kroniska. Med robusta
och säkra on-line-instrument
som mäter någon lämplig inflam-
mationsprodukt kontinuerligt i
samband med mjölkning kan
även akuta subkliniska mastiter
upptäckas. De on-line-metoder
som finns idag anses dock inte

vara tillräckligt bra på att sär-
skilja subklinisk mastit från fysi-
ologiska förändringar i juvret. 

Antibiotikabehandling av
subklinisk mastit
Våra behandlingsrekommenda-
tioner i samband med subklinisk
mastit följer i princip de rekom-
mendationer som arbetades fram
i mitten av 1990-talet och som
presenterats som den svenska
antibiotikapolicyn vid mastit hos
ko (1). Liknande råd gavs också
vid en norsk-svensk workshop
som hölls 1996 (3). Dessa rekom-
mendationer baserades på då
tillgänglig litteratur men nyare
rön har inkluderats i rådgivning-
en om resultaten bedömts vara
av intresse för den svenska situa-
tionen. 

Den grundrekommendation vi
ger är att antibiotika endast ska
användas då man har klara indi-
kationer på att behandlingspro-
gnosen är god. Valet av antibioti-
kapreparat ska baseras på bak-
teriologisk diagnostik. I första
hand bör smalspektrumantibioti-

Om mastitdefinitioner och antibiotika-
behandling vid subklinisk mastit
KARIN PERSSON WALLER, statsveterinär, Statens Veteri-
närmedicinska Anstalt, adjungerad professor i juverhälsa och
juversjukdomar, SLU och KARIN ÖSTENSSON, VMD, tf uni-
versitetslektor, SLU*

Med anledning av den diskussion runt subkliniska mastiter
som fördes i SVT nummer 5/02 vill författarna informera om
vilka råd och rekommendationer avseende mastitdefinitioner
och antibiotikabehandling av subklinisk mastit som ges till
veterinärstudenterna vid undervisning av ämnet juverhälsa
och juversjukdomar.

Den grundrekommen-
dation SLU ger är att
antibiotika endast ska
användas då man
har klara indikatio-
ner på att behand-
lingsprognosen är
god.
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ka och preparat med liten risk
att framkalla resistensutveck-
ling användas. Negativa effekter
på miljön bör också beaktas.

Normalt ingen antibiotika
under laktation
När det gäller subkliniska masti-
ter rekommenderar vi inte anti-
biotikabehandling under lakta-
tionen i normalfallet, eftersom
denna typ av mastit nästan alltid
är av kronisk karaktär och sådan
behandling sällan är kostnadsef-
fektiv på lång sikt. I stället bör
antibiotikabehandling i samband
med sinläggning övervägas om
prognosen bedöms gynnsam för
en sådan behandling. Vid sin-
läggning kan långtidsverkande
preparat användas vilka, i vissa
fall, tillsammans med juvrets
egna försvarsmekanismer under
sinperioden kan ge bättre förut-
sättningar för en avläkning av
infektionen.

I samband med besättnings-
problem kan antibiotikabehand-
ling av subkliniska mastiter
under laktation övervägas ibland.
Detta måste i så fall kombineras
med en noggrann besättningsut-
redning där man identifierar risk-
faktorer i besättningen och vid-
tar åtgärder för att komma till-
rätta med problemet. Alternativ
till antibiotikabehandling i det
individuella fallet är bortsorte-
ring av mjölk, slakt och tidigare-
lagd sinläggning. Dessutom måste
naturligtvis förebyggande åtgär-
der som strikt mjölkningsord-
ning tillämpas för att minska
smittspridningen inom besätt-
ningen.

Få publicerade studier
Det finns tyvärr få publicerade
studier som undersökt hur bra
antibiotikabehandling kan bota
subklinisk mastit under laktatio-
nen. De flesta undersökningar
jämför användning av olika anti-
biotikapreparat vid intramam-
mär behandling. Få undersök-
ningar har inkluderat en obe-
handlad kontrollgrupp eller jäm-
fört allmän- och lokalbehandling.
I nästan alla undersökningar
baseras resultaten endast på en,
eller i bästa fall två, uppföljande
undersökningar som gjorts inom
1–1,5 månad efter behandling. 

På grund av den kroniska
mastitens natur är risken stor
att antibiotikabehandling bara
ger en temporär effekt men att
infektionen kvarstår och blossar
upp i ett senare stadium. Det
finns alltså ett stort behov av väl
genomförda studier där behand-
lingseffekten följs upp under
lång tid. Få studier har dessutom
undersökt hur prognosen vid
antibiotikabehandling av subkli-
nisk mastit påverkas av faktorer
som ras, laktationsstadium och
kons ålder varför fler undersök-
ningar av den typen också efter-
lyses. Eftersom infektionsagens,
antibiotikaresistens bland juver-
patogener samt komaterial (på
grund av ras och avelsprogram)
är annorlunda i Sverige jämfört
med många andra länder är det
bäst om studier som ska ligga till
grund för behandlingsrekommen-
dationer görs inom landet.  

Dynamiskt förlopp
Det är viktigt att komma ihåg att

alla mastiter har ett dynamiskt
förlopp, subklinisk mastit kan
till exempel övergå i klinisk
mastit och tvärtom. Mindre fluk-
tuationer i celltalet, som följd av
mekaniska irritationer eller kort-
variga infektioner, sker troligen
mycket oftare än vi kan upptäcka
med nuvarande metoder. Dessa
fluktuationer kan karakteriseras
som akuta subkliniska mastiter
men de flesta av dessa irritatio-
ner/infektioner klarar kons eget
immunförsvar av utan problem,
varför det i dessa fall inte är nöd-
vändigt att behandla med antibi-
otika. 
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*Statsveterinär Karin Persson Wal-
ler, Avdelningen för idisslar- och svin-
sjukdomar, Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt, 751 89 Uppsala. Ad-
jungerad professor, Institutionen för
obstetrik och gynekologi, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Box 7039, 750 07
Uppsala.
VMD, tf universitetslektor Karin
Östensson, Institutionen för obstetrik
och gynekologi, Sveriges Lantbruks-
universitet, Box 7039, 750 07 Uppsa-
la.
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Svar
Bilderna i Figur 1 visar resulta-
tet av den scintigrafiska under-
sökningen, där hästen har injice-
rats med Tc99mMDHP och en
gammakamera har läst av akti-
vitetsfördelningen i skelettet ca
två timmar efter injektion. Bil-
den till vänster är tagen med
gammakameran på vänster sida
om hästens huvud, sidobild, och
bilden till höger är tagen med
kameran under hästens huvud,
ventralbild. 

Det finns ett tydligt ökat upp-
tag kring fjärde premolarens (P4)
tandrot. På ventralbilden kan
mandibulagrenarna jämföras med
varandra och då ses ett betydligt
ökat upptag i vänster mandibu-
lagren. Upptagen indikerar en
aktiv process i skelettet i detta
område och därför utfördes en ny
röntgenundersökning (Figur 2a
och 2b).

Figur 2a är en röntgenbild som
visar alla tandrötterna i under-
käkarna. Bilden är en rak sido-
bild som är tagen med horisontell
strålriktning mot hästens huvud
som hålls rakt framför raster och
kassett. 

Figur 2b visar en förstoring av
det intressanta området, nämli-
gen roten till P3 och P4. Denna
bild är tagen med hästens huvud
något roterat framför rastret och
med horisontell strålriktning.
Detta för att friprojicera tandröt-
terna, vilket är mycket viktigt för
att kunna göra en korrekt be-
dömning. 

Längs kraniala och kaudala
roten av P4 (heldragna pilar) ses
skleros, och kring ventrala delen
av roten ses områden med ned-
satt röntgentäthet (uppdelade
pilar).

Fynden vid scintigrafisk och
radiologisk undersökning gav
diagnosen rotspetsabscess kring
P4, samt eventuellt även invol-
vering av P3.

Diskussion
Sjukdom i tänderna hos häst kan
vara orsakad av periodontit,

infektion kring tandroten med
eller utan sekundär sinusit, kari-
es i infundibulum, frakturer och
infektion i pulpa. Alla dessa sjuk-
domar ger liknande symtom i
form av tuggproblem, dålig lukt
från munnen, viktminskning,
bettfel, ansvällning och/eller fis-
telgångar och ibland även kolik.
Diagnosen ställs i vanliga fall
baserad på anamnes, kliniska
fynd och resultat av röntgenun-
dersökningen. Av olika orsaker
är röntgen inte särskilt pålitlig
för diagnostisering av tandsjuk-
domar hos häst, speciellt vid
periapikala infektioner kring
molarerna. Studier som är gjorda
visar en känslighet så låg som 50
procent, med absolut lägst käns-
lighet tidigt i sjukdomsförloppet
(1, 2).

Eftersom den rekommenderade
behandlingen av rotspetsabsces-
ser är kirurgisk med exstirpation
av den affekterade tanden, som
relativt ofta medför postoperativa
komplikationer, är det extra vik-
tigt att korrekt diagnos är ställd
innan behandlingen sätts in.

Datortomografi (CT) finns be-
skrivet som en sensitiv och speci-
fik metod att diagnostisera tand-
sjukdomar, men metoden är inte
tillgänglig för häst i Sverige idag.

Scintigrafi är en annan metod
som är mycket känslig för att 
registrera ökad ämnesomsätt-
ning i skelettet, och vid kombina-
tionen scintigrafi och röntgen har
man visat att känsligheten för
diagnostisering av rotspetsab-
scesser ökar till nästan 100 pro-
cent (2). Eftersom känsligheten
vid scintigrafi är betydligt högre
än röntgen, rekommenderas
scintigrafi som en första scree-
ning vid misstanke om rotspets-
abscesser.

Referenser
1. Gibbs C & Lane JG. Radiographic exa-

mination of the facial, nasal and para-
nasal sinus regions of the horse. Equi-
ne Veterinary Journal, 1987, 19,
474–482.

2. Weller R, Livesey LO, Maierl J, Nuss K
et al. Comparison of radiography and
scintigraphy in the diagnosis of dental
disorders in the horse. Equine Veteri-
nary Journal, 2001, 33, 1, 49–58.

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 2a. Röntgen-
bild som visar alla
tandrötterna i under-
käkarna. Bilden är
en rak sidobild som
är tagen med hori-
sontell strålriktning
mot hästens huvud
som hålls rakt fram-
för raster och kassett.

Figur 2b. Bilden
visar en förstoring av
det intressanta områ-
det, nämligen roten
till P3 och P4. Denna
bild är tagen med
hästens huvud något
roterat framför rast-
ret och med horison-
tell strålriktning.
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En dag kom alltså manuskriptet
till spexet Ferdinando i ett 
brev till redaktionen. Avsändare
var professor emeritus Bengt
Andersson som i mycket varma
ordalag beskrev vilken stark och
positiv upplevelse det varit för
honom att som amöba – första-
årsstudent – vara med om pre-
miären på ”mästerverket”, spex-
operetten Ferdinando. Egentli-
gen fick amöborna, av utrym-
messkäl, inte delta i balen men
Bengt och en kurskamrat hade
fått uppdraget att stå i baren.
Det blev ett oförglömligt minne
skriver Bengt bland annat. Han
önskade att spexet skulle publi-
ceras i veterinärtidningen men
istället bestämde vi oss för att
träffa och intervjua spexförfatta-
ren. Spexet kommer att finnas i
sin helhet på veterinärmuseet i
Skara.

Nolle Lindgren skruvar gene-
rat på sig inför det översvallande
berömmet när vi ses.

– Något slags muntration skul-

le det ju vara till vårbalen och om
du frågar mig varifrån jag fick
idén så minns jag det inte. Något
skulle det ju handla om, men var-
för Spanien och tjurfäktare? Det
kan jag inte erinra mig, säger
han.

Ond bråd död och kärlek 
I stora drag är handlingen följan-
de: Senor Alvarez Miguelo, som

är veterinär i Madrid, och hans
hustru señora Maria ordnar en
liten fest för att fira sonen Pedril-
los studentexamen. Bland de
inbjudna finns den engelske kon-
suln Sir Morbus Addisson och
där finns också Pedrillos älskade
Donna Pipetta. När Pedrillo i för-
troende berättar för sin gode vän
Acimolo att han är förälskad i
Pipetta avslöjar denne att Pipet-

Det kom ett spex till redaktionen...
Ridån går upp. På scenen, ett rum iordningställt för fest.
Platsen är Madrid och året är ”omkring 1752”. Spexet Ferdi-
nando kan börja. När ridån slutligen går ner igen efter femte
och sista akten kommer huvudpersonen, unge student don
Pedrillo Capillo, att ha gjort sitt svåra yrkesval, veterinär eller
tjurfäktare. Vägen dit kommer att vara kantad av såväl
kärlek som illmariga intriger och ond bråd död.

För nästan exakt 60 år sedan, på Stutis vårbal 1942, hade
detta spex urpremiär. Vi blev nyfikna på författaren, Nils Olof
”Nolle” Lindgren, och stämde träff. Det visade sig bli ett
samtal om bland annat konsten att översätta skönlitteratur
och om tillfällighetspoesi. 

Som en röd tråd genom Nils Olof Lind-
grens liv går lusten att skriva. Och resul-
tatet av denna lust kan bli allt från ett
tillfällighetspoetiskt verk att framföra på
släktfesten till en översättning av någon
roman.

Två spex skrev Nolle under studietiden. Spexoperetten Ferdinando och lustspelet Svam-
let, som han författade under pseudonymen William Shakerspex.
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tas far, Don Rubardo som är
direktör för tjurfäktningsarenan
(taurodromen) i Madrid, har
beslutat att den som vill gifta sig
med hans dotter måste vara tjur-
fäktare, annars göre han sig icke
besvär. 

Detta komplicerar Pedrillos
framtidsplaner som tills nu varit
självklart utstakade för honom.
Så här säger han själv: ”Men,
min fader vill att jag ska bli vete-
rinär, därför att han ännu inte
hört talas om någon veterinär

vars son inte blivit det också,
eller vars far inte varit det före
honom. Hur den första veterinä-
ren kom till, förstår jag inte.” 

Till sin pappas förtvivlan be-
stämmer sig Pedrillo för att bli
tjurfäktare. Pipettas grymme far
beslutar då att låta Pedrillo
utmana den mest fruktade tju-
ren, Ferdinando. Men, tack vare
sina yrkesmässiga kunskaper
lyckas pappa veterinären i sista
stund göra en oxe av Ferdinando
som därmed blir en lätt match

för tjurfäktaramatören Pedrillo.
Slutet gott allting gott men inte
för alla … djurvännen Sir Mor-
bus Addisson blir till exempel
ihjälstångad när han försöker
befria Ferdinando från dennes
nosring och den grymme Don
Rubardo dör helt enkelt av ilska i
sista akten. Men Pedrillo får sin
Pipetta och don Miguelo ser den
veterinära successionen räddad.

Förebilder från vardagen
på Stutis
Spexet är ett slags operett eller
som det står i programmet, spex-
operett opératif, med musik av
bland andra Bizet, Bellman,
Offenbach, Rossini och Verdi. 

Att det vid den här tiden
pågick ett världskrig märks inte i
spexet. Däremot hade flera av
rollfigurerna sina förebilder i
verkligheten på Stutis. Don
Rubardo har till exempel fått sitt
namn efter den fruktade profes-
sorn i patologi Sven Rubarht som
var känd för sina häftiga vredes-
utbrott.

I rollistan finns också en viss
Simone Castraquatto, tjurvårda-
re. Här var det chefen för djur-
vårdarna på Stutis kirurgiska
klinik, Simon Gustavsson, som
inspirerat Nolle. Simon hade
konstruerat en apparat som
användes vid kastration av kat-
ter och som allmänt gick under
benämningen kastrakatten, och
enligt Nolle var han mäkta stolt
över sin uppfinning. 

– Katter vill gärna krypa in på
mörka ställen för att ta skydd
eller rekognoscera, och kastra-
katten var helt enkelt ett stö-
velskaft med botten, men utan
fot. När katten krupit in en bit
hade veterinären fritt operation-
sutrymme, förklarar han.

Stockholmare utan veteri-
närt påbrå
Till skillnad från Pedrillo kom-
mer inte Nils Olof från någon
veterinärfamilj. 

– Vi som började på Stutis 1939
var en för den tiden ganska origi-
nell årskull på det viset att fyra
av oss var stockholmare utan
något som helst veterinärt påbrå.
Då var det ju så att många som
studerade till veterinär var vete-

Djurskyddsvännen Sir Morbus Addisson (Lennart Martelius) samspråkar med sin mot-
sats i djurskyddsfrågor Don Rubardo, chefen för taurodromen i Madrid (Rolf Cederstam).
Betjänten Appendix (Hans Edlund) serverar och veterinären Senor Alvarez Miguelo
(Nolle Lindgren) har av någon anledning förlorat medvetandet och trillat av sin stol.

Tjuren Ferdinando (Hans Jörgen Hansen och Åke Algers) ligger utslagen på scengolvet
efter att i sitt kastrerade tillstånd ha varit en enkel match för tjurfäktaramatören Don
Pedrillo. Från vänster: betjänten Appendix (Hans Edlund), tjurvårdare (Kurt Hjalmars),
veterinär Senor Alvarez Miguelo (Nolle Lindgren), Donna Pipetta (Torsten Petrelius), Don
Pedrillo (Bengt Nihleen), Senora Maria hustru till veterinär Miguelo (Bengt Tibblin), en
tjurvårdare till (Gösta Winqvist) och slutligen Pedrillos kompis toreadoren Don Acimolo
de Cordoba (Sven-Erik Otterlin).
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rinär- eller bondsöner. Vi stock-
holmare betraktades nog till en
början med en viss misstro både
av kurskamrater och lärare,
säger han. 

Nolles morfar var åkare, vilket
på den tiden betydde att han inte
hade en endaste bil men däremot
många hästar. Han berättar om
den gången 1926 då familjen
skulle flytta från Vasastan i
Stockholm till Östermalm och
han själv fick sitta på kuskbock-
en och köra hela det stora flytt-
lasset.

– Det var två bastanta stickel-
håriga fuxar som drog flyttlasset,
och den sista biten, från Rune-
bergsplan till destinationen på
Östermalmsgatan, anförtroddes
jag tömmarna och även ptroan-
det vid framkomsten, säger han.

Mammans berättelser gav
intryck
Emellanåt kom förstås en veteri-
när till åkeriets stallar och det
var via hans mammas berättel-
ser om sådana besök, som för
henne var riktiga begivenheter,
som Nolle fick sina första kon-
takter med veterinäryrket. Han
var tidigt mycket intresserad av
djur och natur och påhejad av sin
mamma började han på Stutis.

– Jag läste allt jag kom över om
djur när jag var liten. Vi hade en
naturvetenskaplig förening på
Östra real där jag var medlem

sedan sista året i realskolan. Där
träffade jag Nils Linnman som
delade med sig av sitt, redan
under gymnasietiden, mycket
stora kunnande om skalbaggar
vilket bidrog till att skalbaggs-
samlande kom att fylla en viktig
uppgift för mig som fritidsverk-
samhet för många år framåt,
säger han.

Fåglar och skalbaggar
– Nisse Daggmask, som han
senare via radions naturprogram
kom att bli för tusentals
naturintresserade ungdomar,
var också den som ledde mig in
på fågelskådning. Från mitten av
mars till mitten av juni var vi
några som så snart skolan var
slut på lördagseftermiddagen
cyklade de 5,5 milen till Hjälsta-
viken, där vi efter några timmars
sömn i en lada eller under bar
himmel ägnade vårsöndagarna
till att, beväpnade med kamera
och kikare, traska omkring för
att komplettera våra ornitologis-
ka artlistor. Fågelskådandet och
skalbaggssamlandet kunde dess-
utom med fördel förenas, säger
Nolle.

– När jag under de sista gym-

nasieåren fick Sveriges entomo-
logiska förenings stipendium
valde jag som uppgift att studera
skalbaggsfaunan i norra Närkes
våtmarker. Därmed möjliggjorde
jag listigt ett länge åstundat
besök i den natur vars fågelliv så
oförglömligt skildrats av Erik
Rosenberg i hans numera klas-
siska ”Oset och Kvismaren”,
säger han.

Kårordförande och
spexförfattare
Under studietiden på Stutis, som
han beskriver som en lycklig
period i livet, var han kårordfö-
rande i två år och hann dessutom
med att skriva två spex. Förutom
Ferdinando författade han också
Svamlet, ett ”Lustspel i detta
ords fula bemärkelse, skrivet på
lättrimmad blankvers av Willi-
am Shakerspex”. Hur det kom sig
att han hann med att både skriva
spex, uppträda och leda kåren
samtidigt som han skötte studi-
erna vet han inte. Kanske är en
förklaring att tempot var ett
annat, både i samhället och på
utbildningen. Det fanns tid till
spex och inte så stor konkurrens
från annan underhållning. 

En av favoritböckerna han översatt är ”De
små liven inpå livet” av Michael Andrews.
Intresset för andra små liv, i form av skal-
baggar, väcktes under skoltiden då Nolle
kom i kontakt med Nisse Linnman.

Det var med den här boken om katter som Nolle började sin översättarbana. Han tackade
först nej till uppdraget eftersom bokens originalspråk var franska. Men med skolfranskan
i högsta hugg tog han sig till sist an uppgiften. Med åren kom han att översätta ytterli-
gare tjugotalet titlar, mest från engelska till svenska.
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– Tv fanns ju inte. Jag bodde
hemma under studietiden och
satt väl på min kammare och pli-
tade, säger han.

Skrivande till vardags och
till fest
Några tankar på att fortsätta för-
fattandet har han inte haft.
Däremot har han genom åren
hela tiden varit en skrivande
människa, både i jobbet och på
fritiden. I jobbet har det förutom
doktorsavhandlingen blivit åt-
skilliga uppsatser, debattinlägg
och redigeringsarbete med boken
”Bot för boskaps sot”. Han var
också redaktör för veterinärtid-
ningen en period på 1950-talet.
Privat har han ägnat sig åt vad
han kallar tillfällighetspoesi, det
vill säga sångtexter och annan
underhållning i samband med
fester och kalas. 

– Och så har jag översatt lite
böcker, säger han liksom i förbi-
farten.

Från kattbok till romaner
Det visar sig att han, förutom ett
blandat sortiment av engelsk och
amerikansk skönlitteratur, har
översatt delar av sydafrikanen
André Brinks författarskap,
exempelvis ”Rykten om regn” och
”En torr vit årstid”, och dessutom
under åren 1985 till -92 ett dus-
sintal romaner i serien Det Bästas
bokval. 

– Äsch, det är en tillfällighet
att jag började med det, avfärdar
han.

Så berättar han att han vid
mitten på 1970-talet blev upp-
ringd av chefssekreteraren på
SVA där han jobbade. Hon hade
fått en förfrågan från ett förlag
om det fanns någon bland de
anställda som skulle kunna över-
sätta en fransk kattbok. Nolle
fick förfrågan men tackade först
nej eftersom han bara hade sin
gamla skolfranska att ta till.

– Men sedan ångrade jag mig
och gick med på att göra ett för-
sök. Det kunde ju vara bra att ha
något att ta sig för på ålderns
höst, tänkte jag då, säger han.

Översatt tjugotalet titlar
Sammanlagt har det blivit drygt
tjugotalet titlar. Nolle höll på

med översättandet ända tills för-
laget förklarade att de inte
kunde anlita honom längre om
han inte började använda dator.

– Jag fick en pc av mina barn i
80-årspresent och den är säkert
bra, säger han och skrattar för-
tjust. Men som verktyg i mitt
översättande kom den försent.

På frågan om det inte är svårt
att översätta säger han vänligt
men bestämt att på den frågan
brukar han svara, att det vikti-
gaste för en översättare är att
kunna sitt eget språk.

– Och så finns ju Esseltes eng-
elsk-svenska lexikon som nästan

götska ardenneruppfödare. Sedan
bar det av till Västerbotten där
han jobbade i tre olika distrikt,
Burträsk, Norsjö och Vindeln.

– Jag hade inte egen bil det
första året utan blev skjutsad
överallt av en ung droskägare
som framför allt var en hängiven
jägare och entusiastisk ägare av
ett par vackra smålandsstövare.
Vi jagade hare på morgnarna och
fiskade på kvällarna i de små
klara, kvillrande bäckar som
genomflyter Västerbottens sko-
gar. Det var en fantastisk tid,
säger han med något drömskt i
blicken.

”Det var bättre förr”
Vi hamnar i en diskussion om
huruvida det var bättre förr eller
inte. Nolle tycker att det mesta
var bättre, ”tycker inte alla det?”. 

– Jag tror till exempel att barn
och ungdomar var bättre på att
sysselsätta sig. Jag och en kom-
pis bildade en dansklubb när vi
var tretton–fjorton år och pojkar-
na hade kostym och slips och
flickorna klänning. Det förekom
minsann inget hånglande. Och
samlade man inte skalbaggar
eller tittade på fåglar så spelade
man fotboll eller samlade frimär-
ken, säger han.

På frågan vad han tror skulle
hända om han idag gick fram till
några ungdomar och föreslog att
de tog en tur ut i skogen och sam-
lade lite skalbaggar så småskrat-
tar han åt det orimliga i tanken.
Jag däremot kommer på mig
själv med att tänka att han nog
skulle lyckas. Bannemej, nog skul-
le den här mannen lyckas med
att väcka intresse hos den mest
blaserade individ. 

Tycker han att det spexas för
lite idag? 

– Det vet jag inte. Jag skulle
tro att studenterna idag roar sig
med andra saker än vi gjorde,
säger han.

Om du skulle skriva ett spex
idag, vad skulle det kunna hand-
la om?

– Nja, jag vet inte. För min del
är det allt slutspexat, svarar han
med ett klurigt leende.

Karin Åström Bengtsson

räknas som fusk att använda
eftersom den ger dig alla synony-
mer du behöver, i stort sett på en
gång, säger han.

I nästan hela sitt yrkesliv, när-
mare fyrtio år, arbetade Nolle på
SVA, Statens veterinärmedicins-
ka anstalt. Om den tiden har han
skrivit artikeln ”Mina år på
anstalt”, (Svensk Veterinärtid-
ning, nr 16, volym 38, 1986).

– Jag kom att ägna mig åt
något så apart som fjäderfäns
sjukdomar, säger han och skrat-
tar.

Idyll i Västerbotten
Kvacken tillbringade han först
på västgötaslätten med basen i
Kvänum. Där tampades han
bland annat med krävande väst-

Ett urval av alla de böcker som Nolle över-
satt.
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Tisdagen den 16 april höll Säll-
skapet för Veterinärmedicinsk
Forskning sitt årsmöte på VMFs
kårhus på Ultuna. Ett drygt 20-
tal medlemmar hade infunnit sig
för att rösta fram nya styrelse-
medlemmar och dessutom delta i
ett par ceremonier. Den formella
delen av mötet var snabbt avkla-
rad, avgående ordföranden Ulf
Magnusson ersätts de komman-
de tre åren av Karin Persson-
Waller och styrelsen består i
övrigt av Eva Wattrang, Fredrik
Hulthén, Jens Häggström, Karo-
lina Törneke och Henrik Holst.
Årsavgiften fastställdes till det
sedvanliga beloppet 30 kronor
och denna blygsamma summa
borde kunna locka fler kolleger
att ansluta sig till detta sällskap.
Sällskapet organiserar årligen
symposier, seminarier och tema-
dagar och den senaste aktivite-
ten var ett seminarium om Foder-
kvalitet –- Kohälsa – Mjölkkvali-
tet som hölls den 23 april.

Pris för bästa veten-
skapliga publikation
Därefter vidtog den mera högtid-
liga delen som inleddes med
utdelning av Sällskapets pris för
bästa vetenskapliga publikation
under perioden 1999 till 2001.
Priset består av en summa peng-
ar och en stilig medalj med pris-
tagarens namn ingraverat och
texten ”För framstående forsk-
ning”. Detta pris gick till Eva
Axnér för hennes avhandling
”Sperm morphology and matura-
tion in the domestic cat (Felis sil-
vestris canus)” med motivering-
en: 

”Med hjälp av såväl grundläg-
gande som tillämpade studier
har Eva Axnér skapat en av-
handling som är till nytta såväl

vid utredningen av hankatters
fertilitet som vid arbetet med att
utveckla tekniker för att frysa
kattsperma. Avhandlingen är lo-
giskt uppbyggd och stringent
skriven. Ingående delarbeten är
elegant upplagda och är genom-
förda med hjälp av såväl traditio-

nell som ny metodik. Den höga
vetenskapliga kvalitén avspeglas
i att delarbetena är publicerade i
högt ansedda tidskrifter.” 

Efter det kaffe som följde på
årsmötet fick Eva en möjlighet
att presentera sina studier för
mötesdeltagarna. De som tidiga-
re kanske tyckt att reproduktion
hos tamkatter inte verkar vara
något problem fick nu veta att så
är dock fallet hos de olika raskat-
terna. 

Dessutom ger dessa forsknings-
resultat ökade möjligheter att
genom bioteknologi försöka rädda

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning
belönar framgångsrik förvaltare
Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning har nyligen haft
sitt årsmöte, och där både delat ut pris och utsett en heders-
ledamot. Sällskapet har idag avsevärda ekonomiska medel
ämnade att delas ut till veterinärmedicinsk forskning, men få
veterinärer söker dessa pengar.

”Eva Axnér har skapat en avhandling som är till nytta såväl vid utredningen av hankat-
ters fertilitet som vid arbetet med att utveckla tekniker för att frysa kattsperma.” Ulf Mag-
nusson, Henrik Holst och Bernt Jones applåderar.

Den framgångsrike
förvaltaren, tillika
hedersledamoten,
Bengt Hurvell pose-
rar tillsammans med
forskningspristagaren
Eva Axnér.
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de utrotningshotade vilda katt-
djuren, där samtliga 36 arter
befinner sig under hot om utrot-
ning. Man har redan kommit
långt med geparder där insamlad
sperma från vilda handjur sänts
till honor i zoologiska parker i
USA för att minska inaveln inom
arten. 

Beträffande sättet att samla in
sperman är elektroejakulation
den metod som gäller, dock är
djuren alltid sövda.

Första hedersledamoten
Sällskapet hade ytterligare en
hedersbevisning att utdela denna
dag. För första gången sedan
sällskapet bildades 1936 hade
man beslutat sig för att utse en
hedersledamot, Bengt Hurvell.
Bengt Hurvell satt under många
år i sällskapets styrelse och fun-
gerade 1974 som sekreterare då
sällskapet erhöll den största
enskilda donationen någonsin till
veterinärmedicinsk forskning,
Ivar och Elsa Sandbergs stipen-

diefond för livsmedelshygienisk
forskning. Vid donationstillfället
var den skänkta summan ca
400 000 kronor och det föll på
sekreterarens lott att förvalta
dessa pengar. Denna förvaltning
har Bengt fortsatt att sköta även
efter att han avgått ur styrelsen
och den förvaltningen har varit
så framgångsrik att fonden nu
uppgår till otroliga tolv miljoner
kronor. Summan som kunnat
delas ut har varierat med åren
men har de senaste åren legat
mellan ca 400 000–700 000 kro-
nor. 

Första gången stipendier utde-
lades var 1977 då Karl-Erik Ham-
marberg erhöll 1 500 kronor för
ett projekt med titeln ”Hygienis-
ka problem vid getosttillverk-
ning” och Lennart Persson 10 500
kronor för ”Resistensundersök-
ningar hos kolibakterier isolera-
de från livsmedel”. 

I år har stöd getts till fyra pro-
jekt och en sammanlagd summa
av 313 045 kronor (se SVT nr 4/02,
sidan 228). 

Fler ansökningar söks
Det var detta framgångsrika ar-
bete som sällskapet ville premie-
ra. Bengt Hurvell har nu även
satt igång med arbetet för att
permutera fonden, vilket kom-
mer att ge möjlighet att öka ut-
delningen. Bengt vill också fram-
föra att han tycker fonden är allt-
för lite känd och att det kommer
alldeles för få ansökningar. I
dessa dagar när många andra
forskningsanslag försvinner eller
minskar borde denna fond kunna
fylla ett behov. Sällskapet an-
nonserar varje höst i Svensk
Veterinärtidning och Bengt Hur-
vells uppmaning till veterinärkå-
ren är: SÖK! SÖK! SÖK!

För den som vill veta mer om
både Sällskapet för Veterinärme-
dicinsk Forskning och om Ivar
och Elsa Sandbergs stipendie-
fond kan vi hänvisa till tidigare
artiklar i SVT, en av hedersleda-
moten Bengt Hurvell i nr 7/77
och en av Lars Ekman i nr 8–
9/85.

Christina Arosenius

PVF KALLAR TILL EXTRA
ÅRSMÖTE

Härmed kallar PVF sina medlemmar 
till ett extra årsmöte 

lördagen den 15 juni kl. 14.00 på Kulturhuset, 
Svavelsticksgränd i Jönköping.

Orsaken till det extra årsmötet är att PVF:s styrelse inte längre kan tillstyrka sina egna
och sina medlemmars medlemskap i SVF. Om inget oförutsett inträffar kommer samtli-
ga styrelseledamöter att ställa sina platser till förfogande vid mötet.

Ytterligare information kommer att sändas till alla medlemmar. Ring gärna “din” styrel-
seledamot för mer information.

Styrelsen
Privatpraktiserande Veterinärers Förening

 
 

PVF KALLAR TILL EXTRA 
ÅRSMÖTE. 

 
Härmed kallar PVF sina medlemmar till ett extra årsmöte lördagen den 15 

juni kl. 14.00 på Kulturhuset, Svavelsticksgränd i Jönköping.
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Under slutet av 1990-talet såg
situationen oroväckande ut be-
träffande återväxten av professo-
rer vid det veterinärmedicinska
lärosätet. Fler professorer sluta-
de än nya kom till, och vissa pro-
fessorstjänster stod obesatta i
åratal.

Idag är läget ett annat, trots
ekonomiska och organisatoriska
frågetecken för fakulteten. Vid
årets professorsinstallation på

Ultuna den 5 april välkomnades
två nya veterinärmedicine pro-
fessorer, och den 3 maj hölls
ytterligare en installation i Skara,
där Catarina Svensson togs emot
som veterinärprofessor, den förs-
ta kvinnliga professorn i Skara
för övrigt.

Installationen på Ultuna
Installationshögtiden på Ultuna
är den största för Sveriges lant-

bruksuniversitets olika orter och
i år installerades elva professorer
från de tre fakulteterna.

Traditionsenligt inledde rektor
Ann-Christine Bylund högtiden
med ett tal, där hon direkt kom
in på SLU:s aktuella institu-
tionsreform. Rektorn sade sig
vilja ha en öppen diskussion om
reformen, vars huvudsyfte hon
sade var att konsolidera den hög-
kvalitativa verksamheten vid
universitetet. SLU ska ha hög
prestige och en bra ledning, var
rektorns mål. Såväl beträffande
antalet grundutbildningsstuden-
ter som antalet doktorander upp-
fyller SLU redan nu målen i
regeringens regleringsbrev. Ett
mål som SLU inte uppfyller gäl-
ler dock andelen kvinnliga pro-
fessorer. Regeringen vill att
minst 34 procent av universite-
tets professorer är kvinnor, men
siffran ligger idag ”bara” på 25
procent. Varför det är så hade
rektorn inget bra svar på, men
hon hoppades på ett större in-
tresse för de högre tjänsterna
från kvinnorna i framtiden.

Forskningen en hjärtesak
Några kvinnor kunde inte den
veterinärmedicinska fakulteten i
Uppsala uppbringa åt rektor i år,
men väl två mycket meriterade
män.

Dekanus Göran Dalin presen-
terade den ene, Clarence Kvart,
som en stockholmsk teknikfreak
med god pedagogisk ådra.

Clarence Kvart tog veterinär-

��������
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. 

Professorsinstallation på Ultuna 2002
Fredagen den 5 april installerade SLU på Ultuna sina nya
professorer för 2002. Den veterinärmedicinska fakulteten
hälsade Claes Fellström och Clarence Kvart välkomna i 
professorsskaran vid universitetets huvudort.

Ann-Christine Bylund
sade sig vilja ha en
öppen diskussion om
SLU:s institutionsre-
form, vars huvudsyfte
hon sade var att kon-
solidera den högkvali-
tativa verksamheten
vid universitetet.
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examen 1975 vid Kungl Veteri-
närhögskolan i Stockholm, och
satsade genast på ämnet fysiolo-
gi. Efter några år som assistent
och doktorand vid institutionen
för fysiologi, disputerade han
1982. Han inriktade sig tidigt i
sin forskningsgärning på studier
av hjärtats funktion och meka-
nism. Med hjälp av EKG, ultra-
ljud, ekokardiograf och många
andra tekniska hjälpmedel lyck-
ades Clarence Kvart kartlägga
och åskådliggöra komplicerade
skeenden i hjärtats fysiologi.
Han lyckades också dra till sig
likasinnade nytänkande och tek-
nikintresserade doktorander, som
alla presenterat banbrytande av-
handlingar under hans ledning.
Namn som Johan Carlsten, Görel
Nyman och Jens Häggström är
aktade i den veterinära världen
långt utanför Sveriges gränser.

Clarence Kvart är i högsta grad
fortfarande aktiv både som fors-
kare, lärare och handledare, var-
för hans utnämning till professor
kändes helt naturlig.

Förkämpe för den svenska
modellen
Den andre nye Ultunaprofessorn
vid v-fakulteten presenterades
av dekanus som: ”en förkämpe
för den svenska modellen i svin-
produktion, med gott djurskydd,

etisk djurhållning och antibioti-
kafrihet som mål”. Det handlade
om Claes Fellström, 53-årig got-
länning och specialist på svin-
diarré.

Claes Fellström började sin
karriär som agronomstudent,
men kom snart på bättre tankar
och sadlade om till veterinärstu-
dier. Han fick sin veterinärlegiti-
mation 1980, och efter några år
som distrikts- och besiktningsve-
terinär återvände han 1985 till
en undervisnings- och forsk-
ningstjänst vid SLU. 1996 avlade
han doktorsexamen i ämnet me-
dicin för icke idisslare, där av-
handlingen behandlade svindy-

senteri och relaterade svinsjuk-
domar.

– Vi vet idag att kanske så
mycket som en tredjedel av gri-
sarnas tillväxtkapacitet i Sverige
inte utnyttjas på grund av att de
drabbas av synliga och icke synli-
ga infektionssjukdomar, säger
Claes Fellström. Hans forskar-
grupp har fokuserat på diarré-
sjukdomar, och med nya kunska-
per i ryggen försöker gruppen nu
eliminera svindysenteri från den
svenska svinpopulationen. Forsk-
ningen om svindysenterins orsa-
kande agens, spiroketen, är djur-
slagsövergripande och Claes Fell-
ström samarbetar därför både
med SVA, Svenska Djurhälso-
vården, Akademiska sjukhuset,
Kungl Tekniska Högskolan, Lunds
universitet och flera utländska
forskningsinstitutioner.

Kunskap via andra
Rektor Ann-Christine Bylund
önskade de två veterinärerna och
övriga nyinstallerade professorer
lycka till i sin nya position. – Ni
kommer kanske att få mindre tid
för egen forskning, men större
möjligheter att söka kunskap via
andra, avslutade hon.

En månad senare var det dags
för SLU i Skara att hålla sin
egen professorsinstallation, och
då fick både rektorn och den
veterinärmedicinska fakulteten
en ny kvinnlig professor. Det är
dock en annan historia som SVT
ber att få återkomma till.

Johan Beck-Friis

De nyinstallerade professorerna Clarence Kvart och Claes Fellström flankerar dekanus
Göran Dalin och skålar för framtida stordåd.

NORSHOLMS DJURVÅRDSCENTER AB
söker en klinikveterinär med stort intresse för smådjur, för ett vikariat
under sommaren och med goda möjligheter till tillsvidareanställning
till hösten. Den sökande skall ha god ”team”-känsla och ha gott hand-
lag med djur o djurägare. Veterinärer under utbildning som passerat
klinikerna i årskurs 4 är välkomna att söka vikariatstjänsten. På djur-
sjukhuset arbetar fyra klinikveterinärer och f n tio personer som TA-
personal. Förutom djursjukhuset i Norsholm, invid Göta kanal mellan
Norrköping o Linköping, driver vi även en filialklinik i stadsdelen Kne-
ippen i Norrköping.

Ansökan till tjänsten inlämnas så snart som möjligt!
Adress: Norsholms Djurvårdscenter, Biskop Henriks väg 6, 610 21
Norsholm. Vid frågor är Ni välkomna till klinikchef Arne Adolfsson
eller klinikveterinär Rebecka Frey på tel: 011-36 85 85. Besök gärna
vår hemsida på www.norsholmsdjurvardscenter.se.
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Hästnäringen har under de senaste två decennierna fått en allt större betydelse för svenskt lantbruk och även för
landskapsvården. Den utgör också en viktig näring för många människors fritidsaktiviteter. Det finns idag över 200 000
hästar i Sverige med nästan lika många hästägare. Hästen är idag den femte viktigaste inkomstkällan för svenskt
jordbruk och är på god väg att bli den fjärde. Ridning är en folksport med ca 500 000 aktiva utövare, framför allt unga
flickor. Inom husdjurs-, veterinär- och hippologprogrammen vid SLU finns därför ett stort behov av kunniga lärare
med god vetenskaplig kompetens. Det är bland annat därför av stor vikt att det bedrivs aktiv forskning inom olika
discipliner på djurslaget häst vid SLU.

En grupp forskare vid SLU med den gemensamma nämnaren att de bedriver forskning inom olika discipliner på
djurslaget häst har tagit initiativ till ett fyraårigt forskningsprogram, som nu sätts i verket. Programmet innefattar bland
mycket annat en gemensam forskarskola och seminarier.

Vi söker nu 7 doktorander och 3 forskarassistenter till programmet. Anställningarna ingår i SLUs strategiska
satsningar på forskning och forskarutbildning inom det prioriterade området ”förstärkning av hästrelaterad
forskning”.

Doktorandtjänster
Enheten för hippologisk högskoleutbildning, SLU, Uppsala
Doktorandtjänst 1, gällande metoder för och studier av ridbarhet i relation till olika etablerade kvalitetsmått inom
hästsporten. För tjänsten lämplig bakgrund är veterinär-, agronom- eller hippologexamen (OBS utöver hippologexa-
men krävs ytterligare minst 40 högskolepoäng). Forskarutbildningsämne anatomi med särskild inriktning på rid- och
körkonst.
Ref nr 1754/02-2022
Upplysningar om tjänsten lämnas av föreståndare Lars Roepstorff, tel: 018-67 21 80, (Lars.Roepstorff@hipp.slu.se) 

Institutionen för Anatomi och Histologi, SLU, Uppsala
Doktorandtjänst 2, gällande biomekanik, diagnos och terapier i samband med patologiska tillstånd i ryggkotpelaren
hos häst. För tjänsten erfordras veterinärexamen. Forskarutbildningsämne anatomi med särskild inriktning på bio-
mekanik
Ref.nr 1755/02-3668
Upplysningar om tjänsten lämnas av professor Stig Drevemo, tel: 018-67 21 51, (Stig.Drevemo@ah.slu.se) 

Institutionen för Farmakologi och Toxikologi, SLU, Uppsala
Doktorandtjänst 3, gällande studier av omsättningen av läkemedel och andra xenobiotika hos häst. Undersök-
ningarna syftar till att kartlägga förekomst av xenobiotikametaboliserande enzymer i levern och extrahepatiska väv-
nader samt betydelsen av dessa enzymer för omsättningen av läkemedel och andra xenobiotika hos häst. Projek-
tet involverar basala frågeställningar, såsom kvantifiering av enzymhalter med molekylärbiologiska och andra meto-
der samt – i samarbete med klinikerna på SLU – frågeställningar som rör substansernas kinetik. Forskarutbild-
ningsämne farmakologi.
Ref.nr 1756/02-1995
Upplysningar om tjänsten lämnas av professor Hans Tjälve, tel: 018-471 45 13, (Hans.Tjalve@farmtox.slu.se) och
univ. lektor Carina Ingvast Larsson, tel: 018-471 45 12, (Carina.Ingvast.Larsson@farmtox.slu.se) 

Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, Uppsala
Doktorandtjänst 4, gällande metoder och möjligheter för internationell avelsvärdering inom ridhästaveln med utnytt-
jande av data om unga ridhästars exteriör, hälsa och bruksegenskaper. För tjänsten erfordras agronomexamen med
husdjursinriktning och godkänt examensarbete i husdjursgenetik. Erfarenhet av undervisning eller forskning röran-
de hästavel är meriterande. I tjänsten ingår viss undervisning på hästavelsområdet. Forskarutbildningsämne hus-
djursvetenskap, inriktning genetik och avel.
Ref.nr 1757/02-2031
Upplysningar om tjänsten lämnas av statsagronom Jan Philipsson, tel: 018-67 19 76, (Jan.Philipsson@hgen.slu.se) 

Institutionen för Jordbrukets Biosystem och Teknologi, SLU, Alnarp och Institutionen för Husdjurens
Miljö och Hälsa, SLU, Skara
Doktorandtjänst 5, med inriktning mot samspelet häst, människa, byggnad och landskap. Närmare inriktning
bestäms i samarbete med doktoranden. Tyngdpunkten kan ligga på hästens beteende och välfärd i olika inhysnings-
former och utemiljöer eller hästanläggningens påverkan på landskap och miljö. Eventuellt kan två doktorandtjänster bli
aktuella.

STRATEGISK SATSNING PÅ
DJURSLAGET HÄST VID SLU
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Lämplig bakgrund är husdjursagronomexamen med goda kunskaper i etologi eller teknikagronomexamen med
byggnadsinriktning. Forskarutbildningsämne landskapsplanering, alternativt teknologi, alternativt etologi.
Ref.nr 1758/02-4465
Upplysningar om tjänsten lämnas av försöksledare Michael Ventorp, tel: 040-41 50 84, (Michael.Ventorp@jbt.slu.se)
och professor Linda Keeling, tel: 0511-672 20, (Linda.Keeling@hmh.slu.se) 

Institutionen för Obstetrik och Gynekologi, SLU, Uppsala
Doktorandtjänst 6, gällande brunst- och brunstbeteendestörningar hos sto med speciell tonvikt på endokrina för-
ändringar. Forskarutbildningen innefattar både laborativt arbete och kliniskt arbete på ston. Sökande skall ha vete-
rinärexamen. Forskarutbildningsämne reproduktion.
Ref.nr 1759/02-2054
Upplysningar om tjänsten lämnas av professor Hans Kindahl, tel: 018-67 21 71, (Hans.Kindahl@og.slu.se) 

Institutionen för Patologi, SLU, Uppsala
Doktorandtjänst 7, gällande inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst. Skador som involverar rörelseap-
paraten är vanliga hos våra rid- och tävlingshästar. Forskningen syftar till att hitta diagnostiska och prognostiska
markörer för tidiga patologiska förändringar i ledens olika vävnadskomponenter. Lämplig bakgrund är veterinärexa-
men. Projektet görs i samarbete med avdelningen för immunologi, SLU. Forskarutbildningsämne patologi.
Ref.nr 1760/02-2039
Upplysningar om tjänsten lämnas av docent Stina Ekman, tel: 018-67 11 91, (Stina.Ekman@pat.slu.se) 

Forskarassistenttjänster
Behörighet: För behörighet att anställas som forskarassistent krävs svensk eller utländsk doktorsexamen. I första
hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst 5 år före ansökningstidens utgång.
Förordnandet ges först för två år, och därefter för ytterligare två år.
Den sökande ska till ansökan bifoga en kortfattad plan för den forskning som vederbörande önskar bedriva inom ramen
för tjänsten.
De tre som erhåller de utannonserade forskarassistenttjänsterna kommer att ansvara för att bedriva forskarskola för
programmets doktorander.

Institutionen för Kirurgi och Medicin stordjur, SLU, Uppsala
Forskarassistenttjänst 1, gällande hästkirurgi med speciell inriktning på rörelseapparatens funktion och sjukdomar.
Innehavaren av tjänsten ska med inriktning på ovanstående ämnesområde bedriva egen forskning, deltaga i hand-
ledning av forskarstuderande, medverka i teoretisk och praktisk-klinisk undervisning, grund- och forskarutbildning,
samt i fortbildning i inom ämnesorådet stordjurskirurgi.
Ref.nr 1761/02-4404
Upplysningar om tjänsten lämnas av VMD Karin Roethlisberger Holm, tel: 018-67 29 28, 
(Karin.Roethlisberger-Holm@kirmed.slu.se) och docent Görel Nyman, tel: 018-672 92, (Gorel.Nyman@kirmed.slu.se) 

Forskarassistenttjänst 2, gällande hästmedicin med inriktning mot arbetsfysiologi. Innehavaren skall med inriktning
på ovanstående ämnesområden, bedriva egen forskning, inleda internationell specialistutbildning inom invärtesme-
dicin hos häst, delta i handledning av forskarstuderande, medverka i hästmedicinövergripande teoretisk och prak-
tisk undervisning i grund- och forskarutbildning samt i fortbildning inom ämnesområdet.
Ref.nr 1762/02-4935
Upplysningar om tjänsten lämnas av professor John Pringle, tel: 018-67 14 74, (John.Pringle@kirmed.slu.se). Ansö-
kan skall avfattas på engelska.

Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård och Institutionen för Djurfysiologi, SLU, Uppsala
Forskarassistenttjänst 3, gällande utfodring och näringsförsörjning rörande djurslaget häst med speciell tyngd-
punkt på relationen utfodring-djurhälsa-prestation.
Placering vid endera av institutionerna beroende på innehavarens huvudinriktning. Innehavaren av tjänsten skall
med inriktning på ovanstående ämnesområde bedriva egen forskning, vara biträdande handledare eller om/när
docentkompetens erhållits vara huvudhandledare till forskarstuderande, medverka i grundutbildningen. 
Ref.nr 1763/02-2240
Upplysningar om tjänsten lämnas av Professor Jan Erik Lindberg, tel: 018-67 21 02 , 
(Jan-Eric.Lindberg@huv.slu.se) och docent Kristina Dahlborn, tel: 018-67 21 86, (Kristina.Dahlborn@djfys.slu.se) 

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Facklig företrädare för SACO är Gunilla Trowald Wigh tel 018-67 26 27.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr samt meritförteckning och övriga handlingar, som skall inkom-
ma till registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 31 maj 2002. En fullständig ansökan måste inges
för varje tjänst man söker. Gällande forskarassistenttjänsterna kommer sakkunnig-förfarande att ske och alla hand-
lingar som de sökande vill åberopa måste därför insändas i två ex.
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Det finns rapporterat från stora
delar av världen att under gynn-
samma klimatbetingelser kan
beten med stora inslag av alsike-
klöver ge negativa effekter på

hästar. Jag vill med detta kort-
fattade inlägg belysa klöversor-
tens historia och utseende, samt
de sjukdomar (hepatos och sekun-
där fotosensibilitet) som antas
kan vara orsakade av växten.

Alsikeklöver tillhör familjen
ärtväxter och är namngiven av
Linné, då han fann denna just i
Alsike (sydost om Uppsala). Förs-
ta fynduppgiften publicerades av
Linné i artikeln ”Swenskt Höfrö”
(Kongliga Swenska Wetenskaps-
akademiens handlingar 1742) där
han skriver att den ”Wäxer ock
på få ställen i Swerige wild, så-
som på någre ställen emellan
Upsala och Stockholm, besynner-
ligen wid Alsieke jämte landswä-
gen, endast i bästa Jordemon”. 

Hybridklöver
Alsikeklöver fick artnamnet hy-
bridum av Linné då han ansåg
att arten var en hybrid mellan
vitklöver och rödklöver. Den av-
viker från ”vanlig” vitklöver både
i växtsätt och färgnyans. Den
kan bli upp till fyra dm hög och
blomhuvudet är rosafärgat ned-
till och vitt upptill. Alsikeklövern
ser alltså ut som ett mellanting
mellan rödklöver och vitklöver.

Alsikeklöver har alltsedan upp-
täckten odlats som vallväxt. Som
vild i Sverige växer den på ängs-
mark, helst på bördiga platser,
upp till Västerbotten. Den har
förmåga att på vissa platser och
under gynnsamma betingelser
helt överta växtligheten.

Förgiftning
Alsikeklöverförgiftning hos häst
och annan boskap har rapporte-
rats både i Europa och Nordame-
rika alltsedan sekelskiftet 1800–
1900. Det finns inga kända under-
sökningar som klart kan bevisa
att det är klöverarten i sig som
ger symtom eller om det är myko-
toxiner från svampangrepp eller
liknande som är orsaken.

Det finns ett antal fallrappor-
ter från olika delar i världen
angående misstänkt alsikeklö-
verförgiftning, som beskriver lik-
artade symtom och tänkbara or-
saker till dessa. 

Svensk fallbeskrivning
I Sverige har Ebba Nilsson utfört

ett mycket bra fördjupningsarbe-
te 1999 under sin studietid på
Veterinärhögskolan (1). Detta ar-
bete kan beställas i sin helhet
från SLU-biblioteket. Enligt Nils-
sons fördjupningsarbete insjuk-
nade i månadsskiftet juli–augusti
1998 en betesgående häst med
hög feber, svårighet att andas,
kraftigt svullen på mule, under-
läpp, nosrygg och något ben.
Slemhinnorna var ikteriska och
den opigmenterade delen på hu-
vudet visade symtom på fotosen-
sibilitet. 

Betet som hästen och ytterliga-
re tre hästar gick på bestod till
90 procent av alsikeklöver varför
misstanke om alsikeklöverför-
giftning uppkom. Hästen behand-
lades med antibiotika och korti-
son. 

Den stallades in och utfodrades
med hö och betfor. Blodprover för
analys av levervärden togs på
samtliga fyra hästar. Samtliga
uppvisade förhöjda levervärden
som normaliserades efter att de

Alsikeklöver – olämpligt i betesgräs?
Alsikeklöverförgiftning på häst och annan boskap har rappor-
terats både i Europa och Nordamerika sedan början av 1900-
talet. Författaren till följande insändare belyser klöversortens
historia och utseende, samt de sjukdomar som antas kan
vara orsakade av växten.

Alsikeklöver tillhör
familjen ärtväxter och
är namngiven av
Linné, då han fann
denna just i Alsike
sydost om Uppsala.
Alsikeklöverförgiftning
på häst och annan bo-
skap har rapporterats
både i Europa och i
Nordamerika. Illust-
ration ur Nordens
Flora, Wahlström &
Widstrand.
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togs bort från betet. Hos den häst
som insjuknat utfördes även ult-
raljudsundersökning som visade
en något förminskad lever med
fläckvis onormalt leverparenkym.
Den histologiska undersökning-
en visade på toxisk hepatit med
periportal måttlig bindvävsök-
ning och gallgångsproliferation.
Påföljande betessäsong släpptes
två av hästarna på alsikeklöver-
betet igen. Blodprover tagna i
början av augusti visade en lind-

rig förhöjning av S-GLDH. Häs-
tarna flyttades från betet och
värdena normaliserades.

Ha alsikeklöverförgiftning
i åtanke
Jag anser att vi bör ha alsikeklö-
verförgiftning i åtanke som en
möjlig diagnos vid symtom som
fotosensibilitet, feber, svullna
läppar, svullna ben, ikterus, kolik
och onormala levervärden, i de
fall det kan påvisas att denna

klöverart har funnits i stor mängd
på utnyttjat bete.

Referens
1. Nilsson E. Misstänkt alsikeklöverför-

giftning på häst. En fallbeskrivning.
Fördjupningsarbete, SLU, 1999.

Stig Hägglund
biträdande överveterinär

Svenska Travsportens
Centralförbund

Veterinäravdelningen

Sveriges lantbruksuniversitet har beslutat om en strategisk satsning på veterinärmedicinsk infektionsbi-
ologi för att långsiktigt förstärka kompetensen inom detta forsknings- och undervisningsområde. Målsätt-
ningen är att öka samverkan mellan preklinisk och klinisk forskning och att tillämpa modern molekylärbi-
ologisk teknologi för att studera kliniskt relevanta frågeställningar inom aktuella problemområden. Ett led
i denna satsning är att inrätta initialt 5 doktorandtjänster. Dessa doktorander kommer att ingå i en fors-
karskola i Uppsala, som startar under höstterminen 2002. Vi söker därför doktorander till följande pro-
jekt: 

1) Clamydia-infektioner hos nötkreatur: diagnostik och identifiering med molekylärbiologisk teknik.
(Ref nr 1597/02-1455). Forskarutbildning i ämnet idisslarmedicin. Tjänsten är placerad på Institutionen
för idisslarmedicin och epidemiologi. Upplysningar om denna tjänst lämnas av professor Stefan Alenius,
018-671779 (Stefan.Alenius@idmed.slu.se) eller professor Karl-Erik Johansson, 018-674270 (Karl-
Erik.Johansson@sva.se).

2) Studier av immunsvaret vid lungmaskinfektion hos nötkreatur. (Ref nr 1598/02-2005). Forskarut-
bildning i ämnet parasitologi. Tjänsten är placerad vid Institutionen för veterinärmedicinsk mikrobiologi,
Avdelningen för parasitologi. Upplysningar om tjänsten lämnas av docent Anna Lundén, 018-674157
(Anna.Lunden@vmm.slu.se).

3) Interaktion med porcint circovirus typ 2 (PCV-2) – patogenetisk mekanism kopplad till klinisk
betydelse. (Ref nr 1599/02-2010). Forskarutbildning i ämnet immunologi. Tjänsten är placerad på Insti-
tutionen för veterinärmedicinsk mikrobiologi, Avdelningen för immunologi. Upplysningar om tjänsten läm-
nas av universitetslektor Caroline Fossum, 018-4714056 (Caroline.Fossum@vmm.slu.se).

4) Inflammatoriskt svar vid experimentella tarmsjukdomar hos gris. (Ref nr1600/02-2565). Forskar-
utbildning i ämnet medicin för icke-idisslare. Tjänsten är placerad vid Institutionen för kirurgi och medicin,
stordjur, Avdelningen för komparativ fysiologi och medicin. Upplysningar om tjänsten lämnas av professor
Marianne Jensen Waern, 018-671463 (Marianne.Jensen-Waern@kirmed.slu.se).

5) Det inflammatoriska svaret mot kommensala E. coli på slemhinnan hos svin. (Ref nr 1601/02-2012).
Forskarutbildning i ämnet reproduktion. Tjänsten är placerad vid Institutionen för obstetrik och gyneko-
logi. Upplysningar om tjänsten lämnas av docent Ulf Magnusson, 018-672324 (Ulf.Magnusson@og.slu.se).

Lämplig bakgrund till dessa tjänster är veterinärexamen eller högskoleexamen om minst 120 poäng.
Facklig företrädare för SACO är Gunilla Trowald Wigh tel 018-67 26 27. Övriga upplysningar lämnas av
koordinatorerna Anna Lundén 018-67 41 57 (Anna.Lunden@vmm.slu.se) och Mikael Berg 018-471 41 72
(Mikael.Berg@vmm.slu.se) 

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr samt meritförteckning och övriga handlingar, som
skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 5 juni 2002. En fullstän-
dig ansökan skickas in för varje sökt tjänst.

5 doktorandtjänster 
i veterinärmedicinsk infektionsbiologi
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Kollegerna Hallén Sandgren och
Ekman svarade på min insända-
re i SVT 5/02 om mastitbehand-
lingens vara eller icke vara, bland

annat genom att presentera en
tabell som påstås visa ”långsikti-
ga ekonomiska effekter” av tre
olika behandlingsprinciper vid
subklinisk mastit. Tror de verkli-
gen att EN lokal undersökning
som omfattar totalt 126 kor, för-
delade på tre grupper, kan utgö-
ra tillräckligt underlag för en
sådan beräkning? 

I tabellen har man fått lokalbe-
handling att framstå som oeko-
nomisk genom att använda data
som visade att fler djur ur den
lokalbehandlade gruppen hade
utgått ur besättningarna inom
tio månader efter studien, och
anta att skillnaden helt berodde

på vilken behandlingsgrupp dju-
ren tillhört. Man kunde dock inte
visa att det fanns något orsaks-
samband mellan erhållen behand-
ling och utslagning, eller ens att
juverhälsa var en viktig utslags-
orsak – försöksrapporten anger
till och med att ”uppgifter om
utslagningsorsaker saknas”. 

Man har också bortsett från de
positiva ekonomiska effekter som
bör uppkomma när man lyckas
bli av med infektionen (vilket
skedde i över 60 procent av de
lokalbehandlade fallen). Det all-
varligaste är dock att man försö-
ker ge sken av att undersökning-
en säger något generellt om all-
män respektive lokal behandling.
I själva verket säger den inte ett
dugg om några effekter av något
annat preparat än just de två
som användes i studien. 

Heligt krig?
Tycker ni att detta ser ut som en
objektiv skattning, med adekva-

ta ingångsdata och rimliga anta-
ganden? Jag tycker att det mer
liknar ett led i ett ”heligt krig”
mot antibiotikaanvändning. Detta
intryck förstärks när jag läser att
kollegerna Hallén Sandgren och
Ekman anser att ”...veterinärme-
dicinens största framtida uppgift
är att minimera konsumtionen
av antibiotika...”. 

Visserligen håller jag med om
att vi så långt som möjligt skall
förebygga sjukdom i stället för
att medicinera, men det betyder
inte att en minskning av medi-
cinförbrukningen är vår högsta
prioritet. Med den inställningen
är det stor risk att man under-
medicinerar och låter sjuka djur
betala för att målen skall nås.
Jag anser fortfarande att veteri-
nären först och främst skall till-
varata djurens intressen, men om
det verkligen är kårens uppfatt-
ning att en minskad användning
av antibiotika är vårt huvudmål,
tycker jag att orden ”du är dju-
rens enda hopp” snarast skall
strykas ur VMFs kårvisa.

Starka mejeriintressen
Slutligen kan jag inte låta bli att
undra vilken roll de stora förlus-
ter, som mejeriindustrin åsam-
kas av antibiotikarester som ham-
nar i deras mjölktankar, spelar i
det här sammanhanget. Mejeri-
erna har ett starkt intresse av
att få bort all antibiotikabehand-
ling av mjölkande kor. De har
också starka motiv att förorda
allmän framför lokal behandling
av mastiter, eftersom halterna i
mjölken blir betydligt lägre vid
allmän behandling och följderna
på mejeriet därmed mindre all-
varliga, om mjölk från behand-
lade kor levereras av misstag.
Rädslan för antibiotikarester i
levererad mjölk kan också moti-
vera att man motarbetar alla nya
preparat – penicillin har man ju
snabba och säkra analysrutiner
för.

Per Michanek
leg veterinär

Bedrivs ett ”heligt krig” mot antibiotika-
användning?
I SVT nummer 5/02 inleddes en debatt om antibiotikabe-
handling eller inte vid subkliniska mastiter hos nöt. Debatten
fortsätter här med en replik från en av debattörerna.

Rädslan för antibioti-
karester i levererad
mjölk kan motivera
att mejeriindustrin
motarbetar alla nya
preparat, befarar
insändaren.
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Hej Charlotte och Torkel!
Eftersom även jag apostrofera-

des i ert svar till Per Michanek
(SVT 5/02, s 279-281) vill jag
upplysa dem som följer debatten

om följande: Den produkt som
föranlett skriftväxlingen (Pirsue,
pirlimycin) registrerades nyligen
i hela EU-området genom ett så
kallat centralt förfarande. Den
kliniska dokumentationen utgjor-
des av omfattande studier i USA
och Kanada samt två stora euro-
peiska studier. De senare gjordes
enligt EU-regelverket ”CVMP
Note for guidance on vet med
products administered via the
teat duct to lactating cows for the
treatment of subclinical masti-
tis”.

De i studierna inkluderade fal-
len (n=694) rekryterades från 112
besättningar i EU-området. Sve-
rige representerades med 13 be-
sättningar (12 %). I relation till
ko- och besättningsantalet inom
EU är detta en klar överrepre-
sentation för Sverige. Jag hop-
pas, mot denna bakgrund, på
läsarnas förståelse för att intres-
set för ytterligare svenska försök
är begränsat. Pharmacia Animal
Health är ett forskande läkeme-
delsbolag där ständigt nya resurs-
och penningslukande projekt

måste prioriteras. En priorite-
ring som också sker i veterinär-
medicinens intresse.

Det har hänt saker sedan
1960-talet
I övrigt ett par kommentarer:
Det har hänt saker sedan 1960-
och 70-talen. Att ”Systemisk giva
ger bästa distribution” är nume-
ra inte alltid sant. Må vara att
15 000 mg penicillin intramusku-
lärt är något effektivare än 300
mg intramammärt vid mastit.
Men mängdrelationen 50:1 sörjer
också för att det behandlas myck-
et ko, men ganska lite juver, vid
intramuskulär administration. 

Vid förekomst av penicillinas-
bildade bakterier hjälper varken
intramuskulärt eller intramam-
märt penicillin. I Svensk Mjölks
studie, som refereras i SVT 5/02,
fick 25 procent av Staphylococcus
aureus-fallen exkluderas på grund
av att de var penicillinasbildare.
I praktiskt arbete måste man väl
inkludera alla fall som behand-
las?

Nu finns det nya intramammä-
ra produkter (t ex den som föran-
lett era skriverier) som innehål-

ler ett antibiotikum vars farma-
kokinetiska egenskaper gör det
speciellt lämpat för sådan admi-
nistration eftersom det diffunde-
rar in i juvervävnaden och ger
klart terapeutiska koncentratio-
ner där. 

Intramammär
sintidsbehandling
En annan inställning som inte
heller tycks ha ändrat sig, är att
Svensk Mjölks ledande mastitex-
perter accepterar intramammär
sintidsbehandling som en möjlig-
het vid subklinisk mastit (t ex
SVT 2/1996 och Husdjur 11/2001).
Varför accepteras sådant duttan-
de med kombinationer av antibi-
otika (bredspekrum) i juverdelar
med subklinisk mastit och samti-
dig behandling av flera friska
juverdelar? Varför accepteras
däremot inte en rejäl behandling
under någon del av laktationen
och då av enbart den sjuka juver-
fjärdedelen, med ett intramam-
märt preparat med smalt spekt-
rum och speciellt ägnad farmako-
kinetik? Har det med något som
ligger helt utanför veterinärme-
dicinen att göra? Finns det en
”hidden agenda” från er arbetsgi-
vare Svensk Mjölk, dvs mejeriin-
dustrin?

Staffan Bernstad
leg veterinär

Pharmacia Animal Health

Nya intramammära produkter ger nya
behandlingsmöjligheter
Debatten kring behandling av subklinisk mastit som började i
förra numret av SVT, får här ett inlägg från en representant
från läkemedelstillverkarna.

VETERINÄR
PRAKTIK 

TILL SALU!
Ombyggd bostadsrättslägenhet
(77 m2) säljs tillsammans med
inventarier och instrument. 
Tel: 08-500 292 20, veterinär
Fedor Popović.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande stationer:

Säffle – en utvecklingstjänst (dnr 06-2264/02)

Sunne – en utvecklingstjänst (dnr 06-2261/02)

Sunne – en heltidsanställning (dnr 06-2262/02)

Falköping – ett långtidsvikariat t.o.m 31/1 2003 (dnr 06-2265/02)

Tibro – en heltidsanställning (dnr 06-2276/02)

Kristianstad – en heltidsanställning (dnr 06-2277/02)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 29 maj 2002.Jo
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551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00
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Vi träffas som hastigast när
Buba hälsar på hos veterinärför-
bundet för att se hur vi jobbar.
Han har bytt jobbet som
distriktsveterinär i Gävle mot att
vara katt- och hundfodertillver-
karen IAMS ansvarige för att

det var att vara med i Robinson,
sommaren 2000, och vad det
betytt för honom. 

– Det som bara var tänkt att bli
ett par sköna och roliga semester-
veckor blev betydligt större än
jag hade anat. Att vara med i

och soffprogram har duggat tätt.
Han har också erbjudits att bli
gladiator i tv-programmet Gladi-
atorerna. Och till den mer priva-
ta sfären hör erbjudanden om att
dyka upp vid olika möhippor.

– Nyligen fick jag en förfrågan
om jag ville vara med bakom
kulisserna i Sikta mot stjärnorna
och se till att de medverkande
mådde bra, säger Buba och slår
ut med armarna.

Stark yrkesidentitet
Det finns ju något förföriskt med
kändisskapet och sådana här
erbjudanden, sägs det. Hur har
du klarat att hantera det?

– Jag har konsekvent nekat till
att medverka i några samman-
hang där det inte funnits någon
koppling till mitt yrke, säger
han.

Buba blev väldigt populär i pro-
grammet och han tror att det till
stor del berodde på att han är
veterinär. Men också att han
hela tiden var sig själv.

– Min mamma lärde mig från
början att alltid vara Buba. Du
kan inte leva ditt liv som någon
annan än den du är. Jag har en
stark personlig identitet och en

Känd från tv:
Buba om livet efter Robinson
Att bli Robinson-Buba med hela svenska folket har sina
sidor. Buba Badji är ännu några erfarenheter rikare. Till de
jobbiga hör att inte få vara ifred när han åker till badstranden
med sina barn. Till de positiva att väldigt många ungdomar,
inte minst killar, vill veta mer om veterinäryrket. Och Buba är
mer än gärna ambassadör för sin kår.

samordna veterinary services i
Sverige och Finland. Manager
veterinary services Sweden/Fin-
land står det på visitkortet.
IAMS tillhör koncernen Procter
and Gamble som har sitt europa-
huvudkontor i Genève. Buba har
sitt kontor i portföljen och hans
bas är hemkontoret i Valbo utan-
för Gävle. Fast egentligen är det
fel att prata om bas eftersom
Buba ständigt är på resande fot,
eller som han säger själv, ”Där
veterinärer finns och gör någon-
ting bra, där finns Buba.” 

Viktig erfarenhet
Vi är naturligtvis nyfikna på hur

Robinson är utan tvekan en av de
största upplevelserna i mitt liv.
Till 95 procent var det positivt
och jag kommer aldrig att ångra
det, säger han.

– Det är mycket svårare att
vara en bra pappa än att bli
utröstad två gånger ur Robinson,
tillägger han och skrattar.

Nej till soffprogram och
möhippor
Att bli en populär tv-personlighet
innebär bland annat en massa
erbjudanden om att medverka i
allehanda sammanhang, både
offentliga och privata. Erbjudan-
den om att vara tyckare i debatt-

När Buba Badjie hälsade på oss hos Veterinärförbundet passade SVTs reporter Karin
Åström Bengtsson på att fråga honom om livet efter Robinson.

”Jag är inte Robinson-Buba utan veteri-
när-Buba”, säger en av landets mest
kända veterinärer.
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stark yrkesidentitet. Jag är inte
Robinson-Buba utan veterinär-
Buba, säger han.

Flitigt anlitad föredrags-
hållare
Efter Robinson ägnade sig Buba
en hel del åt att hålla föredrag.
Många ville höra honom berätta
sin spännande historia och under
rubriken Våga ta steget i livet
berättade han om sin väg från
barndomshemmet i Gambia där
föräldrarna är analfabeter till
hur det gick till att skaffa sig
veterinärutbildning i Ryssland
och sedan i Sverige. Förutom av
företag och olika organisationer
anlitades han också av skolor. I
skolorna berättade han framför
allt om hur det är att vara veteri-
när och hur man bär sig åt för att
bli det. Han tog fasta på att
svenska barn och ungdomar ska
vara glada för att de har förmå-
nen att få gå i skolan. Att till-
gången till utbildning långt ifrån
är självklar i alla delar av värl-
den utan en stor förmån som
man ska vara rädd om och satsa
på.

Skolungdomar nyfikna på
veterinäryrket
– Jag fick många frågor som
handlade om hur svårt det är att
komma in på veterinärhögskolan
och jag hoppas att jag med min
bakgrund kunnat visa att ingen-
ting är omöjligt. Bara man vågar
ta för sig och kämpa för det man
vill, säger han. 

Har du stött på allas vår Jante
efter tv-kändisskapet. Han som
säger att du inte ska tro att du är
något?

– Nej, det tycker jag inte. Och
förresten tycker jag att man visst
ska tro att man är något. Om du
är bra på något ska du våga klap-
pa dig själv på axeln och ge en fin
blomma till dig själv. Tänk om
Alfred Nobel och alla andra
vetenskapsmän inte vågat berät-
ta om sina kunskaper för att de
inte ville göra sig märkvärdiga.
Tänk vad mycket som då skulle
gått förlorat, säger Buba. 

Karin Åström Bengtsson

Nedan följer en förteckning över
fördjupningsarbeten för veterinär-
examen inlämnade under 2001.
En kopia av varje arbete finns att
låna från KC-biblioteket, SLU,
Box 7076, 750 07 Uppsala. De
arbeten som publiceras som ar-
tiklar i Svensk Veterinärtidning
är inskickade av respektive hand-
ledare.

Alexanderson, Karin. Effekt
av korttidsfasta på hormonprofi-
lerna hos normala ston och ston
med stört brunstbeteende.
Andersson, Anna-Carin. Glau-
kom hos katt.  
Andersson, Magnus. Nandro-
lon decanoat som del i behand-
lingen vid njursvikt hos hund och
katt.
Andreasson, Solveig. Tand-
sjukdomar hos kaniner. 
Bendréus, Anna. Effects of ult-
raslow cooling (by use of a pro-
grammable freezing unit) on acro-
somal status in the domestic dog.
Bjerketorp, Charlotta. Eosino-
filt granulomkomplex hos katt.
Björkman, Line. Kaninens di-
gestionsorgan. Anatomi, fysiolo-
gi, sjukdomar och deras behand-
ling.
Björnfot, Henrik. Viral hemor-
ragisk septikemi – VHS. Pyhtää-
och Ålandsutbrotten samt den
marina smittans betydelse för
sjukdomens utbredning.
Boije af Gennäs, Caroline. Ser-
vice- och signalhundar. En pre-
sentation för veterinärmedicinsk
personal.
Borgström, Malin. Tre skelett-
fall utformade som studiemateri-
al i PBI-anda. Jämförelse mellan
radiologiska och patologanato-
miska fynd.
Carlsson, Erika. Medicinsk be-
handling av kvarbliven efterbörd
hos mjölkkor genom injektion av
kollagenas i umbilikalartärer. 
Chressman, Maria. Vita boxer-
valpars vara eller icke vara ... 
Dreimanis, Ulrika. Cytologi som
diagnostiskt hjälpmedel. En lit-

teratur- och försöksstudie.
Engelbrekt Skarman, Ellen.
Cytostatikabehandling av malignt
lymfom hos hund.
Eriksson, Eva. Utvärdering av
två hematologiinstrument för ana-
lys av hästprover.
Eriksson, Hanna. Sjuklighet
och dödlighet på de fyra stora
rovdjuren. I Sverige jämfört med
nordamerikanska förhållanden. 
Eriksson, Micaela. Magsår hos
föl.
Ernholm, Linda. Hälsoläget i
den svenska populationen av
australian shepherd. En utvär-
dering och jämförelse mot förhål-
landen i USA med hjälp av en
hälsoenkät och centralt registre-
rade uppgifter om skelett och ögon-
undersökningar. 
Espefält, Anders. Salmonella
hos reptiler. En smittorisk för
människor. 
Fall, Nils. Probertjurar. Påver-
kas även könsdriften på sikt av
det operativa ingreppet? 
Göth, Nina. Tre intressanta svin-
patogener eller vart tog tiden
vägen. En veterinärstudents för-
djupningsarbete om encefalomyo-
karditvirus, circovirus och erysi-
pelothrix.
Haglund, Elisabet. Mikrobiolo-
gisk kvalitet hos ätfärdiga salla-
der.
Hedberg, Ylva. Effekten av
ACTH-stimulering på hormon-
profilerna hos normala ston och
ston med stört brunstbeteende.
Hessedal, Katinka. Skaksjuka
hos spädgris, ett syndrom med
differenterad bakgrund. En litte-
raturstudie samt 4 fallbeskriv-
ningar med misstänkt infektion
av Porcint Circovirus typ 2.
Josefsson, Lisa. Hösilage. Ett
bra fodermedel till häst? 
Jönsson, Catarina. Equine idi-
opathic keratitis in Sweden.
Karlsson, Katarina. Mycoplas-
ma-pneumoni hos svin.
Ledunger Thulin, Maria. Cyto-
statikabehandling på hund och
katt. Ur en etisk synvinkel.

Fördjupningsarbeten för veterinär-
examen från veterinärmedicinska
fakulteten, SLU, 2001
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Lindell, Kerstin. Bruket av hy-
perton natriumkloridlösning vid
akut koliform mastit hos nöt-
kreatur. 
Lindström, Johanna. Pleuro-
pneumoni hos häst. En littera-
tur- och fallstudie.  
Lindström, Karolina. Klövhäl-
sa hos nötkreatur av köttras. En
enkätstudie och litteraturgenom-
gång. 
Ljunggren, Anne-Li. Utvärde-
ring av en bärbar blodglukosmä-
tares mätresultat vid analys av
kattblod.
Läikkö, Tiina. Listeria monocy-
togenes. En del av normalfloran i
hundtonsiller?
Moe, Aina. Inverkan av stress
på äggstocksfunktionen hos svin.
Nordenberg, Lars. Fältstudie
av grävling i grytanlagsprov. 
Norgren, Agneta. Flunixin. Upp-
repad giva till häst. Kan konta-
minering av omgivningen ge de-
tekterbara mängder i urinen? 
Nowak, Lina. Hematological re-
sponses of chronic exposure to
ionizing radiation in beagle dogs.
A review of an extensive experi-
mental study.
Ordell, Jesper. Metod och rikt-
linjer för hullbedömning av SRB. 
Penell, Johanna. Intravenös
anestesi med propofol hos hund.
Petersson, Åse. Anthrax. 
Rysten, Christine. Penicillin-
inducerad immun-medierad he-
molytisk anemi hos häst. En lit-
teraturstudie och två fallbeskriv-
ningar. 
Sandstad, Kristin. Serumkjemi
og hematologi hos den eurasiatis-
ke beveren (Castor fiber).
Schwabe, Nina. Campylobacter
som möjlig orsak till diarré hos
hund. 
Segerqvist, Linda. Medicinsk
behandling av circumanalfistlar
hos hund. En litteratur- och fall-
studie. 
Selin, Anna. Trombocytopeni
hos cavalier king charles spaniel.
En ärftlighetsstudie. 
Sindhøj, Lotta. The young boar
as a model for studies on endocri-
ne disrupting chemicals. 
Sjösten, Ulrika. ECD. Equine
cushing’s like disease. 
Svensson, Gustaf. Tick bites in
camels. Ticks as a potential vec-
tor for Streptococcus agalactiae. 

Therus, Helena. Kan BSE ligga
maskerad i fårpopulationen. En
ny tickande bomb? 
Vikström, Emma. Brunststör-
ningar hos sto. En enkätunder-
sökning och tre fallstudier.
Vilén, Alexandra. Effekt över
tid av blodprov tagna ur perma-
nentkanyl. En klinisk studie på
hund. 
Warrenstein, Mikael. Klövhäl-
sa hos suggor. Litteraturöversikt
samt studier i en större integre-
rad besättning. 

Wennerstrand, Josefine. Strål-
benshälta. En kombinerad litte-
raturstudie och retrospektiv fall-
studie. 
Åberg, Liselotte. Equine granu-
locytic ehrlichiosis.
Önneson, Jenni. Radiologisk
avvikelse på de bakre halskotor-
na associerat med canine wobb-
ler syndrome hos hundar av
dobermannras samt bedömning
av röntgenbilder och uppföljning
av 15 kliniskt friska dobermann-
hundar.

Länsstyrelsen i Örebro län söker

Länsveterinär

Vi söker dig som är legitimerad veterinär med kunskaper fram-
för allt inom smittskydd, livsmedelshygien och djurskydd. Arbetet
är omväxlande, tvärsektoriellt och mycket utåtriktat. Arbetet krä-
ver smidighet i kontakter med omgivningen men fasthet och inte-
gritet i myndighetsutövningen.

Du som söker bör ha lätt att uttrycka dig såväl  muntligt som skrift-
ligt. Meriterande är tidigare erfarenheter inom veterinäryrket men
vi värdesätter också arbetslivserfarenhet från andra områden. Vi
sätter stort värde på personliga egenskaper som dels passar tjäns-
ten, men som också kompletterar oss övriga på enheten.

Vid all rekrytering tillämpar vi vår jämställdhetsplan och
rekryteringspolicy. Vi sätter även värde på de kvaliteter som etnisk
och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Intresserad? Kontakta enhetschef Johan Strandberg eller våra
fackliga företrädare Kaj Klasson, SACO och Christer Engback, ST.
Samtliga når du via telefon 019-19 30 00.

Din ansökan med meritförteckning vill vi ha senast den 5 juni under
adress Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro.

Märk din ansökan med dnr 112-04529-02.

Läs mer på vår hemsida www.t.lst.se

Länsstyrelsen arbetar direkt under regeringen och
har en mängd statliga uppgifter som omspänner
hela samhällsstrukturen. Vårt uppdrag är att
verka för en statsförvaltning i medborgarnas
tjänst. Vi slår vakt om värden som präglar svensk
statsförvaltning: demokrati, rättssäkerhet, öppen-
het och effektivitet. Vi arbetar i en platt organisa-
tion där  processinriktat arbetssätt och delaktig-
het är nyckelord.
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Tidigare publicerade
7–8/6 -02. Kurs i Hindlimb Lameness
in the Horse, Strömsholm. Arr: Häst-
sjukhuset Strömsholm (SVT 1/02, annons
i nr 3/02)

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

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

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

Development in the EU, London, UK.
(SVT 5/02) 

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 Vete-
rinary 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)

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 årli-
ga 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, Sandefjord,
Norge (SVT 3/02, annons i denna tidning)

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)

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

Nya
23/8 -02. An NMKL Seminar: How Safe
is it to Eat Nordic Fish? arrangeras i
Mariehamn, Åland av NMKL (Nordic
Committee on Food Analysis. Info: Chri-
stina Bäckman, e-post: Christina.Back-
man@eela.fi

19–22/9 -02, 14–17/11 -02, 13–16/2 -03
och 3–6/4 -03. Kurs i Equine Osteopat-
hy arrangeras i Sandefjord, Norge av
NoVAS (Nordiskt Veterinär Akupunktur
Sällskap). Info: Are Thoresen, e-post:
arethore@online.no eller Tove Due, e-
post: due@post1.inord.dk (Se annons i
denna tidning)

Tidigare publicerade
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 Me-
dicine, Fort Lauderdale, USA (SVT 13/01)

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

24–28/6 -02. The Management Forum
Veterinary Summer School 2002:
Working through Veterinary Drug

Atlas of Diagnostic
Radiology of the Horse
Författarna till ”Atlas of Dia-
gnostic Radiology of the Horse”
har tidigare publicerat en serie
med tre olika delar på temat dia-
gnostisk radiologi för häst. I den
tidigare upplagan innehåller del
1 bilder av frambenet, del 2 bil-
der av bakbenet och del 3 tar upp
brösthålan, skalle och rygg. Den
största nyheten med den nya
upplagan är att del 1 och 2 nu
slagits samman till en samman-
hållen enhet vilket är en stor för-
del. Detta har blivit möjligt efter-
som man i den nya upplagan har
tagit bort den tyska bildtexten
och nu enbart har engelsk text. 

Författarna delar generöst med
sig av sin stora och långa erfa-
renhet när det gäller radiologis-
ka förändringar hos häst. De vill
med boken ge exempel på ett
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stort antal vanliga och ovanliga
förändringar i skelett och mjuk-
delar. 

Utökat bildmaterial
Bildmaterialet har utökats med
ca 50 procent inkluderat ett an-
tal nya förklaranden teckningar.
Många av de nya skisserna är till
stor hjälp för läsaren. Bland an-
nat finns schematiska teckning-
ar, vilka sammanfattar lokalisa-
tionen för de i kapitlet beskrivna
patologiska förändringarna. Det
finns även teckningar som visar 
t ex ledkapselns utbredning i 
kot-, kron- och hovled. Man har
också på ett fördelaktigt sätt
inkluderat serier av bilder som
visar hur en osteokondrosföränd-
ring kan se ut vid olika åldrar
både för has- och knäled. Illust-
rationerna håller genomgående
bra kvalitet vilket framför allt
gäller de nytillkomna bilderna. 

Logisk strukturering
Boken inleds med en tydlig och
översiktlig innehållsförteckning.
På ett logiskt sätt börjar man
med frambenet och tar initialt
upp hoven och dess strukturer.
Sedan följer kapitel om kronled,
kotled, metakarpus/tarsus, kar-
pus, armbågs- och bogled innan
sektionen om bakbenet tar vid.
De kapitel som behandlar för-
ändringar distalt om hasleden
finns i frambenssektionen efter-
som förändringarna är likartade
oavsett om de sitter distalt om
karpus eller distalt om hasleden.
När det gäller bakbenet finns tre
kapitel vilka behandlar hasled,
knäled och bäcken. 

Vid en mer detaljerad jämförel-
se med tidigare upplaga kan man
notera att de avsnitt som be-
handlar strålbenet och osteo-
kondros i has- och knäled har
utökats väsentligt. Övriga delar
har kompletterats med ytterliga-
re exempel på vanliga och ovanli-
ga förändringar.

Inte en lärobok
När man läser boken måste man
hålla i minnet att det är en atlas
och att den inte är att betrakta
som en lärobok. Boken har
underrubriken ”Diseases of the
front and hind limbs” vilket visar

att det är ett bildmaterial med
patologiska förändringar. Ensta-
ka bilder på den normala hästen
är inkluderade som en referens.
Bilderna visas och läsaren pre-
senteras för den färdiga diagno-
sen utan att några differentialdi-
agnoser diskuteras. I vissa fall
ges enbart en beskrivning av fyn-
den utan vidare diskussion kring
etiologin bakom röntgenföränd-
ringarna.

Bildmaterialet avspeglar i
många avseenden vare sig ”vik-
tighets- eller vanlighetsgrad” när
det gäller hur stor plats det ana-
tomiska området eller sjukdoms-
komplexet har tilldelats i boken.
Vissa områden är mycket ingåen-
de behandlade på grund av för-
fattarnas kunskap och intresse
för dessa specifika förändringar.
Ett sådant område är strålbenet
och dess radiologiska förändring-
ar. Det finns en omfattande lista
publikationer med vitt skilda
åsikter om etiologin bakom och
betydelse av olika röntgenför-
ändringar vid strålbenshälta, och
här presenteras huvudsakligen
författarnas åsikter.

Det finns även en tonvikt på
olika typer av mer eller mindre

spektakulära frakturer och andra
traumatiska skador. I detta sam-
manhang kan man notera att en
så pass vanlig förändring som
kotledsosteoartros, nämns i myck-
et liten omfattning. Detta visar
tydligt på författarnas intentio-
ner att dela med sig av sitt stora
bildmaterial men inte nödvän-
digtvis med en tyngdpunkt på de
vanligast förekommande föränd-
ringarna.

Unika bilder
Ovanstående förringar på intet
sätt bokens värde och dess stund-
tals unika bildmaterial utan ska
endast ses som en upplysning.
För att på ett heltäckande sätt
skaffa sig kunskaper om radiolo-
gisk hästdiagnostik behöver boken
kompletteras med annan littera-
tur samt en bok som beskriver
undersökningstekniken. 

Som helhet är boken ett bra
hjälpmedel att ha till hands när
man vill utöka sina kunskaper i
klinisk radiologi och kan rekom-
menderas som en användbar
röntgenatlas för alla som arbetar
med häst.

Kerstin Hansson
leg veterinär

Inst f klinisk radiologi, SLU

Svinpest i Europa

Svinpest har konstaterats i två
svinbesättningar i Frankrike re-
spektive Tyskland. Den franska
gården, som ligger i nordöstra
Frankrike, är den första franska
svingård som bevisligen drabbats
av den smittosamma sjukdomen
sedan 1993, uppger Reuters. Där-
emot har landet funnit enstaka
fall av sjukdomen bland vildsvin
under senare år.

I mitten på april skickades små-
grisar från den franska besätt-
ningen till en gård i Tyskland.
Och även i den tyska besättning-
en har nu konstaterats svinpest,
enligt danska livsmedelsmyndig-
heten. Dessa grisar ska ha avli-
vats den 29 april.

Atlas of Diagnostic Radiology of the
Horse
Författare: Kess Jan Dik och Ilona Guns-
ser.
Förlag: Schlütersche GmbH & KG, Han-
nover, Tyskland. 
Hemsida: www.schluetersche.de
Antal sidor: 300 sidor med 702 röntgen-
bilder och 82 teckningar.
Pris: € 144:-/$ 179,95 (US)/£ 89:-
ISBN-nummer: 3-87706-651-8.
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Svinpest brukar leda till mass-
slakt av grisar i de drabbade
områdena, för att undvika att
smittan sprider sig. Under 2001-
2002 slaktade exempelvis Spani-
en omkring 400 000 grisar efter
att ha funnit 45 fall av svinpest. 

Källa: ATLs nätupplaga den 30
april 2002.

SLUs ledning fick ge
vika för SACO

SACO gick segrande ur de cen-
trala förhandlingarna med led-
ningen på SLU den 24 april.
Bättre förankrat förändringsar-
bete på SLU och en mindre pres-
sad tidsplan blev resultatet. 

Den omdebatterade reformen
på SLU, där 70 institutioner ska
minskas till runt 20, har gett
upphov till stark kritik från fack
och anställda. Efter ett infor-
mationsmöte som rektor Ann-
Christin Bylund och prorektor
Torbjörn Fagerström höll innan
påsk gick fackliga representanter
från SACO ut till pressen och sa
att rektorns reformförslag bryter
mot SLUs personalpolicy. Poli-
cyn säger till exempel att ”en
öppen dialog om målen för verk-
samheten ska föras på alla nivå-
er inom SLU för att skapa delak-
tighet”.

Facket ansåg bland annat att
tidsplanen var för pressad och
att det aktuella reformförslaget
var för dåligt förankrat bland 
anställda. På begäran av facket
inleddes förhandlingar med SLUs
ledning.

Enligt den ursprungliga planen
skulle SLU:s styrelse fatta beslut
om att bilda de nya storinstitu-
tionerna i juni. Prefekterna skulle
sedan tillsättas den 1 september
och den nya organisationen skul-
le träda i kraft vid nyår. Resulta-
tet av förhandlingarna blev att
organisationens nya struktur ska
presenteras för SLUs styrelse
först år 2003 och att reformen
sedan ska genomföras under de
närmaste två åren 2003–2004.
SACO fick även igenom sitt krav
på bättre förankring av föränd-
ringsarbetet hos de anställda. 

Källa: Land Lantbruks nätupp-
laga den 25 april.

Sverige kräver stopp 
för foderläkemedel utan
recept
Sverige vill gå längre än EU för
att strama upp reglerna för till-
satser i foder. Inga läkemedel
ska kunna tillsättas utan recept
från veterinär.

EU är på väg att skärpa regler-
na för antibiotika, med det räck-
er inte anser regeringen som vill
återgå till de hårdare regler som
gällde innan EU-medlemskapet.
Det handlar i första hand om att
koccidiostatika inte ska kunna
ges i foder till slaktkycklingar
utan recept, rapporterar Land
Lantbruk nummer 17/02.

EU-kommissionen föreslog ny-
ligen totalt förbud mot antibioti-
ka som tillväxtbefrämjande till-
sats i djurfoder från 2006, ett för-
bud som Sverige redan tillämpar.
Men det kommande EU-förbudet
gäller inte koccidiostatika och
andra medicinskt verksamma
tillsatser som fodertillverkarna
får tillsätta i fodret i syfte att
förebygga sjukdomar. Innan EU-
anpassningen var koccidiostati-
ka klassat som läkemedel i Sveri-
ge och så bör det bli igen, anser
regeringen. Sverige fick behålla
recepttvånget några år efter EU-
inträdet, men från 1999 är det
EU:s klassning av koccidiostati-
ka som en fodertillsats som gäl-
ler. Det betyder att koccidiostati-
ka kan fås direkt i fodret från
foderfabriken även i Sverige,
utan veterinär inblandning.

Kravet om förnyat recepttvång
framfördes i slutet av april från
svenskt håll när EU-kommissio-
nen presenterade förslaget om
fodertillsatser inför jordbruksmi-
nistrarna.

SJV anser att tradi-
tionella minkburar bör
avvecklas 
I början av april lämnade Jord-
bruksverket sin rapport om
minkhållningen till regeringen.
Enligt befintligt forskningsmate-
rial uppvisar mink som hålls för
pälsproduktion en hög grad av
stereotypa och onormala beteen-
den. Jordbruksverket anser att
detta inte är tillfredsställande
från djurskyddssynpunkt och att
det indikerar att djurskyddslagen
inte är uppfylld då det gäller dju-
rens miljö och deras möjlighet att
bete sig naturligt. Enligt Jord-
bruksverkets bedömning bör där-
för traditionella bursystem av-
vecklas. 

Verkets slutsatser grundar sig
i huvudsak på en utvärdering av
en rapport från EU-kommissio-
nens vetenskapliga kommitté för
djurhälsa och djurskydd (Scienti-
fic Committee on Animal Health
and Animal Welfare). 

Skadestånd för osant
intygande veterinär

I SVT nr 1/02 refererades ett an-
svarsärende där en hästpraktise-
rande veterinär fått en varning
av ansvarsnämnden för att ha
skrivit ett osant besiktningsin-
tyg. Veterinären överklagade an-
svarsnämndens beslut till läns-
rätten, som dock kom till samma
slutsats som ansvarsnämnden.
Veterinären har begärt pröv-
ningstillstånd av länsrättens dom
hos kammarrätten, men ännu
inte fått svar. Ärendet har debat-
terats i SVT 3/02 och 5/02.

Den aktuella djurägaren (= kö-
paren av hästen) har kontaktat
SVT och redogjort för sin fortsat-
ta hantering av ärendet. Köpa-
ren beslutade kräva veterinären
på skadestånd via en stämning
till tingsrätten. I skadestånds-
målet slår tingsrätten fast att det
var klarlagt att köparen drab-
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Telefon: 08 55 635 625. Telefax: 08 449 46 56. 
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bats av en skada och att intyget
varit av avgörande betydelse för
hennes beslut att förvärva häs-
ten. Veterinären har i strid med
de bestämmelser som gäller för
yrkesutövningen givit intyget ett
i väsentligt hänseende osant och
missvisande innehåll, fortsätter
tingsrätten. Intygsgivarens ska-
deståndansvar omfattar även
köparen av hästen. Veterinären
dömdes därför att betala det
belopp köparen begärt samt hen-
nes rättegångskostnader.

Hedersomnämnande till
Jönköpings Smådjurs-
klinik 

Jönköpings Smådjursklinik star-
tade sin verksamhet i oktober
2000. För närvarande är tre vete-
rinärer och fem djursjukvårdare
knutna till kliniken.

Hösten 2001 blev kliniken ut-
sedd till Årets nyföretagare i
Jönköping. I början av inneva-
rande år blev kliniken även no-
minerad till Årets nyföretagare i
hela Sverige.

Vid Nyföretagarcentrums ”Jobs
and society”-dag den 19 mars
korades Årets nyföretagare i Sve-
rige, och Jönköpings smådjurs-
klinik fick då ett hedersomnäm-
nande och en tredjeplats vid pris-
utdelningen. Juryns motivering
löd: ”Birgitta Karlsson, Ulf Axels-
son och Katarina Svensson våga-
de satsa på start av eget företag
och har lyckats kombinera den
lilla veterinärmottagningens per-
sonliga bemötande med den stora
mottagningens kompetens och
resurser. Till gagn för djur, husse
och matte.”

Utredning föreslår:
Större arbetsgivar-
ansvar för att minska
sjukfrånvaron
I början av året lade enmansut-
redaren Jan Rydh fram utred-
ningen ”Handlingsplan för ökad
hälsa i arbetslivet”. I den föreslås
bland annat en förlängd sjuklö-
neperiod och ett utökat rehabili-
teringsansvar för arbetsgivaren,
alltså att arbetsgivaren får ett

större ansvar för att den lång-
tidssjukskrivne kommer tillbaka
till arbetet igen. I förslaget ingår
också att resurserna till företags-
hälsovården bör fördubblas.

– Vill man på allvar säga att
man vill få tillbaka en långtids-
sjuk i arbetslivet måste man
satsa på rehabilitering, sa Jan
Rydh, enligt tidningen Sjukgym-
nasten, när han överlämnade
rapporten till socialförsäkrings-
minister Ingela Thalén.

Thalén lovade på stående fot
ökade resurser till företagshäl-
sovården, dock inte hur stor re-
sursökningen skulle bli.

Rydh föreslår också att arbets-
givaren ska stå för sjuklönen de
första 60 dagarna istället för som
idag de fjorton första dagarna.
Den ökade kostnaden för arbets-
givaren ska kompenseras genom
sänkta arbetsgivaravgifter för
företag och organisationer med
låg sjukfrånvaro. 

Under perioden 1997 till 2001
har antalet sjukskrivna längre
än 365 dagar ökat med 75 000
personer. Totalt är idag omkring
120 000 personer sjukskrivna i
mer än ett år. I statens budget
för 2002 beräknas utgiften för
sjukförsäkring uppgå till 108
miljarder kronor vilket är 15 pro-
cent av den totala statsbudgeten.

Karin Åström Bengtsson
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Multiresistent bakterie
Alban L
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 23, 16–17.

Användning av NSAID till svin (II)
Anvendelse af NSAIDer til svin (II)
Storgaard Schultz H & Svendsen O
Dansk VetTidsskr, 2001, 84, 24, 6–8.

Blodets syra-basbalans på fältet vid
diagnosen subklinisk vomacidos
Blodets syre-base balance under produk-
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med henblik på diagnosticering af subkli-
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Enemark, JMD & Jørgensen, RJ
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 1, 6–13.

BSE screeningprover på levande djur
BSE screeningsprøver  på levende dyr
Dedet, V
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 1, 18–19.

Prostatacystor hos Airedaleterrier
Prostatacyste hos  Airedaleterrier
Engermann, S & Dietz, HH
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 1, 21–22.

Obstruktiv urolitiasis hos idisslare
Obstruktiv urolitiasis hos drøvtyggere
Højgaard Tølbøll, T & Haubro Andersen,
P
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 2, 6–9.

Trikinen – ett tilltagande problem i
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Trikinen – et tiltagende problem i Europa
Kapel, C
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 2, 11–15.

Mul- och klövsjuka
Mund- og klovesyge
Spiers, R
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 2, 15–17.
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The spread of Porcilis PRRS vaccine
virus in susceptible sows and gro-
wers: A scaled-up laboratory experi-
ment
Astrup, P & Rüsing, H-J
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 3, 6–8.

Djurskydd uppifrån
Dyrevælfærd fra oven
Holm, P
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 3, 16–17.

Prevalensen intestinala Toxocara
cati-infektioner hos en grupp under-
sökta katter på Djursland
Prævalensen af intestinale Toxocara cati
infektioner hos en gruppe undersøgte
katte på Djursland
Heilskov, L
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 4, 6–11.

En introduktion till klinisk etologi
En Introduktion til Klinisk Etologi
Ladewig, J & Hjelholt Jensen, K
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 4, 17–19.

Salmonella typhimurium DT 104 på-
visad hos stordjur i Norge
Salmonella typhimurium DT 104 påvist
hos storfe i Norge
Norsk VetTidsskr, 2001, 113, 12, 783.

Antrax – det svenska perspektivet
Tegnell A, Hellers M, Wollin R, Eriksson
U, Forsman M, Engstrand L & Elgh F
Läkartidn, 2001, 98, 50, 5742–5745.

Viktigt att sjukvården uppmärksam-
mar ovanliga händelser
Roffey R, Lantorp K, Tegnell A & Elgh F
Läkartidn, 2001, 98, 50, 5746–5752.

Nefrotiskt syndrom och tromboem-
bolier hos hund och katt
Nefrotisk syndrom og tromboembolier
hos hund og katt
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 1, 6–14.

Förekomst av primära svulster i ske-
lettet hos hund i Norge
Forekomst av primære svulster i skjelet-
tet hos hund i Norge
Prestrud, KW, Moe, L & Gamlem, H
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 1, 15–20.

Reproduktion hos mjölk korelaterat
till energi- och proteinförsörjning
Reproduksjon hos mjølkeku relatert til
energi- och proteinforsyning
Reksen, O & Ropstad, E
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 1, 21–25.

Tema: Hälsa och sjukdom hos gris
Tema: Helse og sjukdom hos gris
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 2, 79–282.

Surveillance of BSE, a French expe-
rience
Finsk VetTidsskr, 2002,  108, 1, 25–28.

Ur Läkartidningen
Läkarens roll vid sorg och förlust
Hammarlund, C-O
Läkartidn, 2002, 99, 1–2, 25–26.

Xenotransplantation ger framtids-
hopp
Groth, C-G
Läkartidn, 2002, 99, 4, 252–254.

Placebo – något att tro på?
Hägg, E & Boström, H
Läkartidn, 2002, 99, 4, 261–262.

Antraxbakterien – ett biologiskt mäs-
terverk med dödlig potential
Myhre, EB
Läkartidn, 2002, 99, 6, 484–487.

PERSONNOTISER

Födelsedagar i juni
Nils Henrikson, Falsterbo 70 år den 3/6
Göran Rydén, Kågeröd 50 år den 3/6

Susanne Lindqvist, Björklinge 50 år den
5/6
Göran Limér, Skärplinge 60 år den 8/6
Birger Schantz, Knivsta 70 år den 10/6
Elisabeth Ekstedt, Värmdö 50 år den 12/6
Per-Olof Wilhelmsson, Lammhult 50 år
den 18/6
Eva Kvarnfors, Saltsjö-Boo 60 år den 19/6
Olle Ljungberg, Sollentuna 70 år den 21/6
Olev Soosalu, Ystad 80 år den 29/6

Avliden
Leg veterinär Gunnar Stenström har
avlidit den 6 april 2002. Han föddes 1949
i Visby, Gotlands län, avlade studentexa-
men i Stockholm 1968 och veterinärexa-
men 1978. Han innehade först diverse
vikariat. 1981 var han distriktsveterinär
i Hemse men från och med 1995 bedrev
han privat praktik på södra Gotland.
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