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Debatten måste föras med justa argument
I veterinärkårens diskussioner om konkurrens

mellan olika grupper svallar ibland heta känslor.
Det kan vara bra för att föra debatten framåt, men
det får inte innebära att grundlösa beskyllningar
och överdrivna argument används.

Inför det extra årsmöte styrelsen i Privatpraktise-
rande veterinärers förening sammankallade till den
15 juni för att markera sitt missnöje med veterinär-
förbundet, cirkulerade skrivelser som på ett orätt-
vist sätt svartmålar veterinärför-
bundets styrelse. Medlemmar i
förbundet som läst dessa negativa
beskrivningar av sina förtroende-
valda, har blivit upprörda. Det har
till och med gått så långt att en in-
sändare, som föreslår namngivna styrelseleda-
möters avgång, lämnats in till Svensk Veterinärtid-
ning. 

När författaren till insändaren kontaktats av
berörda styrelseledamöter och fått höra deras
version av det inträffade, drogs insändaren tillbaka.
Tyvärr finns det nog flera medlemmar i veterinär-
förbundet som utifrån de existerande skrivelserna
fått en negativ inställning till veterinärförbundet
och dess styrelse.

Att kritisera verksamheten och de förtroendeval-
da i en organisation är varje medlems rättighet.
Kritiken ska dock bygga på sakliga grunder, och
inte på väl spridda men dåligt underbyggda rykten.
Veterinärförbundets styrelse vädjar till de medlem-
mar som är kritiska, att själva inhämta fakta från
säkra källor, innan beskyllningar framförs eller
beslut om protestaktioner tas. Att i affekt ta
drastiska beslut baserade på hörsägen från en

enstaka källa, riskerar att skada
såväl personliga som
veterinärkollektivets intressen.
För att en debatt ska bli just en
debatt och inte
pajkastning,

måste argumenten vara rele-
vanta och inte minst sanna.
Detta gäller i samhället i
stort, liksom inom
veterinärkåren.

Hela förbundsstyrelsen står
bakom dessa reflektioner.

Dag Hultefors
Förbundsordförande
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Så här mitt i sommaren är det lätt att tänka
på annat än de framtidsfrågor som är aktuella
för Sveriges Veterinärförbund. Semester med
välbehövlig vila och avkoppling och trevligare
aktiviteter än de som tillhör vardagen gäller för
flertalet. Men för att det svenska samhället
skall rulla på även i semestertider krävs att en
del av oss måste arbeta. Inom veterinäryrket
finns en mångfald arbetsuppgifter som måste
hållas igång året runt för att viktiga funktioner
kring djurens hälso- och sjukvård skall fungera
och för att tilliten till säkra livsmedel för konsu-
menterna skall behållas.

Vi vet att veterinärer har ett gott förtroende
hos svenska konsumenter. Man litar på våra
kunskaper och anser att den svenska veterinär-
kompetensen ligger på en hög nivå och motsva-
rar de krav på kvalité som samhället kräver.
Hur vi i framtiden skall kunna klara kraven och
förväntningarna kan man fråga sig. De som har
möjlighet att skapa framtiden för den svenska
veterinärkåren är naturligtvis
våra beslutsfattare dvs politi-
kerna, men tänk på att även vi
själva har en stor och viktig roll.
Vilka är då de aktuella frågor
som oroar? Det finns flera, men
några av de viktigaste finns anledning att nämna.

Grunden för veterinäryrket är utbildningen.
Många veterinärstuderande och veterinärer frå-
gar sig vad som händer med den framtida vete-
rinärutbildningen. Skall en linjeindelning
genomföras, vilket kommer att medföra en tidi-
gare specialinriktning i utbildningen? Kommer
det att innebära att den breda grundutbildning-
en för veterinärer försvinner och att veterinäryr-
ket kommer att tappa ytterligare arbets-
områden och tjänster? Utvecklingen har under
de senaste åren gått mot att tjänster som varit
traditionellt veterinära har besatts av personer
med annan utbildning. Naturligtvis kan också
bristen på veterinärer ha bidragit till detta. Men
risken är mycket stor att förlorat arbetsområde
är mycket svårt att återfå. För närvarande finns
ingen brist på arbetstillfällen för veterinärer
men vem kan säga något om den framtida
arbetsmarknaden? Vi vet att en arbets-
marknadsprognos för veterinärer inte har gjorts
på en längre tid och att en sådan måste tas
fram så snabbt som möjligt.

Ett annat mörkt moln på veterinärfronten är
den allt sämre löneutvecklingen som drabbat
flertalet av veterinärerna. Detta är en mycket
allvarlig fråga för en stor del av kåren. Frågan
är hur trenden skall vändas och om det går att
få den att vända. Där har vi själva en möjlighet
att genom ett ökat intresse och engagemang
skaffa oss nödvändiga kunskaper om det
lönespel som pågår på arbetsmarknaden. För
att åstadkomma detta krävs ett ökat fackligt
intresse. Genom kunskap om vilka avtal som
finns och ligger till grund för våra löneförhand-
lingar kan vi finna vägar till eventuella andra
lösningar och vi kan effektivare påverka.

Hur kommer vårt arbete att påverkas av den
nya djurskyddsmyndigheten? Nu är det en hel
del frågor som uppkommit genom att regeringen
lagt fram sin proposition nyligen. Varifrån skall
de komma som skall besätta de utlysta tjänster-
na? Skall en ny inriktning för djurskyddsarbetet
tas fram genom den nya myndigheten? 

Vad innebär uppdelningen på
två olika myndigheter? För när-
varande verkar politikerna ha
ett stort avstånd till den
verklighet som många av oss
som arbetar idag med djur-

skyddsfrågor lever i.
Vad är djurskydd och vilket djurskyddsansvar

har vi veterinärer? Två svåra frågor att ge ett
entydigt svar på. Frågorna är dock så viktiga för
alla veterinärer att för närvarande planerar en
arbetsgrupp inom Sveriges Veterinärförbund en
utbildningsdag i början på nästa år på temat.

Slutligen vill jag lyfta fram den fråga som för
närvarande är den svåraste för veterinärkåren,
hur vi skall klara jour- och beredskap, konkur-
rensfrågan och hur man kan skapa ett samar-
bete mellan veterinärer, oavsett anställning
eller privat verksamhet. Frågan hänger ihop
med många andra oklarheter. En av de vikti-
gaste är i vilken omfattning staten skall ta an-
svar för djurens hälso- och sjukvård och för
smittskyddet. För att klara den frågan krävs en
statlig utredning. Frågan är politisk och ingen
som Sveriges Veterinärförbund i grunden kan
lösa. 

Per Sahlander
Ledamot i förbundsstyrelsen
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Sommartankar om vår
framtid
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Inledning
Hyperadrenokorticism (HA) eller
Cushings syndrom, som sjuk-
domskomplexet också kallas, är
en vanlig endokrinologisk sjuk-
dom, som oftast drabbar medel-
ålders till äldre hundar. Hyper-
adrenokorticism definieras som
en "överfunktion hos binjurebar-
ken med (sjukligt) ökad hormon-
utsöndring" (35). Denna littera-
turstudie syftar till att samman-
ställa aktuell kunskap inom fäl-
tet spontan HA. Med spontan
hyperadrenokorticism avses
sådan, som inte orsakats av kor-
tisonmedicinering. I fortsätt-
ningen kommer benämningen
hyperadrenokorticism, HA, avse
"spontan HA". 

Etiologi
Hyperadrenokorticism kan delas
in i två huvudgrupper: hypofys-
beroende och binjurebarksbero-
ende. Hypofysberoende HA,
HHA, är den vanligaste formen,
vilken utgör 80–85 procent av
fallen med HA (15). I hypofysen
sker en vanligtvis tumörorsakad
överproduktion av adrenokorti-
kotropt hormon, ACTH, som
leder till dubbelsidig hyperplasi
av binjurebarken (15). Inom
humanmedicinen delas HHA in i
mikroadenom (<1 cm) respektive
makroadenom (≥1 cm). Makro-
adenomen är ovanligare hos
hund, men kan då de uppträder
orsaka neurologiska symtom på
grund av sin storlek (12). Med
magnetresonansteknik kan man
upptäcka tumörer större än 3
mm, vilket kunde påvisas hos

mer än hälften av patienterna i
en studie av hundar med HHA
(4). Majoriteten av hypofystumö-
rerna härrör från den främre
hypofyslobens (adenohypofysens)
pars distalis (40, 48), där ACTH-
utsöndringen stimuleras av cor-
ticotropin releasing hormone,
CRH, från hypotalamus (2).
Endast en mindre andel tumörer
(20–30%) kommer från hypofy-
sens pars intermedia (40, 48).
Utsöndringen av ACTH från
denna del står under negativ
kontroll av dopaminerga neuron
från hypotalamus (2). 

Binjurebarksberoende HA,
BHA, utgör endast 15–20 pro-
cent av fallen med HA (42).
Tumörerna kan delas in i ade-

nom och karcinom. De senare
metastaserar lättare och har
sämre prognos (54). Unilaterala
tumörer är vanligast, även om
bilaterala former förekommer i
sex till sju procent av fallen (18,
53, 58).

Utöver denna indelning finns
det andra former av HA. Samti-
dig hypofystumör och binjure-
barkstumör har rapporterats hos
cirka en procent av hundar med
HA (20, 58). Ett fall med ekto-
pisk steroidproduktion i en
äggstockstumör har också
beskrivits (67). Hos människa
har det påvisats ACTH-produce-
rande tumörer i andra organ än
hypofysen, t ex lunga, thymus
och äggstock (15, 56), liksom

Hyperadrenokorticism hos hund –
en litteraturstudie, del 1
JEANETTE HANSON, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.* 

Hyperadrenokorticism är en vanlig endokrinologisk sjukdom hos hund, men det finns risk för
överdiagnostik. Prognosställande och nya behandlingsmöjligheter aktualiserar frågan hur
man ska skilja på patienter med hypofysberoende respektive binjurebarksberoende hyperad-
renokorticism. I två artiklar, som är ett examensarbete för specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar, kommer sjukdomskomplexet att presenteras. Del 1 behandlar etiologi,
epidemiologi, kliniska symtom, patogenes och diagnostik. Inför publicering har arbetet
bearbetats av artikelförfattaren.

Figur 1. Hyperadre-
nokorticism är en
vanlig endokrino-
logisk sjukdom som
oftast drabbar medel-
ålders till äldre hun-
dar. Mindre terrier-
hundar hör till de
överrepresenterade
raserna. Foto: Birgit-
ta Ahlkvist.



ärftliga tillstånd med samtidigt
uppträdande endokrina tumörer
kallat "multipel endokrin neopla-
si" (MEN-1 och MEN-2) (63).
Detta har ännu inte påvisats hos
hund, även om fall med flera,
samtidigt uppträdande, endokri-
na neoplasier finns beskrivna (3,
10, 63). Feokromocytom, tumör i
binjuremärgen, förekommer hos
cirka en procent av hundar med
HA (10), men i ungefär tio pro-
cent av fallen med BHA (58). 

Förekomst
Hyperadrenokorticism räknas
till en av de vanligaste endokri-
nologiska sjukdomarna hos
hund. Uppgifter om medelåldern
vid diagnosställandet varierar
från åtta till tio år för både HHA
och BHA, men patienter med
BHA tenderar vara något äldre
(19, 53). Hyperadrenokorticism
har även i ett fåtal fall diagnosti-
serats hos unga hundar (<två år)
(15). Mindre terrierraser, tax,
pudel och boxer är överrepresen-

terade (19, 66). I en studie över
samtidig diabetes mellitus och
HA dominerade pudel (49). Hun-
dar med BHA är i regel större
(>20 kg) än de med HHA (41, 53)
och BHA tenderar vara vanligare
hos tikar (53). Beträffande HHA
har ingen säkerställd könsskill-
nad setts i studier där man
inkluderat jämförelse med köns-
fördelningen i normalpopulatio-
nen (19, 22, 66). I Nederländerna
har det påvisats en ökad före-
komst av hypofystumörer hos en
högt inavlad linje av dandie din-
mont terrier, vilket kan tala för
en genetisk bakgrund till tumör-
uppkomsten (55).

Symtom 
De kliniska symtomen kan här-
röra från tre olika grupper av
problem: kronisk exponering av
för höga halter kortisol, tryck på
omgivande vävnad av en växan-
de hypofystumör respektive för-
höjda halter androgener sekun-
därt till kronisk ACTH-stimule-

ring. Hyperadrenokorticism är
en progredierande sjukdom, vil-
ket medför att symtomen förvär-
ras successivt om inte behand-
ling sätts in.

Symtombilden vid långt gång-
en HA är väl beskriven och kan
tillskrivas kortisolets omfattan-
de effekter på kroppen (se Figur
2) inkluderande ökad proteinka-
tabolism och minskad protein-
syntes (muskelatrofi och mus-
kelsvaghet, ökat bukomfång,
hässjningar, långsam sårläk-
ning), ökad absorption av och
omfördelning av fett (hyperlipe-
mi, ökat bukomfång), immun-
suppression (ökad förekomst av
infektioner), hämmad hypofys-
aktivitet (anöstrus tik, testikel-
atrofi hanhund, symtom på
sekundär hypothyreoidism, se-
kundär tillväxthämning hos val-
par), atrofi av huden i epidermis
men framför allt i dermis, där
kollagenet minskar drastiskt,
atrofi eller telogenisering av hår-
folliklar (tunn och skör hud, alo-
peci, långsam utväxt av päls) och
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Figur 2. Patient med diagnostiserad hyperadrenokorticism vid tidpunkten för mitotaninställning (A och B). Notera bukigheten, tunn-
hårigheten och förekomst av calcinosis cutis (kalkinlagring) i huden. Bild C och D visar samma hund efter elva månaders behandling. 



ökad risk för att utveckla kalcium-
innehållande urinsten (dysuri,
recidiverande urinvägsinfektio-
ner) (15, 23, 57). Orsaken till den
polydipsi och polyuri man ser hos
över 80 procent av patienterna är
oklar, men kan bero på att korti-
sol hämmar sekretionen av anti-
diuretiskt hormon, ADH (50).
Polyfagi antas vara en direkt
kortisoleffekt eller orsakas av en
växande hypofystumörs påver-
kan på aptitcentrum i hypotala-
mus (7, 15). Mineralisering av
hud och andra mjukdelar sker
utan påvisbar hyperkalcemi och
tillskrivs en omstrukturering av
proteiner i vävnaden, som sedan
attraherar kalcium (7). Höga
halter kortisol leder ofta till
hyperkolesterolemi, vilken i sin
tur kan predisponera för sekun-
där pankreatit med akuta kräk-
ningar och buksmärtor, även om
pankreatit är relativt ovanligt
hos hundar med HA (9, 15).
Akuta andningsbesvär eller kol-
laps kan uppkomma till följd av
tromboembolism. Patogenesen är
inte helt känd, men kan inklude-
ra en ökad koagulationsbenägen-
het i blodet till följd av hyperko-
lesterolemin (33). En mycket
ovanlig komplikation till HA är
myotoni (muskelspänning). Pato-
genesen är oklar, men myotonin
kan vara reversibel efter behand-
ling av HA. Dock har det rappor-
terats fall där myotonin succes-
sivt förvärrats och krävt specifik
medicinsk behandling med
procainamid (61). 

Psykiska symtom, framför allt
depressioner, är vanligt hos
människor med HA och korrele-
rar med kortisolhalter och övriga
symtoms gravhet (28, 60). Hos
hund saknas uppgifter om denna
form av psykisk påverkan, men
det finns en rapport om ett fall
med beteendestörning som för-
svann med mitotanterapi (8). En
växande hypofystumör kan orsa-
ka neurologiska symtom. Före-
komsten av dessa korrelerar
starkt med tumörstorlek och i
vilken grad övrig hjärnvävnad
komprimeras och invaderas (12,
31, 40). Till en början kan det
röra sig om mycket subtila sym-
tom, som bara djurägaren mär-
ker (5). Efter hand förvärras

symtomen och kan upptäckas vid
neurologisk undersökning. Van-
ligen påvisas stupor, beteende-
förändring, desorientering och
ataxi (12, 31, 40, 62). Perianal-
adenom är ett udda symtom,
men ska alltid leda till misstan-
ke om HHA hos en tik eller
kastrerad hanhund. Perianala-
denomen är androgenberoende
och i binjuren finns testosteron-
producerande celler, vilka stimu-
leras av ACTH (11).

Diagnostik – allmänna test
Misstanke om HA väcks mot
bakgrund av anamnes, symtom-
bild samt förändringar i blod-
och urinanalyser. Röntgen- och
ultraljudsundersökning kan ge
information om förekomst av
andra sjukdomar, komplikatio-
ner och tumörmetastaser. Innan
diagnos ställs ska resultaten
från dessa undersökningar alltid
sammanvägas med den endokri-
na analysen. 

Blodanalyser
Vid en klassisk HA ses ett korti-
solinducerat "stressleukogram".
Lymfopeni och eosinopeni är
vanligare (hos cirka 80% av fal-
len) än neutrofili och monocytos
(25–30%). Lindrig polycytemi
kan förekomma, men vanligtvis
är antalet röda blodkroppar nor-
malt (15, 36).

Vid HA förekommer ofta för-
höjd halt av alkaliskt fosfatas
(ALP), vilket kan påvisas hos
upp till 95 procent av patienter-
na med HA. Denna förhöjning av
ALP-nivån är unik för hund och
utgörs av ett specifikt steroidin-
ducerat isoenzym (SIAP), som
korsreagerar med ALP-analysen.
Produktionen av SIAP är inte
specifik för HA utan ökar även i
samband med primära leversjuk-
domar, andra endokrinopatier
(till exempel diabetes mellitus)
och medicinering med antiepilep-
tika (15, 59). Mild till måttlig
hyperglykemi kan ses hos 40 pro-
cent av hundar med HA (46),
kraftig hyperglykemi kan påvi-
sas hos 5–10 procent av patien-
terna (15, 46). Förhöjda halter av
alaninaminotransferas (ALAT)
och natrium påvisas ibland.

Hyperkolesterolemi och hyperli-
pemi är vanligt och kan predis-
ponera för pankreatit och där-
med amylas- och lipasstegring
(9, 15). 

Sänkt urea- och kaliumhalt
kan ses i hälften av fallen (36).
Många patienter med obehand-
lad HA har reversibelt sänkta
halter av tyroxin (T4) och trijod-
tyronin (T3) (17). En reversibel
(inom tre månader) hämning av
tillväxthormonsvaret hos patien-
ter med HA har även påvisats
(45, 51). Därför ska man räkna
med HA som en differentialdia-
gnos till dvärgväxt hos valp,
även om det är mycket ovanligt
med HA vid så ung ålder (15).

Urinanalys
En låg densitet i urinprovet kan
stärka djurägarens uppgifter om
att hunden dricker mycket, men
urinanalysen är framför allt vik-
tig för att påvisa sekundära sjuk-
domar. Även om HA kan ge viss
förhöjning av blodglukos talar
glukosuri för samtidig diabetes
mellitus. Hyperadrenokorticism
ökar risken för kalciuminnehål-
lande urinstenar (23). Framför
allt hanhundar drabbas. Den
lägre frekvensen hos tikar beror
sannolikt på att östrogen mins-
kar kalcium- och oxalatutsönd-
ringen i urinen (23). Hälften av
patienterna med HA har urin-
vägsinfektion, vilken ibland
omfattar en pyelonefrit (15).
Höga halter glukokortikoider och
hypertension i samband med HA
kan leda till glomeruliskada.
Proteinuri, utan samtidig urin-
vägsinfektion, är därför vanligt
hos patienter med HA (43). Pro-
teinurin är ofta reversibel med
behandling av HA, men persiste-
rande fall bör följas upp för att
specifik behandling ska kunna
sättas in (43). En användbar
parameter i uppföljningsarbetet
är kvoten mellan urinens prote-
in- och kreatinininnehåll (25). 

Blodtrycksmätning
Blodtrycksmätning har inte
någon specifik diagnostisk funk-
tion för HA, men kan ha betydel-
se för optimal behandlingsupp-
följning och prognosställande.
Hypertension är vanligt hos pati-
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enter (>80%) med obehandlad
HA (43) och kan vara så hög att
risken för sekundära skador på
retina och njurar är stor (6). All-
varlig hypertension påvisades i
14 procent av fallen i en studie
av hundar med obehandlad HA
och kvoten mellan protein och
kreatinin i urinen korrelerade
väl med blodtrycket (43).

Radiologiska fynd
Bröst- och bukröntgen bör göras i
samtliga fall. Främsta skälet är
att utesluta andra sjukdomar
och att påvisa förekomst av lung-
metastaser. Hepatomegali, urin-
sten, stor urinblåsa, tecken på
hjärtsvikt, osteoporos (ovanligt
hos hund) och mjukdelsförkalk-
ningar (njurar, lever, magsäck,
bukaorta och bakbenens musk-
ler) kan vara HA-relaterade (15,
44). Förkalkning av väggarna i
trakea och bronker anges ibland
som tecken på HA, men är ett
alltför ospecifikt fynd, då det är
allmänt förekommande hos äldre
hundar (44). Tecken på pulmo-
när tromboembolism är föränd-
ringar i blodkärlsteckningen
(minskad i drabbad lunglob och
ökad i de övriga), alveolära lung-
infiltrat och hydrothorax (15).
Binjurebarksförstoring påvisas

sällan, men hos mer än 50 pro-
cent av hundarna med BHA kan
mjukdelstätheter eller förkalk-
ning av binjurarna ses. I dessa
fall rör det sig ofta om ett karci-
nom i binjuren och därmed en
sämre prognos för patienten (44,
53, 65). För att underlätta bild-
tolkningen bör två projektioner
(lateral- och ventrodorsal) tas.
Dessutom bör hunden vara fas-
tande vid undersökningen.

Ultraljud
Ultraljudsundersökning är ett
bra redskap för utvärdering av
binjurestorlek och differentiering
av HHA och BHA. Referensvär-
den för binjurestorlek finns
beskrivna (1, 21). Binjurarna är
generellt större vid både HHA
och BHA. I de flesta fall tyder en
bilateral förstoring på HHA och
en unilateral på BHA, men dub-
belsidiga binjurebarkstumörer
förekommer (18, 24). Till ultra-
ljudets begränsningar hör att
man inte kan skilja binjure-
barkshyperplasi och funktionella
binjurebarkstumörer från andra
tumörer, primära eller sekundä-
ra, till exempel feokromocytom
(21). Även kronisk stress till följd
av annan sjukdom kan ge en
bilateralt ökad binjurestorlek,

vilken kan feltolkas som HHA
(1). Blödning och granulomatös
sjukdom är andra differentialdi-
agnoser till förstorad binjure
(15).

Andra tekniker
Scintigrafi kan användas för att
skilja hyperplastiska binjurar
från funktionella binjurebark-
stumörer, samt ge information
inför val av kirurgiskt angrepps-
sätt (39). Även magnetresonans-
teknik (Magnetic Resonance
Imaging, MRI) och datortomo-
grafi kan användas för att lokali-
sera förändringar i hypofysen
respektive binjurebarken (12,
65).

Diagnos – endokrina ana-
lyser
De endokrina analyser som
används vid diagnostisering av
HA bygger på bestämning av
kortisolhalter i blod- eller urin-
prov. Det finns även metoder
beskrivna för analys av endogent
ACTH i blod. Analyserna kan
delas in i screeningtest, vilka
bekräftar diagnosen HA, och test
som syftar till att skilja HHA
från BHA. Ett idealiskt scree-
ningtest ska vara mycket sensi-
tivt (alla hundar med HA ska ge
positivt svar) och specifikt
(endast hundar med HA ska ge
positivt svar). De två screening-
test som oftast används i dag är
ACTH-stimulering och lågdos
dexametasonhämning. Inget av
dessa test är helt idealiskt, där-
för bör resultatet från dessa all-
tid vägas samman med de övriga
uppgifterna om patienten. Är
man osäker kan det vara bra att
upprepa eller välja ett annat
screeningtest. Ett enstaka korti-
solvärde har inget diagnostiskt
värde, då kortisol utsöndras
pulsmässigt och värdet kan vari-
era kraftigt under dagen (38).

ACTH-stimulering
Vid ACTH-stimulering mäts kor-
tisolnivåer i blodet före och efter
tillfört exogent ACTH. I Sverige
är syntetiskt ACTH registrerat
för humant bruk (Synacthen®).
Rekommendationer om dos och
utförande varierar. Institutionen
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Figur 3. Ultraljudsundersökning är ett bra redskap för utvärdering av binjurestorlek och
differentiering av hypofysberoende och binjurebarksberoende hyperadrenokorticism.



för klinisk kemi, Sveriges Lant-
bruksuniversitet, rekommende-
rar dosen 0,25 mg/hund och
blodprov efter 1,5 timme. En
nyligen publicerad studie visar
att dosen ACTH kan minskas
utan att resultatet försämras
(30). Hundar med HA får, efter
stimulering, i regel en betydligt
kraftigare ökning av kortisolni-
våerna jämfört med normala
hundar och hundar med iatrogen
HA, det vill säga sådana vars
symtom orsakas av medicinering
med glukokortikoider. ACTH-sti-
muleringens fördelar är att utfö-
randetiden är förhållandevis
kort och specificiteten relativt
hög (85-91%) (27, 34). Det är
också det enda screeningtest som
skiljer spontan från iatrogen HA.
Uppgifter om ACTH-stimuler-
ingens sensitivitet varierar mel-
lan 80–95 procent (27, 34). Till-
förlitligheten anges vara sämre
hos patienter med hypofysära
makroadenom, 61 procent hade
positivt ACTH-stimuleringsre-
sultat jämfört med 96 procent i
lågdos dexametasonhämning
(31), liksom vid BHA. Cirka 40
procent av hundar med BHA har
normala värden efter ACTH-sti-
mulering (47, 53).

Lågdos
dexametasonhämning
Vid lågdos dexametasonhämning
mäts kortisolhalten i blodet före
och efter hämning av den endo-
gena ACTH-frisättningen. En
stark glukokortikoid (dexameta-
son), som inte korsreagerar med
analysmetoden för kortisol,
används för att hämma ACTH-
frisättningen genom negativ
återkoppling. Hos normala hun-
dar kvarstår hämningen i minst
åtta timmar. Det är viktigt att
hunden inte utsätts för någon
annan behandling under testets
utförande. All form av stress
ökar risken för falskt positiva
resultat. Hur testet ska utföras
finns beskrivet av Forsberg &
Hedhammar (19). 

Lågdos dexametasonhämning
är ett mycket känsligt test, med
en angiven sensitivitet mellan
96–100 procent (27, 34, 53). Spe-
cificiteten är dock lägre, 44–70
procent (27, 34). Det finns flera

anledningar till den höga ande-
len falskt positiva hundar.
Många hundar med icke HA-
relaterad sjukdom har förhöjda
kortisolvärden (27) och dexame-
tasonmetabolismen visar stora
individuella skillnader (29), där
snabb ämnesomsättning leder
till falskt positiva svar. Stress i
samband med veterinärbesök
kan även leda till förhöjda vär-
den (64). Hos människa har man
sett en ökad dexametasonmeta-
bolism i samband med vissa
typer av medicinska behandling-
ar, till exempel fenobarbital,
fenytoin, rifampin och mitotan
(29). Kortisolhalten visar också
stor variation med avseende på
ras och ålder: mindre raser har
högre och diande valpar lägre
basala kortisolhalter (52). Hos
tikar varierar kortisolnivåerna
med tikens reproduktionsstatus
(52).

Andra screeningtest
Kombinerad dexametasonhäm-
ning och ACTH-stimulering har
använts kliniskt, men det råder
delade meningar om dess

användbarhet och tillförlitlighet
jämfört med ACTH-stimulering
eller lågdos dexametasonhäm-
ning var för sig. Feldman avrå-
der från att använda metoden
(13, 15). 

Kvoten mellan urinens kortisol
och kreatinininnehåll används
ibland som screeningmetod.
Metodens stora fördel är att
provtagningen sker i hemmet.
Därigenom undviker man den
stresspåverkan ett veterinärbe-
sök har på hunden (64). Morgon-
urin samlas två dagar i följd och
lämnas sedan in för analys.
Beräknad sensitivitet varierar
mellan 75 och 100 procent (14,
26, 27) och specificiteten mellan
24 och 85 procent (14, 26, 27).
Metodens användning föreslås
vara att utesluta hundar som
inte lider av HA, men att ett test
med högre specificitet, till exem-
pel ACTH-stimulering, används
för att konfirmera diagnosen
(26). Man kan även kombinera
urinprovstagningen med högdos
dexametasonhämning (Figur 4).

I de fall man misstänker, men
inte kan påvisa HA, kan analys
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Figur 4. Högdos dexametasontest med hjälp av kortisol/kreatininkvoten i urinprov tagna
i hemmet. Under tre på varandra följande dagar tas morgonurinprov vid samma tid-
punkt. Efter urinprovet dag två ges dexametasontabletter, 0,1 mg/kg tre gånger med åtta
timmars mellanrum. En kortisol/kreatininkvot överstigande 10 x 10-6 dag ett och två
talar starkt för HA. Hunden har HHA om kvoten dag tre har sänkts till mindre än hälf-
ten av ursprungsvärdet. Provtagningskitet på bilden (inkluderande remiss och instruk-
tioner) kan beställas från UKG-LAB, Postbus 85422, 3508AK, Utrecht, Nederländerna.
Be dem utesluta dexametasontabletterna och använd svenskregistrerad farmaceutisk
specialitet.



av 17-hydroxyprogesteron (en
prekursor till kortisol) vara ett
komplement till kortisolbestäm-
ning efter ACTH-stimulering
(41). Norman och medarbetare
(41) visade att hundar med BHA,
vilka diagnostiserats genom
histopatologisk undersökning,
inte alltid reagerar positivt i
screeningtester baserat på korti-
solanalys. Studien omfattade
åtta hundar, vilka samtliga hade
normalt eller oväntat låga halter
kortisol efter ACTH-stimuler-
ingstest. Hos två av dessa kunde
man dock påvisa förhöjda 17-
hydroxyprogesteronnivåer efter
ACTH-stimulering (41). 

Differentiering av HHA och
BHA
På grund av behandlingsmässiga
och prognostiska skillnader är
det intressant att skilja HHA
från BHA. Lågdos dexametason-
hämning kan vara till hjälp för
att skilja de båda formerna från
varandra, om man inkluderar ett
blodprov tre till fyra timmar
efter dexametasongivan. Om
kortisolhalten sjunker till 50 pro-
cent av basalnivån och/eller
under 40 nmol/l har hunden
HHA (16, 37). Men i cirka 40 pro-
cent av fallen med HHA ses inte
denna form av hämning (15), vil-
ket kan tyda på en större hypo-
fystumör (32). Inte heller sjunker
kortisolhalterna om hunden har
en BHA. Ytterligare undersök-
ningar krävs då för att skilja for-
merna åt.

Mest tillförlitligt är bestäm-
ning av endogent ACTH. Norma-
la eller förhöjda halter erhålls
vid HHA och låga halter vid BHA
(15, 53). ACTH är dock instabilt
och kan binda till glas, vilket gör
att provet måste hanteras speci-
ellt före analys. 

Med röntgenundersökning kan
50 procent av hundar med BHA
upptäckas (44, 53, 65). Andra
metoder för differentiering av
HHA och BHA är högdos dexa-
metasonhämning och ultra-
ljudsundersökning av binjurar-
na, men även scintigrafi, MRI
och datortomografi kan använ-
das om de finns att tillgå. Då
samtidig hypofys- och binjure-

barkstumör förekommer kan
resultaten vara förvillande (20). 

Differentialdiagnoser
Då en entydig, samtidigt sensitiv
och specifik analysmetod saknas,
kan diagnosställandet av HA
vara komplicerat. Viktiga diffe-
rentialdiagnoser är olika former
av kroniska stresstillstånd. Kraf-
tig stress vid veterinärbesök och
blodprovstagning, liksom stress
till följd av en icke HA-relaterad
sjukdom, till exempel lever- och
njursjukdom, kan ge förhöjt kor-
tisolsvar i ett screeningtest. Hur
andra sjukdomar lämpligen ute-
sluts finns beskrivet av Feldman
& Nelson (15). Men HA kan även
leda till sekundära skador på
lever och njurar (15). 

Det råder också ett tätt endo-
krinologiskt samband mellan HA
och diabetes mellitus. Förhöjda
kortisolnivåer orsakar insulinre-
sistens och glukosintolerans (46).
Fem till tio procent av hundar
med HA har diabetes mellitus
vid diagnosställandet (15, 22,
46). Ytterligare cirka 40 procent
har mild till måttlig hyperglyke-
mi, vilken i regel är reversibel
efter behandling av HA (46). Hos
hundar med icke väl kontrolle-
rad diabetes mellitus påvisas
ofta förhöjda kortisolvärden. I
dessa fall kan det underlätta att
avvakta med screeningtest tills
dess glukosnivåerna stabiliserat
sig (15).

Diskussion
Spontan hyperadrenokorticism
är en progredierande sjukdom
där kronisk exponering av förhöj-
da halter kortisol kan få allvarli-
ga konsekvenser för hunden.
Man bör därför sträva efter en
tidig diagnos och basera den på
den sammanlagda kliniska bil-
den. Vilket screeningtest den
enskilde klinikern väljer att
använda kan variera med erfa-
renhet och praktiska resurser.
Man bör dock vara medveten om
den valda metodens begräns-
ningar samt det faktum att för-
höjda kortisolnivåer inte nödvän-
digtvis innebär att hunden har
HA. 

Ett sätt att undvika höga korti-
sonvärden orsakade av stress vid

veterinärbesök är att låta djur-
ägaren utföra screeningtestet i
hemmet med hjälp av urinprov
(Figur 4). Metoden används
rutinmässigt av veterinärendo-
krinologerna vid Utrecht Univer-
sitet. Vid Falu djursjukhus har
vi börjat uppskatta testet, som är
smidigt att genomföra. Till
testets nackdel hör att det tar
flera veckor innan man erhåller
provsvar, så i de fall man vill ha
ett snabbt svar bör man använda
sig av ett screeningtest som
baseras på blodprovsanalys. 

Summary
Hyperadrenocorticism in the
dog – a literature review,
part 1
Hyperadrenocorticism (Cush-
ing's disease) is a common
endocrine disease in middle-aged
and older dogs. The disease com-
plex is associated with excessive
production or administration of
glucocorticoids. This review
article summarises the aetiology,
epidemiology, clinical signs, pat-
hogenesis and diagnostic tests of
naturally developing hyperadre-
nocorticism in dogs. To choose
the best treatment, it is impor-
tant to differentiate the most
common form, the pituitary
dependent hyperadrenocorti-
cism, from hyperadrenocorticism
caused by adrenal tumors. The
diagnostic results may seem
straightforward but there are
differential diagnoses and limits
in the endocrine screening tests
to be aware of.
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Enligt stadgarna ska ändamålet vara att bedriva forskning inom följande områden
som rör hund:

• veterinärmedicin • genetik • etologi
• hundens psykiska, sociala eller ekonomiska betydelse

Studier som innehåller djurförsök stöds ej. Ansökningsformulär rekvireras från
Svenska Kennelklubben. Ansökan om bidrag inlämnas senast 31 juli 2002 till:

Svenska Kennelklubben
Forskningsfonden
163 85 SPÅNGA

Närmare upplysningar lämnas av Ulf Uddman, Svenska Kennelklubben,
tel: 08-795 30 10; fax: 08-795 30 40; e-post: ulf.uddman@skk.se

Ulf Uddman, VD
Svenska Kennelklubben

På forskningsstiftelsens vägnar



Fodertillskott för hund

Flytande form - bättre hållbarhet och hygien.

Lätt och hygieniska att utfordra med.

Tillverkade under laboratoriekontroll.

Råvaror av högsta kvalité.

BIOCAN

Produktbeskrivning
Flytande E-vitamin, selen
och  lysintillskott för hund.

Användningsområde
Fodertillskott för hårt arbetande
hundar.

BIO E
BIO B
Produktbeskrivning
Välsmakande B-vitamin
i sirapsform för hund.

Användningsområde
Fodertillskott att användas då
det dagliga fodret ej täcker
hundens behov av B-vitamin.

Tel 0430-402 80  Fax 0430-404 12
E-mail: webmaster@eclipsebiofarmab.se

Hemsida: www.eclipsebiofarmab.se

Produktbeskrivning
Flytande vitamin-, mineral- och
spårämnestillskott för hund.

Användningsområde
Dagligt fodertillskott speciellt
framtagit för att tillgodose hun-
dens behov.

Kvalitetsprodukter för djur sedan 1983.

Rekvirera utförlig katalog över våra fodertillskott
och skötselprodukter för häst och hund.

BioGlucomin hund

Produktbeskrivning
Högkoncentrerad glukosamin med inulin och
oligofructose.

Användningsområde
Förser hunden med naturlig näring för ledvätska
och ledbrosk.

BioSynov Complex hund

Produktbeskrivning
Naturligt näringstillskott i tablettform för att
upprätthålla optimal led- och muskelfunktion.

Användningsområde
Fodertillskott för att bibehålla starka leder hos äldre
hundar samt hundar som utsätts för hård ansträngning.

Ascor FLEX
Produktbeskrivning
100% ren kalciumaskorbat av
farmaceutisk kvalitet.

Användningsområde
För att upprätthålla en väl fungerande led-
funktion hos hund.
Ett synnerligen prisvärt alternativ till C-Flex,
Ester C etc.



Inledning
Olika behandlingsstrategier är
beskrivna för hyperadrenokorti-
cism (HA), både medicinska och
kirurgiska. Behandlingen inrik-
tas antingen mot att minska bi-
njurarnas förmåga att producera
kortisol, minska hypofysens
utsöndring av ACTH eller via
kirurgiskt ingrepp avlägsna en
underliggande hypofys- eller bi-
njurebarkstumör. Föreliggande
arbete är skrivet med grundfrå-
geställningen om behandling av
HA förlänger livet på hunden
eller om den kan motiveras av
annan anledning. Fokus är där-
för lagt på behandlingsalternati-
vens komplikationer och progno-
ser. För dosering och detaljerat
utförande av respektive behand-
ling hänvisas till refererade
artiklar. 

Medicinsk behandling
Av de medicinska behandlingar-
na är cellgiftet mitotan den älds-
ta och mest använda. Nya sub-
stanser har på senare år föresla-
gits som alternativ, främst i de
fall där mitotanterapi inte är
lämplig eller har haft dålig
effekt.

Mitotan (o,p’-DDD, Lyso-
dren®)
Mitotan är ofta förstahandsvalet
vid behandling av HA. Differen-
tiering av HHA (hypofysberoen-
de HA) och BHA (binjurebarks-
beroende HA) har dock betydelse
eftersom det kan påverka den
prognostiska bedömningen, lik-

som veterinärens val av behand-
lingsprotokoll. Mitotan orsakar
destruktion av de glukokortiko-
idproducerande cellerna i binju-
rebarkens zona fasciculata och z
retikularis. De mineralkortikoid-
(aldosteron)-producerande celler-
na i z glomerulosa sparas i regel,
men vid höga mitotandoser ska-
das även dessa (26). Mitotan har
bäst effekt vid behandling av
HHA, medan BHA kan vara mer
resistent, kräva högre dos och
längre inställningstid, speciellt i
de fall där tumören metastaserat
(16, 25). 

Man ska komma ihåg att ge
mitotan tillsammans med fettrik
mat. Plasmakoncentrationen
under en tolvtimmarsperiod kan
då vara 20–30 gånger högre än
om tabletten ges på fastande
mage (50).

Mitotan är ett cellgift och ska
hanteras med respekt. Informera
djurägaren noga om risker och
hanteringsrutiner både muntligt
och skriftligt och beakta djuräga-
rens familjeförhållanden. Barn
bör till exempel inte finnas i
familjen. För att minimera kon-
takt med ämnet kan man bestäl-
la färdigdelade och portionsför-
packade tabletter på apoteket
(Figur 1).

Partiell destruktion av
binjurebarken
Det finns två behandlingsstrate-
gier: partiell destruktion av bi-
njurebarken eller total utslag-
ning av densamma inklusive z
glomerulosa. 

Vid partiell utslagning av bi-
njurebarken kan behandlingen
delas in i en inställningsperiod
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Hyperadrenokorticism hos hund –
en litteraturstudie, del 2 
JEANETTE HANSON, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.*

Hyperadrenokorticism är en vanlig endokrinologisk sjukdom hos hund, som här presenteras i
två artiklar. Del 2 beskriver olika behandlingsalternativ, prognoser för de olika terapivalen,
samt komplikationer som kan uppstå under behandling. Det har tillkommit en rad intressanta
medicinska och kirurgiska alternativ till den "klassiska" mitotan- (Lysodren) behandlingen.
Arbetet, som är ett examensarbete för specialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar, har bearbetats av artikelförfattaren inför publicering.

Figur 1. För att mini-
mera hanteringen av
mitotan (Lysodren)
kan man beställa fär-
digdelade och
portionsförpackade
tabletter från Apote-
ket. Kom ihåg att
mitotan ska ges till-
sammans med mat,
och helst fettrik
sådan.



och en underhållsperiod. Under
inställningsperioden ges mitotan
dagligen tills kortisolnivåerna
sjunkit till en önskvärd nivå,
med bibehållen endogen korti-
solproduktion. Detta tar vanli-
gen sju till tio dagar, men för
10–15 procent av hundarna
måste perioden förlängas, ibland
upp till två månader (26). Pro-
fylaktisk prednisolongiva kan
ingå i behandlingsprotokollet
(15, 26). Olika protokoll anges
vid samtidig diabetes mellitus,
antingen sänkt mitotandos och
samtidig prednisolongiva för att
undvika plötslig hypoglykemi
(26) eller oförändrad mitotandos
utan prednisolonmedicinering
(15). 

Under underhållsperioden ges
mitotan en till två gånger per
vecka. Skulle kortisolnivåerna
efter ACTH-stimulering vara för
låga bör mitotanet sättas ut helt
och prednisolon ges tills dess att
den endogena kortisolproduktio-
nen kommer igång. Det kan i
normala fall ta två till sex veck-
or, men kan dröja upp till 18
månader (24). 

En del hundar (6–17%) utveck-
lar persisterande hypoadreno-
korticism (13, 24, 25). Detta sker
i regel inom det första året, men
det är svårt att förutsäga vilka
hundar och vid vilken tidpunkt
(24). Skulle kortisolvärdena bör-
jar stiga under underhållsbe-
handlingen sätts daglig mitotan-
terapi in tills dess önskade korti-
solnivåer erhålls. 

Återfallsfrekvensen var drygt
50 procent i en studie av 200
mitotanbehandlade hundar med
HHA (24) och i en annan under-
sökning 63 procent av 32 hundar
med BHA (25). Det finns flera
orsaker till återfall: djurägaren
har inte följt erhållna medicine-
ringsföreskrifter (till exempel
givit tabletterna på fastande
mage), mitotanets absorption
från tarmen har minskat till
följd av sänkt kortisolberoende
fettabsorption i tarmen (45, 50),
ökad ACTH-stimulering på
grund av minskad återkopplings-
hämning till följd av minskade
kortisolnivåer, ökad levermeta-
bolism av mitotan inducerad av
mitotanet i sig eller av andra

läkemedel till exempel fenobar-
bital, för låg underhållsdos (24)
eller samtidig förekomst av feo-
kromocytom (4). 

Total utslagning av binjure-
barken
På senare år har det föreslagits
behandlingsprotokoll, med en
högre dos mitotan under längre
induktionstid (cirka 20 dagar),
som syftar till att slå ut hela bi-
njurebarken (inklusive z glome-
rulosa). På så vis vänds hyperad-
renokorticismen till en hypoad-
renokorticism, vilken sedan be-
handlas med kortison, mineral-
kortikoid och salttillskott (20,
40). Uppgifter om återfallsfre-
kvens varierar mellan olika rap-
porter, från 25 procent inom förs-
ta året (40) till 39 procent av
patienterna under en treårsperi-
od (20). 

Till metodens fördelar anges
att samtidig behandling av dia-
betes mellitus underlättas
genom stabilare kortisolnivåer
(20, 40), att metoden i några fall
har haft bättre effekt på BHA än
partiell utslagning (41) och att
djurägaren inte behöver hantera
mitotan kontinuerligt.

Vanliga biverkningar av mito-
tanbehandling är svaghet, aptit-
förlust, kräkningar, diarré och
ataxi (15, 26). Dessa kan upp-
komma under både inställnings-
och underhållsfas och kan orsa-
kas av för låga kortisolnivåer
eller genom toxisk påverkan från
mitotan (25). Mitotan kan även
ge centralnervösa symtom, vilka
liknar de som orsakas av en väx-
ande hypofystumör (15). Biverk-
ningarna brukar försvinna efter
insatt glukokortikoidgiva och
utsatt mitotan. Vid partiell
utslagning av binjurebarken hos
200 hundar med HHA fick 25
procent biverkningssymtom un-
der inställningsperioden och 31
procent under underhållsperio-
den (24). Av 129 hundar med
HHA behandlade med total
utslagning av binjurebarken fick
30 procent biverkningar (20). Vid
partiell utslagning av binjure-
barken hos 32 hundar med BHA
utvecklade nästan 60 procent
biverkningar (25). 

Annan medicinsk
behandling
Ketokonazol är ett antimykotika,
som kan användas vid behand-
ling av både HHA och BHA. Det
verkar genom en reversibel häm-
ning av steroidbiosyntesen,
däribland kortisolbildningen.
Ketokonazol har även föreslagits
ha en antagonistisk effekt, då det
in vitro binder till glukokortiko-
idreceptorer (3). Behandlingen
kräver livslång och daglig medi-
cinering och blir därmed kost-
sam. Uppgifter om behandlin-
gens effektivitet varierar kraftigt
från 25 till 100 procent, beroende
på undersökning och tillfrågad
veterinär (2, 14, 15). Orsaker till
utebliven behandlingseffekt kan
vara dålig intestinal absorption
eller paradoxal reaktion med för-
höjda kortisolnivåer hos patien-
ten (15). Indikation för ketokona-
zolbehandling är mitotanresi-
stens, preoperativ kortisolredu-
cering och fall där mitotanbe-
handling av någon medicinsk
eller icke medicinsk anledning är
olämplig (3, 15). Om diagnosen
HA är osäker kan ketokonazol
användas vid försöksvis behand-
ling eftersom ketokonazolets
effekter är, till skillnad från
mitotanets, helt reversibla inom
24 timmar. Biverkningarna är
få, men framför allt gastroin-
testinala symtom som anorexi,
kräkningar och diarré förekom-
mer, liksom förhöjda levervärden
och ikterus (2). För att undvika
biverkningar i början av behand-
lingen rekommenderas en låg
startdos, vilken successivt trap-
pas upp (3). Observera att även
androgenproduktionen hämmas
av ketokonazol (15). Behand-
lingsprotokoll finns föreslagna i
Feldman & Nelson (15) samt
Beherend & Kemppainen (3). 

Trilostan är ett annat ämne
som hämmar kortisol-, aldoste-
ron- och androstendionsyntesen.
Trilostan verkar via kompetitiv
hämning av enzymet 3-beta-hyd-
roxysteroid-dehydrogenas. Äm-
net har ännu inte använts i
någon större utsträckning, men
resultat från en utförlig fallstu-
die verkar lovande (32).

Selegilinhydroklorid (l-depre-
nyl hydroklorid) har lanserats
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för behandling av HHA och även
diskuterats i Svensk Veterinär-
tidning (5, 8). Ämnet är en mono-
aminoxidas typ B-(MAO-B)-häm-
mare, som verkar på hypofysnivå
genom att hämma ACTH-frisätt-
ningen från celler i adenohypofy-
sens pars intermedia, men anges
även kunna ha en indirekt häm-
mande effekt på ACTH-frisätt-
ningen från pars distalis (10).
Denna effekt är dock ännu inte
säkert fastställd. Behandling
med MAO-B-hämmare har aktu-
aliserat hypofystumörernas ur-
sprung, som hos hund endast i
20–30 procent av fallen utgår
från pars intermedia (31, 36).
Selegilinhydrokloridens effekti-
vitet är fortfarande omdiskute-
rad. I en undersökning, som dock
saknade kontrollgrupp och blind-
test, noterades klinisk effekt i
cirka 80 procent av fallen (11).
Detta resultat kunde inte uppre-
pas i en studie där förbättring
endast sågs i 20 procent av fallen
(39). Selegilinhydrokloriden ges
dagligen, vilket gör behandling-
en relativt kostsam (3). Få
biverkningar har rapporterats,
men diarré, kräkningar, desori-
entering, försämrad hörsel och
rastlöshet förekommer (3).

Ett flertal andra ämnen har
testats i samband med medicinsk
behandling av HA. För mer ingå-
ende beskrivningar hänvisas den
intresserade till Bruyette (10)
och Beherend & Kemppainen (3). 

Kirurgisk behandling
Det finns metoder beskrivna för
kirurgisk behandling av både
HHA och BHA. Generellt gäller
att kraven på kirurgen är stora
och att erfarenhet krävs. Adre-
nalektomi, uni- eller bilateral,
rekommenderas i första hand
som behandling av sådana BHA
som bedöms operabla (41). En
fördel är att primärorsaken
avlägsnas och fortsatt medicinsk
behandling är inte nödvändig
(om inte återfall sker), dock är
komplikationsrisken hög i sam-
band med och efter operation.
Vanliga postoperativa dödsorsa-
ker är pankreatit till följd av det
kirurgiska ingreppet, akut njur-
svikt, pneumoni och tromboem-
bolism (44, 46). Feokromocytom
kan också komplicera kirurgin
genom att orsaka allvarlig
hypertension under narkos (12).
Mortaliteten varierar mellan
25–50 procent inom de första
veckorna (44, 46). De bästa resul-

taten har man sett då man
använt sig av en kirurgisk appro-
ach via flanksnitt, som är mindre
traumatiskt än mittlinjesnitt,
men kräver preoperativ lokali-
sering av tumören med hjälp av
ultraljud (46). Många hundar
avlivas i samband med operation
på grund av att man då upptäck-
er omfattande metastasering.
Medicinsk behandling med mito-
tan eller ketokonazol preopera-
tivt kan minska risken för trom-
boembolism, sepsis och dålig sår-
läkning (44). Postoperativ be-
handling med kortikosteroider är
nödvändig (15, 46). Återfallsfre-
kvensen av de överlevande hun-
darna var 31 procent i en studie
av 36 hundar som genomgick
adrenalektomi (46).

Hypofysektomier görs på hun-
dar med HHA i vissa länder,
däribland Nederländerna, och
har uppvisat mycket goda
behandlingsresultat (27, 29, 30).
I en studie av 52 hundar var
beräknad återfallsfri fraktion ett
år efter hypofysektomi 92 pro-
cent (29). Till biverkningarna
hör lindrig postoperativ hyper-
natremi, minskad tårproduktion,
diabetes insipidus och sekundär
hypothyreoidism (29). Preopera-
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Figur 2a och 2b. Hypofysektomi har visat sig vara en bra behandlingsmetod för hundar med hypofysberoende HA. 2a) Hunden place-
ras i bröstläge och käkarna fixeras. Ett snitt läggs genom mjuka gommen för att göra kilbenet (os sphenoidale) tillgängligt. 2b) Efter
incision av mukoperiostet borras det mesta av överliggande ben bort (I). Hypofysen lokaliseras och ett hål görs i det inre kortikala skik-
tet (II). Hålet vidgas så att hypofysen exponeras (III) (från ref 28, med tillstånd av författaren och förlaget WB Saunders Company,
Orlando Florida, USA). 



tiv datortomografi- eller MRI-
undersökning underlättar det
kirurgiska utförandet, som illu-
streras i Figur 2.

Strålningsterapi
Strålningsterapi på HHA har
använts i USA och haft god
behandlingseffekt hos hundar
med neurologiska symtom till
följd av en växande hypofystu-
mör. För bästa resultat ska
tumören inte vara för stor. Meto-
den leder inte alltid till förbätt-
ring av kortisolnivåerna men
kan minska tumörstorleken och
därmed de tumörorsakade neu-
rologiska symtomen (48). 

Uppföljning
För optimal terapi bör man göra
regelbundna kontroller. För upp-
följning av kortisolproduktionen
kan man använda sig av ACTH-
stimuleringstest eller kortisol/
kreatininkvoten i urinprov (1,
15, 19, 20, 38). Observera att
prednisolon korsreagerar med
analysmetoden för kortisol och
bör därför inte ges 24 timmar
innan provtagning. Dessa test
bör kombineras med regelbun-
den klinisk och neurologisk
undersökning och där indikerat
även med urinprovsanalys, 
hjärtundersökning, uppföljning
av diabetes mellitus eller låga
sköldkörtelvärden. 

Sänkta halter av sköldkörtel-
hormon i serum påvisas ofta i
samband med okontrollerad HA
(17). Detta är en form av reversi-
bel sekundär hypothyreoidism,
vilken i regel inte behöver
behandlas. Det finns dock ett
rapporterat fall där en hund
hade HA, diabetes mellitus och
hypothyreoidism samtidigt, utan
att något gemensamt etiologiskt
samband kunde påvisas (21).
Proteinuri till följd av glomeru-
liskada kan kräva mer än tolv
veckors mitotangiva innan nor-
malisering sker. Icke reversibla
fall av proteinuri, liksom
hjärtsvikt, kräver specifik terapi
(15, 22). Vid medicinsk behand-
ling av HHA bör neurologisk
undersökning utföras regelbun-
det, då mitotan sannolikt inte
minskar hypofystumörens stor-
lek eller tillväxt (6, 24). Det har

även föreslagits att det finns en
risk att hypofystumörens tillväxt
skulle öka något på grund av
minskad negativ återkoppling,
men detta har inte påvisats i
någon studie på hund (6, 24). De
hypofystumörsorsakade neurolo-
giska symtomen kan komma mer
än två år efter insatt mitotanbe-
handling (31, 43). Minimala för-
ändringar i beteendet kan vara
första tecknet på en växande
hypofystumör och bör föranleda
vidare undersökning med MRI
eller datortomografi i de fall
strålningsterapi är aktuellt (31).
Symtom på sjukdomar vilka
dolts av HA kan, även om det är
sällsynt, uppkomma i samband
med sjunkande kortisolnivåer.
Till exempel kan äldre hundar
med artros få förvärrade rörelse-
problem (15).

Efter mitotanbehandling kan
det ta upp till sex månader innan
de kliniska symtomen försvinner
helt, det är ofta hudförändring-
arna som kvarstår längst (15).
Persisterande polydipsi och poly-
uri kan förutom behandlingsresi-
stens, även orsakas av en upp-
kommen diabetes mellitus, njur-
svikt eller för låg, hypofystu-
mörorsakad vasopressinhalt (7).
Samtidig diabetes mellitus är
sällan reversibel efter behand-
ling av HA, men sänkt kortisolni-
vå leder ofta till reducerat insu-
linbehov (35, 37). Eventuell
kvarstående flåsighet kan tyda
på samtidig feokromocytom (12).

Om hunden blir akut dålig
under behandling bör i första
hand hypoadrenokorticism miss-
tänkas. Snabb glukokortikoidte-
rapi och verifiering av orsak är
nödvändig. Har total utslagning
av binjurebarken skett måste
både mineral- och glukokortikoi-
der tillföras. Andra orsaker till
akut försämring av allmäntill-
stånd och kollaps är tromboem-
bolism, hjärtsvikt, CNS-påver-
kan från makrotumörer i hypofy-
sen, feokromocytom och akut
blödning från binjurebarkstumör
(24, 49).

Prognos
Hyperadrenokorticism är ett
fatalt tillstånd och anges ha
dålig prognos i obehandlade fall.

Det saknas dock studier där man
på ett övertygande sätt kunnat
påvisa att mitotanbehandling
förlänger livslängden för hundar
med HA. I studier av obehandla-
de fall finns överlevnadstider
angivna på mindre än en månad
upp till 24 månader (18, 51). I
Forsberg och Hedhammars stu-
die (18) var överlevnadstiden för
sju obehandlade hundar 7,7
månader. Dock var medelåldern
hos dessa betydligt högre jämfört
med de mitotanbehandlade hun-
darna i samma studie, vilka hade
en längre överlevnadstid. I en
tysk retrospektiv studie jämförde
man medelåldern hos hundar
med HA som obducerats. Hundar
med icke behandlad HA hade
något högre medelålder (10,3 år)
jämfört med hundar med HHA
som behandlats med mitotan
(10,0 år) (33). 

Överlevnadstider för hundar
som behandlats för HA varierar
från bara några dagar till flera
år. Tabell 1 sammanställer rap-
porterade överlevnadsresultat
för olika behandlingar. Observe-
ra dock att beräkningsmetoder-
na skiljer sig mellan studierna
och att den medicinska behand-
lingen inskränker sig till mito-
tan. I en studie av hundar med
HHA, behandlade med partiell
utslagning av binjurebarken, var
median överlevnadstid cirka 20
månader (24). I samma studie
beräknades behandlingssvaret,
hos de som överlevde de första
tre månaderna, vara bra hos 83
procent, ganska bra hos 16 pro-
cent och dåligt hos 0,6 procent
(24). För hundar som behandlats
för partiell utslagning av binju-
rebarken har man sett en betyd-
ligt högre överlevnadstid hos de
som överlevt behandlingens förs-
ta fyra månader (13). 

Hos hundar med HHA verkar
total utslagning av binjurebar-
ken vara mer framgångsrik än
partiell (20, 24). Hundar med
HHA där kortisolutsöndringen
inte hämmats av dexametason
har sämre prognos än de hundar
där hämning påvisats (20). I en
studie av åtta hundar med
makrotumörer, som utvecklat
neurologiska symtom under
mitotanbehandling, var överlev-
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nadstiden omkring 4,5 månader.
För några individer var det kli-
niska förloppet mindre än två
månader (43). Kirurgisk behand-
ling av HHA har uppvisat de
bästa behandlingsresultaten.
Andelen hundar som överlevt två
och tre år är påtagligt högre jäm-
fört med andra behandlingsme-
toder (30).

En hund med BHA har sämre
överlevnadsprognos. I två jäm-
förbara studier, med partiell
utslagning av binjurebarken
med mitotan, var andelen överle-
vande patienter efter tre år dub-
belt så hög för patienter med
HHA jämfört med BHA (24, 25).
Det råder även stor prognostisk
skillnad mellan hundar utan,
respektive med, påvisbara meta-
staser (25). Prognosen var bättre
för hundar som behandlats
kirurgiskt med adrenalektomi,
cirka 50 procent hade mycket
gott tillfrisknande utan återfall
(46).

Orsaker till dödsfall eller euta-
nasi kan delas in i sådana som

kan ha uppkommit till följd av
HA och sådana som inte kan här-
röras till HA. Komplikationer till
HA är vanligast inom de första
månaderna efter insatt behand-
ling (24). Neurologiska symtom,
njursvikt, hjärtsvikt, pyodermi,
peritonit, pulmonär tromboem-
bolism och pankreatit hör till de
HA-relaterade orsakerna. I en
studie av 54 hundar avlivades
eller dog 22 procent till följd av
HA eller behandling av denna
samt 66 procent på grund av
möjliga komplikationer av HA
(13). Vanliga dödsorsaker för
hundar med samtidig diabetes
mellitus och HA var ketoacidos,
njursvikt och pankreatit (37).

Diskussion
Frågan om behandling av hun-
dar med HA ökar livslängden är
svår att besvara. De studier som
finns gjorda är föråldrade och i
dagens läge vore det inte etiskt
att göra en sådan studie då den
kroniska kortisolexponeringen
innebär lidande för hunden och

ökar risken för följdsjukdomar.
Men om man beaktar de senaste
decenniernas ökade kunskaper
om sjukdomen och förbättrade
diagnostiserings-, behandlings-
och uppföljningsmöjligheter är
det sannolikt att livslängden för-
längs vid behandling. 

Valet av terapi kräver speciella
överväganden. I och med att
sjukdomen i regel drabbar en
äldre hund bör man upprätta en
så komplett sjukdomsbild som
möjligt och bedöma prognosen
för den enskilda individen innan
man beslutar sig. Att spara in
pengar genom en ofullständig
klinisk undersökning är att göra
djurägaren och hunden en
otjänst. Prognosen är betydligt
sämre om hunden har en BHA
jämfört med HHA. Om hunden
samtidigt lider av annan åkom-
ma kan behandlingsresultatet
försämras ytterligare. 

Det är också intressant att stu-
dera överlevnadstider för olika
behandlingsregimer (Tabell 1).
Här uppvisar kirurgisk hypofys-
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Tabell 1. Överlevnadstider för hundar med olika former av hyperadrenokorticism (HA) efter olika behandlingar.

Behandlingsmetod Referens Form av HA Överlevnad (månader) Andel hundar som överlevt
m md 6 mån 1 år 2 år 3 år

Mitotan
Partiell utslagning Forsberg & HHA, BHA 20,9 62% 31% 21%
(29 hundar) Hedhammar

(1984) (18)
Partiell utslagning Dunn et al 1995 HHA, BHA
(54 hundar)∆ (13)
- alla hundar 30 85%** 80%** 59%** 45%**
- hundar som överlevt 16 50 39

veckor
Partiell utslagning Kintzer & HHA 26,4 20,4 82%* 72%* 47%* 30%*
(200 hundar)∆∆ Peterson 1991 

(24)
Partiell utslagning Kintzer & BHA 16,4 11,5 72% 52% 27% 16%
(32 hundar)∆∆ Peterson 1994
- utan påvisbara metastaser(25) 83% 64%
- med påvisbara metastaser 50% 25%
Total utslagning den Hertog et al HHA ≈ 89%** 80%** 69%** 61%**
(129 hundar)∆∆ 1999 (20)

Kirurgiska metoder
Adrenalektomi van Sluijs et al BHA ≈70%** ≈70%**≈52%**≈41%**
(36 hundar)∆∆∆ 1995 (46)
Hypofysektomi Meij et al 2001 HHA 84%** 82%** 79%**
(90 hundar)∆∆∆ (30)

m = medelvärde, md = median
∆= överlevnad beräknad från induktionsperiodens sista dag.
∆∆= överlevnad beräknad från induktionsperiodens första dag.
∆∆∆= överlevnad beräknad från då kirurgiska ingreppet började.
* = andel hundar som överlevt utläst från kurva som anger andelen överlevande med halvårsintervall.
** = överlevnadsfraktion enligt Kaplan-Meier. Ungefärliga värden är utlästa direkt från publicerad kurva. 



ektomi på hundar med HHA de
bästa värdena efter tre år. Pro-
gnosen i detta fall är dock nära
knuten till den kirurgiska skick-
ligheten (29), varför denna
behandling troligen bara kom-
mer att kunna erbjudas på ett
fåtal platser. Beträffande den
medicinska behandlingen är
mitotan fortfarande förstahand-
svalet. Undersökningsresultat
tyder på att en total utslagning
av binjurebarken har bättre pro-
gnos än partiell, men jämförelser
mellan olika studier försvåras av
att överlevnaden anges på olika
sätt. I de fall man av familjeskäl
eller annan anledning inte vill
använda sig av cytostatika finns
det alternativ. Ketokonazol är
ett av dem, liksom selegilinhyd-
roklorid. 

Beträffande användning av
selegilinhydroklorid bör man
vara lite skeptisk till den studie
som uppvisade klinisk effekt i 80
procent av fallen. Här fanns stort
utrymme för subjektiv bedöm-
ning (3, 11). Reusch och medar-
betare (39) studerade behand-
lingseffekten utifrån mer objekti-
va kriterier såsom vattenintag,
ACTH-stimuleringstest och kor-
tisol/kreatininkvoten i urinen
och i detta fall såg man förbätt-
ring i endast 20 procent av fal-
len, vilket stämmer mer överens
med frekvensen hypofystumörer
som har sitt ursprung i ade-
noshypofysens pars intermedia
(39, 31, 36). En möjlig förklaring
till att hundarna verkar må bätt-
re av behandlingen, trots att kor-
tisolnivåerna inte minskat, kan
vara att en av metaboliterna till
selegilin är ett amfetaminderi-
vat. 

Om steroidsynteshämmaren
trilostan har en plats i behand-
lingen av HA återstår att se, men
den fallbeskrivning som publice-
rats verkar lovande (32). 

Uppföljning av patienten
Oavsett vilken terapi man väljer
är uppföljningen av patienten
viktig. Som ett alternativ till
ACTH-stimuleringen finns nu
mätning av kortisol/kreatinin-
kvot i morgonurinprov, som djur-
ägarna kan ta hemma. Enligt
förespråkarna är metoden tillför-

litlig och har fördelar jämfört
med ACTH-stimuleringen vid
uppföljning av hundar med BHA,
men detta gäller enbart så länge
provtagningen sker i hemmet
(30, 41). Så har inte varit fallet i
de studier där man hävdar att
urinanalysen inte är tillförlitlig
som uppföljningsmetod (1, 19,
38). Förutom det smidiga utfö-
randet har urinprovstagningen
även den fördelen att man lätt
kan lägga till analys av glukos-
och proteininnehåll, så att even-
tuell diabetes mellitus eller kvar-
stående njurskada, indikerat av
persisterande proteinuri, kan
upptäckas. 

Protein/kreatininkvoten i uri-
nen korrelerar väl med den
hypertension, som visat sig vara
vanlig hos hundar med obehand-
lad HA (9, 34). I regel är det
ökade blodtrycket reversibelt och
inom humanmedicinen har man
sett att tidigt insatt behandling
ökar andelen reversibla fall (42).
För de hundar där blodtrycket
(protein/kreatininkvoten) är
kvarstående högt, skulle hypo-
tensiv behandling kunna vara
aktuell. Rekommenderade be-
handlingsstrategier för sådana
patienter har dock inte hittats av
artikelförfattaren. 

En klinisk och neurologisk
undersökning ingår även i upp-
följningsarbetet och ifrån det nya
veterinärmedicinska området

beteendevetenskap kanske vi i
framtiden kan få redskap att
bedöma hundens psykiska väl-
mående. Depressioner hos män-
niskor med HA har visat sig vara
mycket vanligt (23, 47).

Vad är etiskt försvarbart?
Det råder slutligen stor sprid-
ning i hur mycket enskilda
djurägare vill göra för sina hun-
dar och vad olika veterinärer kan
erbjuda för behandlingar. Den
centrala frågeställningen är vad
som är etiskt försvarbart för den
enskilda patienten. Denna arti-
kel kan förhoppningsvis ha
bidragit med information, så
djurägarna till en hund med
tidig upptäckt HA där prognosen
bedöms vara god, kan informeras
om olika behandlingsmöjlighe-
ter, även sådana som erbjuds vid
remittering. Ändamålet är även
att hundar med långt gången HA
med pessimaprognos slipper
utsättas för onödiga ingrepp,
men ändå får lindring från de
höga kortisolnivåerna och dess
följdsjukdomar.

Summary
Hyperadrenocorticism in the
dog – a literature review,
part 2
Hyperadrenocorticism (Cush-
ing's disease) is a common en-
docrine disease in dogs. Today
there are several therapeutical
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Figur 3. Målet med behandlingen är en så frisk och glad hund som möjligt (hunden på
bilden har dock inte haft hyperadrenokorticism).



options besides the traditional
mitotane therapy. This review
article summarises medical and
surgical therapies described for
the treatment of hyperadrenocor-
ticism in dogs. Complications
during therapy are described as
well as the prognosis for diffe-
rent therapies. In a table, the
survival times are presented
from seven studies published by
other authors, evaluating mito-
tane therapy, adrenalectomy or
hypophysectomy. 
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Artiklar till SVT
Svensk Veterinärtidning är ett forum för
alla veterinärer och veterinärstudenter.
Artiklar bör därför vara koncentrerade
och utformade så att de är intressanta och
förståeliga för flertalet veterinärer, oav-
sett specialitet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutligen bör manusbladen numreras
för att undvika sammanblandning.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Författaranvisningar för Svensk Veterinär-
tidning
Ett komplett, rätt utskrivet manus har den kortaste vägen till publicering. Följande vägledning
beskriver hur redaktionen vill ha manus uppställda för att få in dem i tidningen fortast möjligt.



Inledning
Streptococcus zooepidemicus är
en bakterie som oftast förknip-
pas med övre luftvägsinfektioner
hos hästar men som även kan
hittas i näshålan hos friska häs-
tar. Det fullständiga latinska
namnet är Streptococcus equi
subsp zooepidemicus, men S zoo-
epidemicus används ofta. Den
förekommer även som en ovanlig
orsak till mastit hos kor. Utmär-
kande för S zooepidemicus vid
odling är den kraftiga ß-hemoly-
sen som syns på blodagar. Vete-
rinärer som brukar göra odlingar
från hästar känner säkert igen
den, men bland mastitstrepto-
kockerna är det ganska ovanligt
med denna klara hemolyszon.
Exempel på andra streptokocker
som kan orsaka mastit och som
har ß-hemolys är S agalactiae
och S canis. Även dessa bakteri-
er är ovanliga som orsak till
mastit i Sverige.

Kort beskrivning av fallen
Besättning 1
Under hösten hade besättningen
en period av ökade mastitpro-
blem i samband med omställning
till en ny lösdriftsladugård.
Besättningens praktiserande
veterinärer isolerade ß-hemoly-
serande streptokocker från mjölk
från minst fyra av korna med kli-
nisk mastit under denna period.
Odlingsplattan från en av korna
skickades till Mastitlab, SVA,
där diagnosen S zooepidemicus
kunde fastställas. Denna ko upp-

visade tydliga kliniska symtom
med feber över 41ºC. Enligt
behandlande veterinär och
djurägare svarade hon kliniskt
på penicillinbehandling. 

Lantbrukarfamiljen dricker
normalt opastöriserad mjölk från
gårdens mjölktank. S zooepide-
micus kan, även om det inte är
vanligt, orsaka sjukdom hos
människa. Ingen i familjen visa-
de symtom på sjukdom, men
man gick ändå till vårdcentralen
för svalgprovtagning. Både lant-
brukaren och hans fru visade sig
vara symtomlösa bärare av S
zooepidemicus i svalget. S zooepi-
demicus kan inte betraktas som
normalflora i svalget hos männi-
ska, varför det är troligt att  kolo-

niseringen sker genom att män-
niskan dricker opastöriserad
mjölk från korna. Lantbrukarfa-
miljen förblev frisk och korna
tillfrisknade efter penicillinbe-
handling. 

Besättning 2
Den praktiserande veterinären
odlade fram ß-hemolyserande
streptokocker från mjölk hos en
ko med klinisk mastit i besätt-
ningen. Odlingsplattan sändes
till SVA där växt av S zooepide-
micus kunde verifieras. Denna
ko visade sig ha stått i en kalv-
ningsbox intill en annan box där
en häst tillfälligt var installad.
Hästen visade inga symtom på
luftvägssjukdom. Ett näs-
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HELLE UNNERSTAD, VMD, laboratorie-
veterinär.* 

Följande fallbeskrivningar och litteratur-
genomgång föranleddes av två odlings-
plattor med växt av Streptococcus
zooepidemicus som inkom till Mastitlaboratori-
et vid SVA under vintern 2001–2002. Odlingarna härrörde från mjölk från kor med klinisk
mastit i två olika besättningar. Fallen belyser både förekomsten av S zooepidemicus som
orsak till nötmastit, men även de risker som förtäring av opastöriserad mjölk medför ur
livsmedelshygienisk synvinkel.

Streptococcus zooepidemicus
som orsak till mastit 
hos ko

Figur 1. Streptococcus
zooepidemicus odlad
på nötblodagar med
eskulin. Foto: Bengt
Ekberg.



svabbprov togs från hästen ett
par veckor senare, men inga 
ß-hemolyserande streptokocker
kunde påvisas. Trots att hästen
aldrig visade några symtom och
att ß-hemolyserande strepto-
kocker inte påvisades kan man
inte utesluta att det var hästen
som var smittkällan till kons
mastit. 

S zooepidemicus som
orsak till nötmastit
S zooepidemicus är en mindre
vanlig orsak till mastit (6).
Några säkra siffror på förekoms-
ten i Sverige finns inte. På
Mastitlab, SVA, har diagnosen
verifierats totalt 26 gånger sedan
den 1 januari 1993 fram till maj
2002. 

I USA gjordes en studie på
1980-talet där sammanlagt 26
316 kor från 255 besättningar
provtogs under en sexmånaders-
period (4). S zooepidemicus isole-
rades hos kor från 15 av gårdar-
na, från 82 kor med mastit och
86 kor utan tecken på mastit. I
ett par besättningar isolerades S
zooepidemicus från mjölk från
ett flertal av korna, medan i de
flesta endast enstaka kor var
infekterade.

Mastit orsakad av S zooepide-
micus kan bli kronisk. Sharp och
medarbetare (5) beskriver ett fall
där S zooepidemicus isolerades
från en förstakalvare vid två till-
fällen med en veckas mellanrum.
Klinisk mastit hade inte observe-
rats hos kon, men alltsedan kalv-
ningen hade juvret varit asym-
metriskt. Kon avlivades och vid
obduktion bekräftades återigen
den bakteriologiska diagnosen
och kronisk mastit med tydlig
fibros konstaterades.

S zooepidemicus som
orsak till sjukdom hos
människa
Siffror på hur vanligt det är med
sjukdom orsakad av S zooepide-
micus hos människa, eller hur
vanligt det är med symtomlösa
bärare, är svåra att få fram.
Detta beror till stor del på att
man inom humansjukvården säl-
lan artbestämmer streptokocker
tillhörande Lancefieldgrupp C.
Till denna grupp av streptokock-

er hör, förutom S zooepidemicus,
även S equi, S equisimilis och S
dysgalactiae. Av dessa är det S
equisimilis som oftast rapporte-
ras från människa även om den
inte är speciellt vanlig. S zooepi-
demicus är inte vanlig som
humanpatogen, men det finns
rapporter om både enstaka fall
och sjukdomsutbrott. Många
gånger har någon form av kon-
takt med djur kunnat fastställas,
t ex att de insjuknade druckit
opastöriserad mjölk från en gård
där S zooepidemicus-orsakad
mastit, subklinisk eller klinisk,

påvisats. Ofta har de insjuknade
personerna nedsatt immunför-
svar av någon anledning.

Edwards och medarbetare (2)
beskriver ett utbrott i England
där elva personer insjuknade
med symtom på septikemi,
meningit och/eller endokardit. S
zooepidemicus isolerades från
blod eller cerebrospinalvätska.
Sju av patienterna dog. Smitt-
källan visade sig vara opastörise-
rad mjölk från en mjölkgård där
milda intermittenta mastiter
förekom. Från England finns
också en beskrivning av ett äldre
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Figur 2. S zooepidemicus är en bakterie som oftast förknippas med övre luftvägsinfek-
tioner hos hästar men som även kan hittas i näshålan hos friska hästar. Foto: Marian-
ne Lundquist.

Figur 3. S zooepidemicus är en mindre vanlig orsak till mastit hos kor. Sjukdomsfall
förekommer dock, varför bakterien inte ska glömmas bort i mastitsammanhang.



par som druckit opastöriserad
mjölk från sina egna kor. Den
ena personen fick artrit och den
andre meningit som ledde till
hans död. S zooepidemicus isole-
rades från ledaspirat respektive
cerebrospinalvätska samt från
mjölk från en ko i besättningen
(1). En person i Australien in-
sjuknade i septikemi komplice-
rad med glomerulinefrit. Vid 
blododling påvisades S zooepide-
micus. Denna bakterie isolerades
även från svalget hos två familje-
medlemmar utan symptom på
sjukdom. Opastöriserad mjölk
från en ko på familjens gård
befanns vara smittkällan (3). 

Konklusion
S zooepidemicus är en mindre
vanlig orsak till mastit hos ko.
För ökad kännedom om ovanliga
bakteriers förekomst vid mastit
är det värdefullt att praktiseran-
de veterinärer sänder in odlings-
plattor med okända bakterier till
bakteriologiskt laboratorium för
verifiering. Eftersom det finns
mastitorsakande ß-hemolyseran-
de streptokocker som också kan
orsaka sjukdom hos människa,
till exempel efter konsumtion av
opastöriserad mjölk, torde verifi-
ering även kunna vara intres-
sant ur livsmedelshygieniskt
perspektiv.
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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. 

VAD SKA HÄNDA MED DaVF?
Vid DaVFs årsmöte 2001 avgick sittande styrelse.

I och med att valberedningen inte hade lyckats hitta nya valbara kan-
didater lades styrelsen vilande tills nästa årsmöte 2002.

Under de senaste åren har det varit mycket svårt att engagera med-
lemmar i delföreningen och styrelsen har inte fått någon feedback på
vare sig utskick, enkäter eller möten. Det har också visat sig allt svåra-
re att hitta någon som engagerar sig och är villig att sitta i styrelsen.

Vad medlemmarna nu måste ta ställning till är hur DaVF ska leva vida-
re! Upplever ni som är anställda på djursjukhus och kliniker att det är
värdefullt att ha en delförening som tillvaratar era intressen och driver
frågor som är av vikt eller inte?

Den vilande styrelsen 2002 består av Fredrike Ritter, Cecilia Luthman
och Åsa Lidman – vänd er till dessa med åsikter och förslag!

Eva Hjortstad
fd sekreterare, DaVF



Fladdermusinsamling
Under åren 1986-90 samlades
fladdermöss in i Sverige vid flera
tillfällen för rabiesundersökning.
Totalt undersöktes 127 djur
vilka samtliga var negativa.
Under 1998 och 1999 gjordes nya
insamlingar och 75 respektive 57
fladdermöss samlades in. Under
år 2000 gjordes dock en insam-
ling av mera passiv natur då vi
från SVA inte aktivt informerade
och efterlyste fladdermöss. Detta
avspeglade sig i att vi under
2000 endast fick in 15 fladder-
möss. 

Under 2001 gick SVA på nytt
ut med en uppmaning om insam-
lande av fladdermöss och fick då
totalt in 50 djur. Samtliga under-
sökta fladdermöss har hittills
varit negativa avseende före-
komst av rabiesvirus. Antalet
rabiesviruspositiva fladdermöss i
Danmark ökade under senare
delen av 1990-talet, och virus
har påvisats hos fladdermöss
både på Jylland och Själland. 

Under 1998 rapporterades 
dessutom från Danmark att rabi-
es påvisats hos tre får. I ett av
fallen typades isolatet till EBL 1-
a och den troliga smittkällan var
en infekterad fladdermus. 

Risk för spridning av rabies
över Öresund kan inte uteslutas
och det är därför angeläget att
även fortsättningsvis samla in
och undersöka svenska fladder-
möss avseende förekomst av
rabiesvirus. Av det skälet fort-
sätter insamlandet av fladder-
möss även denna sommar. Den
som vill läsa mer om fladdermöss

kan gå in på SVA:s hemsida
www.sva.se och söka på "fladder-
möss".

Klassisk svinpest i
Tyskland
EU-kommissionen meddelar att
ytterligare ett utbrott av klassisk
svinpest (CSF) konstaterats i
Tyskland. Detta är det sjunde
fallet för i år. Den drabbade
anläggningen ligger i Visselhö-
vede, distrikt Rotenburg (syd-
väst om Hamburg) i Niedersach-
sen. Anläggningen ligger i ett
område, där CSF förekommer
hos vildsvin. Besättningen
bestod av cirka 700 gödsvin, som
avlivats och destruerats. De sex
tidigare fallen har samtliga påvi-
sats i delstaten Rheinland-Pfalz.

Mul- och klövsjuka och
fotbolls-VM 
I samband med fotbolls-VM har
Jordbruksverket gått ut med ett
pressmeddelande angående mul-
och klövsjuka i Sydkorea. Verket
vill upplysa om att det på grund
av mul- och klövsjukeutbrottet i
Sydkorea är förbjudet för företag
och privatpersoner att ta med
kött, köttprodukter, mjölk och
mjölkprodukter från Sydkorea
till Sverige. Jordbruksverket
uppmanar alla resenärer att inte
besöka djurgårdar i Sydkorea
samt att vänta i minst fem dygn
efter utlandsvistelsen med att
besöka svenska gårdar. Så ta
gärna hem segern men inte mul-
och klövsjuka från VM i Sydko-
rea.
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Månadens Epiztel 
Under flera år har svenska fladdermöss samlats in för
rabiesundersökning. Så kommer det att bli även denna som-
mar och SVA ber att upphittade fladdermöss skickas in för
provtagning. Vidare uppmanar SVA svenska besökare att
gärna ta hem segern men inte mul- och klövsjukan från fot-
bolls-VM i Sydkorea. Besökare måste vara försiktiga med
vilka områden de besöker och att inga kött- och mjölk-
produkter flyger med hem i resväskan. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är
sammanställt av Gudrun Orava, SVA, 018-67 40 00.

Antalet rabiesviruspositiva fladdermöss i Danmark ökade under senare delen av 1990-
talet. Av det skälet fortsätter SVA insamlandet av upphittade fladdermöss även denna
sommar.

Telefonnumret till SVA:s epi-
zootologjour är 018-67 40 01.
Detta nummer kan enbart
användas då SVA:s växel är
stängd, dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren ger
råd och hjälp till veterinärer vid
misstanke om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna råd kan
inte ges på detta nummer.



För två år sedan genomfördes en
genomgripande förändring kal-
lad NOS, ny organisation
smådjur, vid institutionen för
kirurgi och medicin på Universi-
tetsdjursjukhusets smådjurskli-
nik. Från att alla tidigare arbe-
tat med alla typer av fall, låt
vara med viss indelning efter
specialkunskap och intresse,
blev veterinärerna indelade i
fasta arbetsgrupper. Enligt

ungefär samma modell som orga-
nisationen vid sjukhus för män-
niskor gjordes indelningen efter
specialistområden. 

Totalt bildades sex huvudgrup-
per: akutsjukvård, anestesi, der-
matologi/små smådjur, intern-
medicin, mjukdelskirurgi (som
inkluderar gynekologi, oftalmolo-
gi och odontologi) och ortopedi/-
neurologi. I varje grupp kom att
ingå tre till sex veterinärer,

varav en gruppchef. Så kallade
"oerfarna veterinärer" och veteri-
närer under utbildning till
djurslagsspecialister är inte
knutna till någon grupp utan
roterar mellan grupperna. Varje
grupp har en fast stab av djur-
vårdare knuten till sig. 

Smådjurskliniken vid SLU är
det första djursjukhuset i landet
som infört den här organisa-
tionsmodellen. 
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Sedan NOS, ny organisation smådjur, genomfördes är veterinärerna fördelade på sex olika specialgrupper. Klinikchefen Maria Gil-
lingstam ingår i specialgruppen mjukdelskirurgi. Här genomför hon en juveroperation på en hund med tumörer, och studenten Kalle
Nordfeldt får lära sig för livet. Foto: Karin Åström Bengtsson.

NOS har näsa för specialister
Mer specialiserade veterinärer ska ge en högre kvalitet på utbildning och forskning, säkrare
diagnostiska bedömningar och bättre behandlingar. Det är några av grundtankarna bakom
NOS, den nya organisationen vid smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.
Enligt samma princip som inom humanmedicinen arbetar veterinärerna i grupper efter speci-
alkompetens. 

Ett besök vid kliniken visar att den två år gamla organisationen har både för- och nackdelar.



"Nödvändigt med speciali-
sering"
Huvudsyftet har varit att höja
kompetensen hos lärarna och
därmed kvaliteten på grundut-
bildningen och djursjukvården
och på sikt även fortbildningen
och forskningen, berättar prefek-
ten Anne-Sofie Lagerstedt. Om
man ska bli riktigt bra inom sitt
område krävs en ökad speciali-
sering, är tanken. 

De sex grupperna har själva
ansvaret för utvecklingen och
undervisningen inom sitt områ-
de. Ansvaret för att ge riktlinjer
om arbetsmängd, undervisnings-
nivå och forskningsaktivitet har
institutionens ledningsgrupp
som bland andra består av Anne-
Sofie Lagerstedt, studierektorn
Gunilla Trowald-Wigh och kli-
nikchefen Maria Gillingstam.
Nytt i organisationen är att en
samrådsgrupp bildats där repre-
sentanter från de olika specia-
listgrupperna ingår och att den
sammanträder en gång i måna-
den med ledningsgruppen.

Att bestämma vilka veterinä-
rer och djurvårdare som skulle
ingå i vilken grupp var inga svå-

righeter, berättar Anne-Sofie
Lagerstedt, eftersom de flesta
redan hade sina intresseområ-
den.

Fler kliniska
forskningsprojekt
Anne-Sofie och resten av led-
ningen är positiva till det nya
arbetssättet. De menar att kvali-
teten på undervisning, forskning
och djursjukvård har ökat mar-
kant. Men flera av veterinärerna
är oroliga för att de tappar sin
breda kunskapsbas i kombina-
tion med att de, på grund av tids-
press och personalbrist, inte hin-
ner fördjupa sig i sina specialom-
råden. 

Professor Åke Hedhammar,
som är ställföreträdande prefekt,
håller med om att det är ett pro-
blem. 

– Två till tre veterinärer ytter-
ligare skulle behövas för att ge
nödvändig luft i systemet. Att
det är så beror på att vi trodde
att vi skulle få resurser som vi
sedan inte fick, säger han. 

– Hela SLU kämpar ju med
resursbrist men jag är en obotlig
optimist och tycker att det vore
anmärkningsvärt om inte klinisk
handledning värdesätts högre
framöver, säger han.

Ett tecken på att organisatio-
nen är lyckad är, enligt Anne-
Sofie Lagerstedt, att flera av
veterinärerna påbörjat kliniska
forskningsprojekt. Ett annat är
att några av veterinärerna har
blivit, eller är på väg att bli,
diplomate, en europeisk specia-
listexamen.

– Dessutom har studenternas
kurskritik blivit betydligt bättre.
För kolleger ute i landet tror jag
också att servicen blivit bättre
eftersom det är tydligare vem de
ska vända sig till med sina frå-
gor. Samma sak för djurägarna
som numera kommer direkt till
den grupp veterinärer som är
specialister på just deras djurs
åkomma. Det är också en fördel
för djurägarna att det är samma
grupp veterinärer som följer dju-
ret under hela behandlingstiden,
säger hon.

Daglig rond
Varje morgon har smådjursklini-
ken rond som pågår i cirka 45
minuter. Ronden är obligatorisk
med motiveringen att alla som
arbetar vid en klinisk institution
måste vara delaktiga i den kli-
niska verksamheten.

– Det kostar pengar i form av 
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Anne-Sofie Lagerstedt är mycket positiv
till den nya organisationen. – Men jag
förstår att det kan upplevas som lite läs-
kigt att bli snäv i sitt kunnande, säger
hon. Foto: Karin Åström Bengtsson.

Varje specialgrupp har sina egna behandlingsrum med kontor i direkt anslutning. Skyl-
tar visar vid vilken grupp man befinner sig. Foto: Karin Åström Bengtsson.



missade patienter men det är en
kostnad som vi får ta eftersom
vårt huvudansvar är grundut-
bildningen. Två gånger i veckan
är det en utbildningsveterinär
som presenterar ett fall. Vi som
arbetar här är ju samtidigt lära-
re och i vissa fall forskare vilket
skiljer oss från kolleger vid
andra djursjukhus och kliniker.
Jag tror nog att de flesta kliniker
skulle önska att de hade möjlig-
het att ha dagliga ronder men att
det inte alltid går att införa av
kostnadsskäl, säger Anne-Sofie.

Ronden är också ett sätt att
motverka att de specialiserade
grupperna blir isolerade från
varandra, menar hon. Att det i
den här organisationsmodellen
finns en inbyggd risk att grup-
perna blir så självgående och
specialiserade att de tappar kon-
takten med varandra är något
som ledningen varit uppmärk-
sam på från början, menar hon.
Ronden är ett sätt att avhjälpa
sådant och också ett sätt att för-
hindra att patienter hamnar i fel
grupp.

– Det händer att fall byter
grupp under ronden. Vi var lite
rädda för att det skulle kunna
uppstå revirtänkande mellan
grupperna men så har det inte
alls blivit, kanske för att vi pra-
tat igenom det ordentligt, funde-
rar Anne-Sofie.

Arbetsmiljön behövde
åtgärdas
Anledningen till att omorganisa-
tionen blev av just när den blev,
för två år sedan, var att arbets-
miljön på kliniken, både den
fysiska och psykiska, var i stort
behov av att åtgärdas, berättar
Anne-Sofie. 

– Det fanns ett behov av att

göra något för att folk skulle
kunna gå vidare och utvecklas
inom sina områden. Alltihopa
föregicks av en hälsoundersök-
ning där det visade sig att många
var stressade men också att de
samtidigt trivdes bra med sina
arbetsuppgifter. Att arbeta på
djursjukhus är stressigt eftersom
det är en verksamhet som inte
går att planera. Man måste vara
tillgänglig, sympatisk och göra
rätt. Och hela tiden har vi som
jobbar här minst en student med
oss som följer allt vi gör, säger
Anne-Sofie.

Kritik av
yrkesinspektionen
Yrkesinspektionen genomförde i
december 1999 en omfattande
undersökning av arbetsplatsen
och fann ett antal brister. Bland
annat fick kliniken kritik för
bristande rutiner för information
och delaktighet/samverkan och
för brister i rutinerna när det
gäller att bedöma riskerna både i
den fysiska och i den psykosocia-
la arbetsmiljön.

Förra året gjordes två uppföl-
jande inspektioner och vid båda
tillfällena konstaterade Arbets-
miljöverket – som är det nya
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Karin Hultin Jäderlund ingår i gruppen för neurologi/ortopedi. Hon är nybliven diplo-
mate i neurologi och tycker att organisationen är bra. Foto: Karin Åström Bengtsson.

Emma Cegrell (till höger) tar emot patient och djurägare. Emma är nöjd med utbild-
ningen men är rädd att inte få övning i att ställa diagnos. – När jag är på "hud" så vet
jag ju från början att patienterna kommer att ha hudsjukdomar, säger hon. Foto: Karin
Åström Bengtsson.



namnet på myndigheten – att
åtgärderna som vidtagits inte
var tillfredsställande. Med hot
om vite ställde verket krav på att
arbetsplatsen skulle förbättras,
bland annat när det gällde den
psykosociala arbetsmiljön, infor-
mation och kommunikation men
också säkerheten vid jourer.

Under våren har ytterligare en
inspektion genomförts och nu
har arbetsplatsen fått godkänt
resultat. Enstaka medarbetare
menar dock att bristerna när det
gäller information och kommuni-
kation fortfarande finns kvar.

Åke Hedhammar kommente-
rar de kritiska rösterna genom
att konstatera att det viktiga är
att institutionen gjort något åt
bristerna, och att man nu fått
godkänt. 

– När det gäller information så
tycker jag att vi har blivit väldigt
mycket bättre, fortsätter han. Vi
har till exempel regelbundet
återkommande internat om en
till två dagar för alla medarbeta-
re. Vi har samrådsgruppen där
representanter för de olika speci-
algrupperna varje månad har
möten med ledningsgruppen.
Dessutom har vi en samverkans-
grupp som arbetar exklusivt med
arbetsmiljöfrågor, säger han.

"Bristande
verklighetsförankring"
Universitetsdjursjukhuset får
allt som oftast kritik för att inte
vara verklighetsförankrat jäm-
fört med andra djursjukhus.
Anne-Sofie suckar djupt.

– Jag blir så himla trött på det
där. Jag brukar svara med att
fråga, vilken verklighet pratar vi
om, din eller min? Jag tycker
nämligen att det handlar om att
vi har olika verkligheter. Vår
verklighet här är att vi är ett
undervisningssjukhus. Vår hu-
vuduppgift är att säkerställa hög
utbildningsnivå för studenterna
och att klinisk forskning håller
en hög nivå. De andra djursjuk-
husen har ett annat uppdrag i
sin verklighet. Där finns inte
undervisningsbiten med på
samma sätt utan där är det
behandling av djur som är huvud-
uppgiften, säger hon.

– Jag tycker att vi som jobbar

här har bra kontakt både med
vår egen och andras verklighet.
Men jag tror att vi behöver öka
förståelsen för varandra och att
vi behöver titta in i varandras
verkligheter lite oftare.

Egna kontor och
behandlingsrum
Vi går ner till kliniken där det
minst sagt är fullt upp, "månda-
gar är alltid värst" säger Anne-
Sofie. I korridorerna rör sig män-
niskor med raska steg oftast par-
vis, en vitklädd och en blåklädd.
Oftast går den vitklädda som är
veterinär ett halvt steg före den
blå som är student. På behand-
lingsrummens dörrar sitter skyl-
tar som talar om vid vilken spe-
cialistgrupp man befinner sig.
Varje grupp har sitt egna kontor
med egna behandlingsrum i nära
anslutning.

Nybliven diplomate
Karin Hultin Jäderlund, nybli-
ven diplomate i neurologi, håller
just på att palpera en katt som

varit halt en längre tid. Katten
har fått en lugnande spruta för
att underlätta undersökningen. 

– Jag tycker att organisationen
är bra och jag tror att de största
fördelarna är för studenterna och
djurägarna och veterinärer
under efterutbildning, säger
Karin.

– För mig är det en stor fördel
att jag kan ägna mer tid åt min
specialitet men samtidigt är jag
rädd att förlora min bredd. Jag
tycker redan att det är svårt att
svara på frågor som hamnar lite
utanför mitt område.

Kompletterar varandra 
Men är det så farligt då att tappa
bredden?

– Nej, inte alls. När man arbe-
tar på ett ställe med kolleger som
kunskapsmässigt kompletterar
varandra är det inget problem,
utan snarare en trygghet att
veta att jag har mitt område att
svara för, medan andra veterinä-
rer på kliniken kan ge kloka svar
inom sina områden. Men en del
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Ann Pettersson har 
efterutbildat sig i hund-
tandvård och behand-
lar en hund som kom-
mit in för att få en tand
rotfylld. Foto: Karin
Åström Bengtsson



djurägare förväntar sig att vete-
rinären ska kunna allt, säger
hon.

– Om jag inte kan svara på en
enkel fråga om avmaskningsme-
del för att jag inte är uppdaterad
på det senaste inom det området
så verkar det nog kanske lite
konstigt, men i sådana fall hän-
visar jag till en kollega, säger
hon.

Lättare samla in fall
De flesta veterinärerna som vi
träffar resonerar på liknande
sätt. Den totala kompetensen på
djursjukhuset har höjts men det
har skett på bekostnad av bred-
den hos var och en. De flesta ver-
kar också eniga om att speciali-
seringen är bra för forskningen,
inte minst när det gäller arbetet
med att samla in fall. 

– Om jag ska forska om epilep-
si hos hund så vet jag att alla
sådana fall hamnat i min grupp.
Organisationen är också en
förutsättning för att vi ska
kunna efterutbilda veterinärer
och ge fort- och vidareutbildning
av hög kvalitet, säger Karin Hul-
tin Jäderlund.

Vill ha mer klinisk
utbildning
En som på det hela taget är nöjd
med den kliniska delen av utbild-
ningen är studenten Emma
Cegrell som tar emot tiken
Fanny och hennes matte. Emma
har under höstterminen varit på
stordjurskliniken och här på
smådjurskliniken under våren.
Just nu ingår hon i hud-gruppen
några veckor. Hon är mycket
nöjd med den kliniska delen av
utbildningen som hon beskriver
som ett fantastiskt år.

– Jag har lärt mig så oerhört
mycket mer under det här året
än jag gjort under alla de tre
första tillsammans. Alldeles för
stor del av utbildningen ägnas åt
teori, fast det är väl en kost-
nadsfråga, säger hon. 

"Risk för förutfattade
meningar"
Hon tycker att det både finns bra
och dåliga sidor med organisatio-
nen. 

– Det är suveränt att ha till-

gång till lärare som är så duktiga
på sina områden. Samtidigt är
jag lite rädd att jag får förutfat-
tade meningar genom att jag
från början vet att patienterna
hamnat i en viss behandlings-
grupp. Om jag är på hud så vet
jag att patienterna jag möter
kommer in för hudproblem och
då får jag inte träna på att bilda
mig en egen uppfattning och
ställa diagnos, säger hon.

Tänka brett
– Men jag försöker hela tiden
tänka brett och hitta alla möjliga
orsaker till symtomen när jag
träffar djuret första gången. Fast
det är svårt och jag tror att det är
stor skillnad i sättet att tänka
om du redan befinner dig inom
ett sjukdomsområde eller inte,
säger hon.

– I verkligheten så kommer det
ju inte att vara så, säger hon.

Där kom det igen, "verklighe-
ten". Emma kan inte säga vad
hon tycker är viktigast, att sko-
lan ser ut och fungerar som ett
"vanligt djursjukhus" eller att
hon under utbildningen ges möj-
lighet att skaffa sig så stora kun-
skaper som möjligt av kunniga
lärare.

– Här får jag ju absolut tillgång
till bästa möjliga undervisning,
säger hon. Och under jourtiden
kommer det ju in alla möjliga
typer av fall.

Hjälper varandra
På avdelningen för mjukdelski-
rurgi pågår flera olika operatio-
ner. Ann Pettersson som har
efterutbildat sig i hundtandvård
behandlar en hund som kommit
in för att få en tand rotfylld. Det
visar sig emellertid att tanden är
för skadad för att lagas. Istället
för avancerad tandkirurgi blir
det till att dra ut den. 
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Studierektor Gunilla Trowald-Wigh tyck-
er att studenternas kurskritik blivit än
mer positiv efter omorganisationen. 
– Men lärarna behöver mer pedagogisk
utbildning, säger hon. Foto: Karin
Åström Bengtsson.

Inga-Britt Spångberg
och Dan Grill genom-
för en operation på
en hund med porta-
cavashunt. De ingår
vanligtvis i gruppen
för ortopedi/neurologi
men har kallats in
för att hjälpa kolle-
gerna i gruppen för
mjukdelskirurgi.



Inga-Britt Spångberg och Dan
Grill genomför en operation på
en hund med porta-cavashunt.
De ingår egentligen numera i
ortopedi/neurologigruppen men
har ryckt in för att hjälpa mjuk-
delskirurgigruppen. Att veteri-
närerna hjälper varandra över
gruppgränserna är ganska van-
ligt och helt naturligt, säger de.

Dan håller på med ett dokto-
randprojekt om diskdegeneratio-
ner hos hund, ett komparativt
projekt som sker i samarbete
med Akademiska sjukhuset i
Uppsala. 

– När det gäller arbetet med
att samla in material är det här
arbetssättet en stor fördel efter-
som alla relevanta patienter
kommer direkt till min arbets-
grupp, säger han.

– Det känns lite ovant att jobba
så här men utvecklingen går ju
mot specialisering i hela samhäl-
let. Det är stora fördelar för oss
även om vi tappar lite av vår
bredd, säger Inga-Britt. 

"Specialisering inte
allmänt accepterat"
Annika Granström på internme-
dicin, där sex veterinärer jobbar,

tycker att hon blir smalare i sitt
kunnande än hon vill och att det
går fort att tappa bredden.

– Om jag själv bara kunde
acceptera att det är OK att bli
smal skulle det underlätta. En
anledning till att jag har svårt
med det tror jag är att jag har en
känsla av att det inte är allmänt
accepterat. Det kanske bara är
en känsla men jag är säker på att
det har negativ betydelse om jag
skulle vilja jobba någon annan
stans, säger hon. 

"Utvecklande tillhöra
grupp"
Kollegan Astrid Hoppe tror att
utvecklingen kommer att gå åt
samma håll även på kliniker ute
i landet. Hon tycker att hon tar
ett större ansvar för journalskri-
vandet nu än tidigare och att det
är utvecklande att tillhöra en
grupp veterinärer som är specia-
liserade inom samma område. 

– Det underlättar diskussio-
nerna om olika fall, säger Astrid.

Grupptillhörigheten är viktig
tycker Annika också.

– Det finns en trygghet med att
tillhöra en grupp, säger hon.

Anne-Sofie Lagerstedt tycker
att personalens reaktioner är
högst naturliga.

– Det är roligt att vara duktig
men läskigt att bli snäv, säger
hon. Och så finns det alltid saker
att utveckla och förbättra i en
organisation.

"Organisationen inte 
färdigutvecklad"
Studierektor Gunilla Trowald-
Wigh tycker att nivån på under-
visningen höjts men ser inte hel-
ler organisationen som färdigut-
vecklad. 

– Nu får studenterna mer till-
gång till olika typer av fall. Det
är lättare att överblicka. Men
lärarna behöver mer pedagogisk
utbildning och en större medve-
tenhet om att de är lärare. Jag
ser gärna att det skapas ett
forum för pedagogiska diskussio-
ner. Jag skulle också önska att
man kom dithän att studenterna
själva tog ett större ansvar för
sin kliniska utbildning, bland
annat när det gäller att söka
kunskap, säger hon. 

Karin Åström Bengtsson
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Gruppen för internmedicin är störst och också den som omfattar flest fallområden. Veterinärerna Astrid Hoppe (till vänster) och Kerstin
Granström (till höger) diskuterar ett fall med djurvårdaren Patrik Ragnarsson. Grupptillhörigheten är viktig och underlättar bland
annat falldiskussioner. Foto: Karin Åström Bengtsson.



Irland är sagornas och myternas
ö, och den gjorde även skäl för
namnet "den gröna ön" när Sve-
riges delegation till generalför-
samlingen i FVE (Federation of
veterinarians of Europé) anlände
till Belfast efter en tågresa från
Dublin. Åtföljda av ett regnväder
som startat i september föregå-
ende år (enligt en lokal taxi-
chaufför) kunde Dag Hultefors,
Margareta Widell, Lena Stengär-
de, Christina Arosenius och
undertecknad konstatera att
såväl ängar som träd lyste klar-
gröna i det våta landskapet.

Det var kvällen innan de olika
mötena i generalförsamlingen
skulle börja, och den svenska
delegationen var lastad till brist-
ningsgränsen med möteshand-
lingar. En snabb "pint" irländskt
öl på närmaste pub fanns det
dock ork kvar för, efter incheck-
ningen på hotellet. Senare fick vi
veta att hotellet var det mest
IRA-bombade i Belfast och puben
den anrikaste i staden, men det
var vi lyckligt ovetande om just
då.

Nordisk ordförandekonfe-
rens
Nästa morgon rivstartade med
nordisk ordförandekonferens, för
de nordiska och baltiska delega-
tionerna. Ordförandekonferen-
serna äger normalt rum friståen-
de från FVE-mötena, men efter-
som alla fanns på plats och dess-
utom behövde tala sig samman,
passade tillfället bra. I FVEs
generalförsamling har nämligen
de större länderna fler röster per
land än de mindre. Genom att

försöka nå samsyn i de viktigas-
te frågorna brukar därför Sveri-
ge, Norge, Danmark, Finland,
Island och de baltiska staterna
träffas för att få en starkare posi-
tion. Främst diskuterades nu för-
slagen om "good veterinary prac-
tice" och en ny strategisk plan för
FVE. 

Den nordisk/baltiska synen på
"good veterinary practice" var att
förslaget till veterinärt kvali-
tetsprogram i princip var accep-
tabelt, men att programmet
måste delas i två delar. Det logis-
ka vore att dela innehållet i en
obligatorisk etisk del och en fri-
villig kontrolldel, för uppnående
av vissa definierade kvalitetsni-
våer. Vad gällde FVEs strategis-
ka plan var åtminstone de nor-
diska länderna mycket kritiska
mot det förslag till en större,
dyrare och mer byråkratisk orga-
nisation som federationens sty-
relse ville ha. Hur det gick i
dessa frågor redovisas senare i
artikeln.

Djurtransportgruppen
Nästa förmöte med svenskt del-
tagande handlade om FVEs
arbetsgrupp kring djurtranspor-
ter. Här deltog undertecknad till-
sammans med en tysk och en
engelsk delegat i ett litet men
effektivt möte. Arbetsgruppen
tog för knappt ett år sedan fram
ett policydokument med analyser
och förslag för att förbättra
djurtransporterna i Europa.
Detta relativt korta men konkre-
ta dokument anammades nästan
i sin helhet av EU-kommissio-
nens vetenskapliga kommitté för
djurhälsa och djurskydd. Kom-
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Den 29 maj – 1 juni höll den Europeiska veterinärfederatio-
nen, FVE, sin generalförsamling i Belfast på Nordirland.
SVF skickade en fem man stark trupp till den europeiska
veterinärriksdagen, där flera viktiga framtidsfrågor skulle
avhandlas. Den svenska delegationen fick erfara såväl
skiftande förhandlingsturer som irländsk gästfrihet, men
även de religiösa motsättningar som i århundraden plågat
Nordirland.

FVE-möte i Belfast
Bland veterinärer och troll på Nordirland

Europa Hotel var under 1970-talet bland
de mest bombdrabbade byggnaderna i
Belfast. Nu var det bas för FVE-mötet.

Ett pubbesök hör till måstena för besöka-
re i Nordirland. Här ses SVS general-
sekreterare och SVF-ordföranden utanför
anrika "The Crown".



mittén lämnade i mars i år en
tjock vetenskaplig rapport om
djurtransporter, där FVE-doku-
mentet är ordagrant citerat i alla
viktiga delar. Kommittérappor-
ten kommer att utgöra grunden
för kommissionens nya djur-
transportdirektiv som väntas
under hösten 2002, varför FVE-
gruppens arbete fått mycket stor
genomslagskraft i beslutsproces-
sen.

Arbetet vid mötet i Belfast gick
nu ut på att skapa ett andra
FVE-dokument, med hårdare
och mer långtgående förslag för
att stoppa de plågsamma
djurtransporterna. Detta doku-
ment ska riktas direkt mot EU-
kommissionens handläggare och
tjänstemän, inför arbetet med
det nya direktivet.

Konfliktdrabbad stad
Efter alla möten avslutades
dagen med en spännande rund-
tur i Belfast, följt av ett besök i
den nordirländska parlaments-
byggnaden.

En stolt guide visade på den
plats där ångaren Titanic bygg-
des, men allt som fanns kvar nu
var några rostiga kranar. Mera
påtagliga var de motsättningar
och den spänning som i högsta
grad fortfarande lever i Belfast

mellan protestanter och katoli-
ker. De olika grupperingarna har
sina hus i angränsande kvarter,
tydligt utmärkta med enorma
och hotfulla väggmålningar på
husgavlarna. På flera ställen
skiljdes kvarteren åt av höga
murar, en motorväg eller tagg-
trådsstängsel. Ve den med fel
bakgrund som kom in i fel kvar-
ter... En polisstation som bussen
passerade på väg till parla-
mentsbyggnaden såg ut som en

militärbunker med stålplattor
för fönstren, taggtråd upp till
taket och betongmurar runt om.
Även om terrormorden har upp-
hört sedan några år tillbaka är
hatet och misstänksamheten
mellan grupperna lika levande
som tidigare.

Konflikten på Nordirland är
flera hundra år gammal. Den
bygger i princip på att de prote-
stantiska innevånarna vill höra
till Storbritannien medan de
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Den nordirländska jordbruksministern
Brid Rodgers bjöd in hela FVE-mötet till
sin parlamentsbyggnad.

Med anor från tiden då hela Irland var en brittisk provins, har parlamentsbyggnaden i
Belfast nu återfått sin ursprungliga funktion.

De motsättningar mellan protestanter och katoliker som fortfarande lever i Belfast var
påtagliga, bland annat genom hotfulla väggmålningar på husgavlarna.



katolska innevånarna vill höra
till den numera självständiga
republiken Irland. Hur motsätt-
ningarna ska lösas är det ingen
som vet, men FVE-delegaterna
fick indirekt känna av dem även
senare under mötet.

New faces
På inbjudan av den nordirländs-
ka jordbruksministern Brid Rod-
gers bjöds FVE-gruppen på en
rundvandring i parlamentsbygg-
naden. Nordirland har visst
självstyre från Storbritannien,
efter en uppgörelse från 1999.
Det betyder att man har ett eget
parlament, och följaktligen även
en egen parlamentsbyggnad.
Den byggdes på den tiden hela
Irland var en brittisk provins,
som en kopia av det engelska
överhuset. Efter en period som
museum har byggnaden nu åter-
fått sin gamla funktion.

Kvällen avslutades med en
trevlig middag för "new faces",
dvs nya delegater i FVEs gener-
alförsamling. Här lyckades Lena
Stengärde, den nya svenska
representanten, på ett impone-
rande sätt mingla och lära känna
både nykomlingar och gamla 
ringrävar inom federationen. Det
blev ibland en slående kontrast
när stora, kraftiga män från

England, Tyskland eller Frankri-
ke presenterade sig som små-
djurpraktiker, medan den späda
svenskan berättade att hon job-
bade med nötpraktik.

Sektionsmöten
Torsdagen den 30 maj ägnades
åt sektionsvisa möten i FVEs
undersektioner. Här represente-
rade Margareta Widell Sverige i
livsmedelshygiensektionen, Dag

Hultefors satt i sektionen för offi-
ciella veterinärer och Lena Sten-
gärde, med bistånd av Christina
Arosenius och undertecknad,
bevakade praktikersektionen.
Sektionernas arbete går ut på att
förbereda den egna intressegrup-
pens synpunkter inför den kom-
mande generalförsamlingen.
Man tar även upp frågor av
intresse främst för sektionens
egen inriktning. 

Denna gång fokuserades dis-
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Christina Arosenius och Lena Stengärde följer koncentrerat mötesförhandlingarna. Det
gäller att hänga med i tolkningen när språken byts i takt med talarna.

En kväll bjöds mötesdeltagarna på traditionell irländsk folkdans, vilken framfördes med
imponerande skicklighet av ett ungt danslag. 

Margareta Widell är svensk representant
och dessutom ordförande i FVEs livsme-
delshygiensektion. 



kussionerna mest på förslagen
om "good veterinary practice" och
en ny strategisk plan, liksom de
gjort i andra grupper under före-
gående dag.     

Högljudd underhållning
En mycket uppskattad kvällsak-
tivitet utgjorde ett besök på Bel-
fast castle, en representa-
tionsbyggnad placerad på en
bergsida ovanför staden. Här
bjöds mötesdeltagarna på tradi-
tionell irländsk folkdans, vilken
framfördes med imponerande
skicklighet av ett ungt danslag. 

Kvällen avslutades med ett
halvtimmeslångt fyrverkeri, som
skulle visa sig inte vara helt
komplikationsfritt. För första
gången hade nämligen arrangö-
rerna fått tillstånd att avfyra
"klass 4-raketer", vilket är den
största varianten. När de stora
pjäserna detonerade över slottet
studsade ljudet från bergsidan
ner i staden, med påföljd att
smällarna verkade komma
inifrån staden. Polisstationerna
blev därför nerringda av oroliga
människor som undrade om IRA
hade inlett en ny bomboffensiv.
Det var uppenbarligen både förs-
ta och sista gången tillstånd till
fyrverkeri med stora raketer
gavs åt Belfast castle.

Generalförsamlingen
Så var det äntligen dags för 
själva generalförsamlingsmötet.
Sponsorer till mötet var både 
det brittiska veterinärförbundet,
BVA, och legitimationsorganisa-
tionen Royal College of Veterina-
ry Surgeons, RCVS. RCVS ordfö-
rande Roger Green hälsade till-
sammans med BVAs ordförande
Andrew Scott de ca 100 delega-
terna från drygt 30 länder väl-
komna. Den nordirländska jord-

bruksministern Brid Rodgers
fick därefter utföra det officiella
öppnandet av mötet.

Efter lite oklarheter om federa-
tionens ekonomiska redovisning
antogs Bulgarien och Turkiet
som nya medlemmar i FVE.
Federationens strategiska plan
hamnade därefter på dagord-
ningen, vilket var en av mötets
huvudfrågor. I ett förslag från
FVE-styrelsen ville man att fede-
rationens åtaganden och resur-
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Socialt umgänge och informella kontakter är inte minst viktiga under mötena. Den
svenska delegationen ses mingla med finska kolleger utanför Belfast castle.

Med allvarlig min för den danske förbundsdirektören Lars Holsaae (till höger) fram de
nordiska ländernas kritik mot FVEs strategiska plan.

RCVS:s ordförande Roger Green hälsade
de dryga 100-talet delegaterna välkomna
till generalförsamlingsmötet.



ser skulle öka drastiskt. Styrel-
sen ville införa ett "presidents
forum" mellan sig och generalför-
samlingen. Man ville dessutom
utöka sin verksamhet från EU-
nivån ner på nationell nivå i
medlemsstaterna och ut i global
nivå, som samarbete med Ameri-
ka och Asien. För att bekosta
detta vill styrelsen fördubbla de
fullbetalande medlemsstaternas
avgifter på tre år.

Förslaget fick stark kritik från
många håll, bland annat från de
nordiska länderna. Vissa för-
bund hotade med att lämna FVE
om planen sattes i verket. FVE-
styrelsen fick därför bakläxa och
uppdrag att utforma en ny plan
till nästa möte, utan "presidents
forum", utan inblandning i natio-
nella eller globala affärer och
med en mer realistisk avgiftsni-
vå.

Veterinärer med
handikapp
Som ett avbrott i förhandlingar-
na kom Anne Tynan från Univer-
sity of London och gav en föreläs-
ning på temat veterinärer med
handikapp. 

Hon berättade att Storbritan-
nien idag måste ha handikapp-
anpassad universitetsutbildning,
även på veterinärprogrammen.
Hon har därför startat ett forsk-

ningsprojekt för att studera
förutsättningarna för veterinä-
rer med handikapp. Det visade
sig att hörselskador är det vanli-
gaste veterinära problemet, men
även andra handikapp förekom-
mer. Hon var mycket intresserad
att komma i kontakt med veteri-
närer som är verksamma trots
handikapp, för att kartlägga pro-
blemen och föreslå lösningar. Om
någon svensk veterinär vill bidra
med sina erfarenheter skulle
detta uppskattas oerhört av
Anne Tynans forskningsgrupp.
Kontakt tas lämpligen via e-mail
till: atynan@rvc.ac.uk

Good veterinary practice
Mötesförhandlingarna fortsatte
snart med nästa brännbara
fråga, förslaget till en europeisk
veterinär kvalitetsnorm, "good
veterinary practice". De nordis-
ka/baltiska ländernas förslag till
en delning av normen i en obliga-
torisk etikdel och en frivillig kon-
trolldel framfördes av Sverige,
men förkastades av mötet.
Beslutet blev att med en viss
språklig revision anta hela för-
slaget som en frivillig rekom-
mendation till medlemsländer-
na. Det är sedan varje lands

ensak om man vill införliva
dessa regler i sitt kvalitetsarbe-
te, eller inte. För svensk räkning
måste detta diskuteras i veteri-
närförbundets styrelse, innan
reglerna eventuellt börjar gälla
för förbundets medlemmar.

Djurskydd och veterinärlä-
kemedel
Punkten "djurskydd" har de
senaste åren fått en allt viktiga-
re roll i FVEs generalförsamling,
och så även denna gång. Här
redovisades det tidigare referera-
de arbetet med nya djurtrans-
portregler. Vidare tog man på
tyskt initiativ upp frågan om
religös slakt, dvs slakt utan
bedövning. Generalförsamlingen
beslutade att tillsätta en arbets-
grupp för att utarbeta en FVE-
policy i denna fråga. Som med-
lem i gruppen föreslog Sverige
att Anders Forslid skulle delta,
vilket senare också beslutades av
styrelsen.

Slutligen diskuterades till-
gängligheten av veterinära läke-
medel i generalförsamlingen.
Framför allt gäller frågan EUs
MRL (maximum residue limit)-
regler, som gör att vissa substan-
ser inte får användas till livsme-
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Anne Tynan från University of London
vill gärna komma i kontakt med svenska
veterinärer som är verksamma trots han-
dikapp.

Den nordirländska
naturen bjöd på ett
ibland nästan trolskt
landskap, där älvor
och småfolk mycket väl
skulle kunna dyka upp
bakom någon buske.



delsproducerande djur. Detta i
sin tur medför att marknaden
minskar så mycket för tillverkar-
na att man drar in hela produk-
tionen av lönsamhetsskäl. Den
veterinära läkemedelsarsenalen
riskerar att minska drastiskt på
detta sätt. Här driver FVE en
kampanj mot Europaparlamen-
tet, som i sin tur kommer att
lämna ett förslag till ändringar
av regelverket till EUs minister-
råd i september. Alla FVEs med-
lemsländer stödde detta viktiga
arbete från federationens kansli. 

Tomtar och troll
Var kommer då sagofigurerna in
i berättelsen? Irland är en tradi-
tionsrik ö, med många egna
mytiska väsen. Under en avslu-
tande tur på den nordirländska
landsbygden blev detta tydligt,
när man såg små buskage som
omotiverat stod mitt ute på
annars röjda fält. Under dessa
"black thorn"-buskar bor tradi-
tionsenligt älvor och annat små-
folk, och de skulle bli arga om
buskarna togs bort. Inte för att
man tror på de här sagorna idag,
men för säkerhets skull fick bus-
karna bli kvar...

I natursköna dalgångar fick
FVE-delegaterna besöka trolska
vattenfall. Det krävdes inte
mycket fantasi för att föreställa
sig att man där kunde möta en
leprechaun (irländsk version av
småtomte som vaktar en kruka
med guld), eller någon lokal typ
av näcken. Vid besöket på den

fascinerande "giants causeway"
undrade man om det verkligen
inte var trolldom som orsakat
detta fenomen. På en strandrem-
sa längs nordkusten var alla ste-
nar utformade som symmetriska,
sexkantiga stavar, nerskjutna 
i perfekt passform bredvid
varandra. Fenomenet förklara-
des med någon vulkanisk aktivi-
tet för 60 miljoner år sedan, men
magi kändes som en troligare
förklaring.

Trötta men nöjda med de
svenska insatserna åkte Sveri-
ges delegation hem. Nordirland

är ett spännande resmål, och
inte alls så farligt för turister
som många har för sig utifrån
nyhetsrapporteringen. Den in-
sikten hos gästerna var nog
också en av orsakerna till att de
brittiska värdarna lade mötet i
Belfast, och att de lokala myn-
digheterna sponsrade olika akti-
viteter. FVE-delegaterna fick i
vilket fall uppleva ytterligare en
del av den Europeiska union där
inte minst de veterinära frågor-
na måste lösas gemensamt.

Johan Beck-Friis
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"Giants causeway" är ett fantastiskt naturfenomen, med symmetriska stenar nerskjutna
i marken i komplicerade mönster. Legenden säger att en irländsk jätte under urtiden
byggde området som en språngbräda till Skottland.
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Det samarbete mellan Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap,
SVS, och Apotekarsocieteten som
pågått i två år har nu lett till 
att Apotekarsocieteten vid sitt
senaste fullmäktigmöte i Saltsjö-
baden den 24–25 maj tog beslu-
tet att inrätta en permanent sek-
tion kallad "Läkemedel för djur".
Fram till detta möte hade den
interimistiska sektionen kommit
upp i ett medlemstal av 181 per-
soner och dessutom haft en verk-
samhet som Apotekarsocietetens
fullmäktige tyckte var impone-
rande, med tanke på den korta
tid sektionen verkat. Medlem-
marna utgörs till cirka hälften av
veterinärer med intresse för
läkemedelsfrågor och består i
övrigt av läkemedelsrepresen-
tanter och olika kategorier av
apotekspersonal.  

I styrelsen sitter fem veterinä-
rer fram till nästa årsmöte i höst.
SVT har vid flera tidigare tillfäl-
len rapporterat om verksamhe-
ten och vill än en gång påpeka
att ytterligare medlemmar är
välkomna.  

Första medlemsmötet
Sektionens senaste aktivitet var
ett första medlemsmöte för med-
lemmar i Stockholmstrakten.
Medlemsmötet ägde rum i
anslutning till ett styrelsemöte
för sektionen som hållits tidigare
samma dag. En liten men myck-
et intresserad skara trotsade det
strålande sommarvädret och
sökte sig på kvällen den 13 maj
in i dunklet i Apotekarsociete-
tens traditionsrika bibliotek.

Programmet som bjöds var,
förutom presentation av de när-
varande styrelsemedlemmarna,
ett föredrag av professor emeri-
tus Lars-Erik Appelgren. Med
utgångspunkt från de vackra bil-
derna av gamla ståndkärl i årets
almanacka från societeten hade
Lars-Erik Appelgren tittat när-
mare på de veterinärmedicinska
produkter från 1700- och 1800-
talen som dessa kärl ofta inrym-
de. Han hade botaniserat i gamla
djurläkeböcker från tiden och
funnit recept med spännande
innehåll av olika ämnen. Han

redogjorde för innehållets effek-
ter och de eventuella goda eller
dåliga resultat som dessa kunde
tänkas ha på de djursjukdomar
de förutsattes bota. Församling-
en kunde i den efterföljande dis-
kussionen konstatera att de djur
som överlevde behandlingen nog
oftast hade naturens egen
läkekraft att tacka för detta.

Farmacihistoriska museet
Efter intag av goda smörgåsar
och dryck därtill fortsatte pro-
grammet med att ordföranden i
sektionen för farmacihistoria,
Leif Eklund, presenterade socie-
tetens hus och det innehållsrika
farmacihistoriska museet. Inne-
hållet i montrarna framkallade
många igenkännande utrop. De
äldre deltagarna i visningen
kunde bidra med flera roliga
minnen och anekdoter som till-
dragit sig i liknande miljöer då
den museala utrustningen var i
fullt bruk. Kvällen avslutades
runt kaffebordet och först vid tio-
tiden bröt den lilla gruppen av
veterinärer och farmaceuter upp
från den trevliga samvaron.

Christina Arosenius
Sektionsordförande
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Samarbete mellan SVS och Apotekarsocieteten 
Sektion för läkemedel för djur bildad
Apotekarsocietetens interimistiska sektion för läkemedel för
djur omvandlades till fullvärdig sektion i slutet av maj.
Artikeln redogör kort för innehållet i ett första medlemsmöte
riktat mot intresserade veterinärer och farmaceuter i
Stockholmstrakten.

Ingegerd och Lars-Erik Appelgren prövar
hur det känns att stå bakom disken i det
farmacihistoriska museet.

En liten men mycket intresserad skara trotsade det strålande sommarvädret och sökte sig
på kvällen den 13 maj in i dunklet i Apotekarsocietetens traditionsrika bibliotek.



I förra numret skrev vi om rap-
porten Arbetsmiljö och hälsa som
veterinärförbundet låtit genom-
föra som ett resultat av motioner
från SYVF och DaVF på senaste
fullmäktigemötet (SVT nr 7,
2002). Motionerna handlade om
att något måste göras åt det
ökande problemet med långtids-
sjukskrivningar och utbrändhet
bland veterinärer som jobbar på
djursjukhus och kliniker. En
arbetsmiljögrupp tillsattes be-
stående av ombudsman Amelie
Lothigius, Katarina Varjonen,
ledamot i SYVF, och Eva Hjort-
stad, tidigare sekreterare i
DaVF. 

Arbetsmiljögruppen började
med att beställa en undersök-
ning för att få fram fakta om häl-
sotillståndet hos veterinärerna.
Resultatet visade sig vara alar-
merande, bland annat kom det

fram att mer än varannan ung
veterinär funderar på att byta
jobb på grund av arbetsbelast-
ningen, att tre av fyra skippar
lunchen, att nästan hälften kän-
ner sig frustrerade över att de,
på grund av tidspress, inte hin-
ner ge patienterna den vård de
skulle önska. Med resultatet i
handen jobbar nu arbetsmiljö-
gruppen vidare. 

Bekräftar farhågor
– Undersökningen bekräftar bil-
den jag har av hur det står till
med veterinärer som arbetar på
djursjukhus och kliniker. Med
fakta är det lättare för oss att gå
vidare och ta fram förslag på
konkreta åtgärder. Jag vill
poängtera att problemen med
ohälsa på grund av stressrelate-
rade orsaker finns inom många

andra veterinära yrkesområden
också. Arbetsmiljögruppens ar-
bete riktar sig till alla som behö-
ver våra insatser, säger Amelie
Lothigius.

Eva Hjortstad är inte heller
förvånad över resultatet.

– Det bekräftar mina farhågor
samtidigt som situationen till
och med verkar vara värre än jag
befarat, säger hon.

Tufft arbetsschema
Katarina Varjonen som arbetar
på Djursjukhuset i Jönköping
har för närvarande så tufft
arbetsschema att en intervju via
e-post visar sig bli den enda fun-
gerande lösningen. Så här kom-
menterar hon resultatet:

– Jag tycker inte att resultatet
är speciellt förvånande. Det jag
blivit lite förvånad över är att
kåren inte tycks anse att mycket
oregelbundna arbetstider och
mycket ansvar är stressande.
Beror det på att det ses som
självklart? Däremot är det rörig
arbetsmiljö och ledarskap som
verkar vara mest stressande.

Vad säger du om en av slutsat-
serna i rapporten, att yngre vete-
rinärer mår sämre än äldre och
att kvinnor generellt verkar må
sämre än sina manliga kolleger?
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Kunskap ska stävja stressrelaterad ohälsa
Information om arbetsmiljöfrågor, utbildningar och stöd till
arbetsplatserna att komma igång med diskussioner om
arbetsmiljö och hälsa. Det är några förslag på åtgärder som
arbetsmiljögruppen kommit fram till för att få bukt med det
allvarliga problemet med hälsan hos veterinärer som arbetar
på djursjukhus och kliniker.

Eftersom problemen inte är isolerade till de två undersökta
grupperna riktar sig givetvis förslagen och åtgärderna till
alla.

Resultatet av undersökningen Arbetsmil-
jö och hälsa var till och med värre än
veterinär Eva Hjortstad hade befarat.
Hon ser sin uppgift i arbetsmiljögruppen
som väldigt viktig.

Amelie Lothigius, ombudsman, vill beto-
na att gruppens arbete riktar sig till alla
veterinärer.

Veterinär Katarina Varjonen är lite för-
vånad över att kåren inte tycks uppleva
oregelbundna arbetstider som särskilt
stressande.
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”Höga krav på unga vete-
rinärer”
– Kåren består trots allt till stor
del av kvinnor idag bland de nyu-
texaminerade, och andelen kvin-
nor är, misstänker jag, ännu
högre bland de djursjukhus- och
klinikanställda. Yngre veterinä-
rer har en enorm mängd kunska-
per som de behöver lära sig – och
helst ska de ha lärt sig det ”igår”.
Kraven som ställs kan kännas
mycket höga, dels kraven man
ställer på sig själv men också
krav från djurägare. 

– Kvinnor tar kanske mer åt
sig och ställer högre krav på sig
själva. Krav från familjen, små-
barn hemma osv är ju också en
del av de yngre veterinärernas
vardag, mailar Katarina.

Tid för samtal
Arbetsmiljögruppen tror att det i
första hand handlar om att
arbetsplatserna måste få upp
ögonen för hur allvarliga proble-
men faktiskt är och att det
avsätts tid för att börja prata om
de här sakerna.

– Just nu är alla så inne i skru-
ven så de har egentligen ingen
tid att begrunda vad som håller
på att hända. Det måste till tid
för att prata med varandra och
börja fundera på konkreta steg
för att uppnå olika hälsofrämjan-
de mål. Om inte kommer allt fler

att bli sjuka vilket kan vara en
katastrof för de enskilda och 
dessutom innebär stora kostna-
der för arbetsgivaren, säger
Amelie.

Olönsamt för företagen
– Arbetsgivarna måste inse att
det är olönsamt att ha anställda
som mår dåligt. Jag har jobbat
på ställen där det är så mycket
sjukskrivningar att man tvingas
dra ner på intagningen av pati-
enter, säger Eva Hjortstad.

– Jag tycker att det är svårt att
veta vad man kan göra för att
förbättra förhållandena. Men en
väg tror jag är information till
arbetsgivare och arbetstagare
om situationen. Det är dyrt att
ha personal som inte mår bra,
mailar Varjonen.

Amelie citerar ur en artikel i
Läkartidningen som handlar om
samma problematik och hur de
tänkte på en arbetsplats där de
satte igång en utbildning i
ämnet. ”Om man ska ha möjlig-
het att påverka sin arbetsplats

måste man ha tid, framförallt för
reflektion. Denna tid måste man
ta sig”, läser hon.

Arbetsgivarens ansvar
Gruppen menar att det i första
hand är arbetsgivarens sak att
börja ta upp de här frågorna och
se till att tid avsätts för det. För
att underlätta vill de ta fram ett
material som kan ligga till grund
för samtalen. 

– Vi tänker oss något som
arbetsplatserna kan använda för
att börja bena ut vad som är
roten, eller ”rötterna”, till proble-
men, säger Amelie. 

Från veterinärförbundets sida
kan ombudsmännen åka ut till
vissa arbetsplatser och vara med
vid en inledande diskussions-
träff.

Lokalt stöd nödvändigt
Arbetsmiljögruppen vill också
försöka få igång ett antal kon-
taktpersoner ute på de olika
arbetsplatserna. Men det är
svårt att få tag på någon som fri-
villigt vill eller orkar engagera
sig. Symtomatiskt nog är DaVFs
styrelse vilande i år eftersom
man inte lyckats hitta medlem-
mar som orkar eller hinner enga-
gera sig i styrelseuppdrag.

Utan ett fungerande lokalt
stöd från riksföreningarna och
olika kontaktpersoner blir arbe-
tet nästan omöjligt, menar grup-
pen.

Ytterligare ett förslag från
arbetsmiljögruppen är att söka
upp och presentera positiva före-
bilder från exempelvis andra
yrkesgrupper som brottas med
samma problematik. Goda exem-
pel att ta lärdom av.

Efter sommaren ska arbetsmil-
jögruppen träffas igen. 

Karin Åström Bengtsson

Arbetsmiljögruppen jobbar med att ta fram förslag på hur de stressrelaterade problemen
ska lösas. Först och främst måste arbetsplatserna få upp ögonen för att det är ett stort
problem och avsätta tid för samtal om lösningar, menar de.

Veterinär sökes
till hundcenter i södra Stockholm som startar hösten -02. Arbetstider
8–16 tim/vecka med trevlig och kunnig personal. Sista ansökningsdag
31/7, till Marlene Hagblom, tel: 08-99 65 23, alt. 070-768 88 07, Ske-
bokvarnsvägen 292, 124 50 Bandhagen.



Det relativt nybildade European
College of Animal Reproduction
(ECAR) planerar sin första exa-
mination till den 21–23 novem-
ber 2002 i Wien dit colleget är
förlagt. För dem som klarar exa-
minationen erbjuds titeln "Euro-
pean Diplomate in Animal
Reproduction". Man välkomnar
särskilt praktiker som specialise-
rat sig på reproduktion hos ett
eller två djurslag och vars 
arbetserfarenhet och tidigare
utbildning anses kunna motsva-
ra ECARs utbildningsprogram.
Följande krav måste dock uppfyl-
las:

1. En europeisk veterinärlegi-
timation.

2. God yrkesmässig etik och 
moral.

3. Minst 60 procent av arbets-
tiden skall ha varit inom 

reproduktionsområdet de 
senaste fem åren.

4. Minst en publikation i en 
refereegranskad tidskrift de 
senaste fem åren samt ytter-
ligare en publikation, t ex 
en fallstudie, konferensab-
strakt eller liknande. Andra 
professionella kvalifikatio-
ner kan eventuellt ersätta 
publikationskravet och kom-
mer då att granskas av en 
kommitté.

Examen
Examen består av multipel choi-
ce frågor och längre frågor. Kli-
niskt material i form av morfolo-
giska bilder, biopsibilder, sper-
maprover kommer att inkluderas
i provet. Examinationen består
av två delar. Första delen är lika
för alla kandidater. Den andra
specialiserade delen kommer att

ta hänsyn till kandidaternas
djur- eller ämnesspecialisering.
För denna andra del finns
ämnesområdena husdjursrepro-
duktion och besättningshälsa,
hästreproduktion, smådjursre-
produktion och reproduktionsbi-
oteknologi. 

Kandidaterna kan välja mellan
ett eller tre av dessa ämnen. Väl-
jer man mer än ett måste man
också genomföra den specialise-
rade examinationen flera gånger.
Urvalskommittén avgör om kan-
didatens erfarenheter motsvarar
det ämnesområde som valts
innan man godkänns för exami-
nation.

Ansökan
Ansökningar måste insändas
före den 24 augusti 2002 till:
ECAR Secretariat, Prof Jörg
Aurich, Clinic for Obstetrics,
Gynaecology and Andrology,
University of Veterinary Scien-
ces, Veterinärplatz 1, 1210 Wien,
Österrike. Telefon: +43 1 25077
5401, fax: +43 1 25077 5490, e-
post: joerg.aurich@vu-wien.ac.at
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Första europeiska examinationen för
reproduktionsspecialister
European College of Animal Reproduction anordnar i
november 2002 sin första europeiska examination för repro-
duktionsspecialister. Artikeln redogör för praktiska detaljer
kring examinationsförfarandet.

Stig Einarsson från SLU är ordförande
för och en av initiativtagarna till Euro-
pean College of Animal Reproduction.

Anne-Marie Dalin är "de facto"-diplomate i ECAR. Andra svenska veterinärer kan nu
ansöka om examination för den europeiska specialisttiteln. 



Besked om man antagits till
examinationen kommer efter den
30 september och då kostar det
250 Euro som måste betalas före
den 1 november 2002.

Med ansökan skall följa:
1. Curriculum vitae med upp-

gift om institution där 
utbildningen genomfördes, 
professionella aktiviteter 
efter examen, akademiska 
examina, professionella exa-
mina och medlemskap i 
veterinära sällskap, fortbild-
ning och kurser samt annan 
relevant information.

2. Publikationslista och/eller 
lista över andra kvalifikatio-
ner som kandidaten vill åbe-
ropa.

3. Kopior på betyg och diplom.
4. Vilka ämnesområden kandi-

daten vill välja för examina-
tionen.

Förberedelsematerial kommer
att finnas tillgängligt från exa-
minationskommittén i juli 2002.
Nästa examination kommer att
genomföras under hösten 2003.

Christina Arosenius
SVS
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Institutionen för kirurgi och medicin, smådjur söker en ny klinikchef med tillsättning snarast. Provanställning
tillämpas.

Institutionen för kirurgi och medicin, smådjur bedriver undervisning, forskning och djursjukvård omfattande
djurslagen hund och katt och andra små sällskapsdjur. Djursjukvården drivs som ett djursjukhus som är öppet
dygnet runt. Djursjukhuset behandlar årligen ca 14000 patienter. Vid institutionen tjänstgör ca 75 personer
varav 30 är veterinärer. Verksamheten är indelad i olika ämnesområden; akutsjukvård och anestesi, dermato-
logi och små smådjur, mjukdelskirurgi inkl gynekologi och oftalmologi, ortopedi och neurologi samt internme-
dicin.

Institutionen leds av en prefekt. Under prefekten finns en studierektor som ansvarar för grundutbildningen och
en klinikchef för djursjukvården. Till klinikchefens hjälp finns en biträdande klinikchef.

Arbetsuppgifter: Du ska leda, planera och samordna den kliniska verksamheten vid smådjursinstitutionen vil-
ket bl a omfattar att:

• ha personellt ansvar och fatta beslut inom verksamhetsområdet,
• ha arbetsmiljöansvar,
• motivera och utveckla institutionens medarbetare,
• utveckla, förbättra och effektivisera rutiner och arbetsmetoder,
• i samarbete med studierektor ansvara för att forskning och undervisning integreras i djursjukvården,
• utöka samarbetet med andra djursjukhus och djurkliniker.

Kompetens: Vi söker en person som har erfarenhet av organisation, ledarskap och kvalificerat förändringsar-
bete. Du skall ha en god förmåga att ta hand om personal och kunder. Du får gärna ha erfarenhet av djur-
sjukvård och ha en god förmåga att arbeta självständigt. Du är utåtriktad, skapar lätt nya relationer och har lätt
för att tala inför grupp. Pedagogisk utbildning och kompetens inom IT är meriterande. Du skall ha en akade-
misk examen gärna som veterinär.

Intresserad?
Närmare upplysningar lämnas av prefekten vid institutionen, docent Anne-Sofie Lagerstedt tfn 018-67 13 52,
email (Anne-Sofie.Lagerstedt@kirmed.SLU.se)
Fackliga företrädare är för SACO Gunilla Trowald Wigh tfn 018-67 26 27, email (Gunilla.Trowald-Wigh@kir-
med.SLU.se).

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr 2440/02-3286 samt meritförteckning och övriga hand-
lingar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast 2002-08-01.

Klinikchef

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

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

DITT LABORATORIEVAL
Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium. 
Ackrediterade laboratorie-diagnoser. 

Vi utför även Livsmedelsanalyser.

www.mybac-vettech.se



Under den senaste tiden har nyt-
tan av att behandla subklinisk
mastit hos mjölkkor med antibio-
tika debatterats i Svensk Veteri-

närtidning (SVT nr 5 och 6/02).
Värdet av en sådan debatt är
otvetydig men vår uppfattning är
att den skall föras med argument
som kan bedömas objektivt av
dem som följer debatten. I vårens
inlägg har kontrahenterna slagit
varandra i huvudet med procent-
satser hämtade ur undersök-
ningar som inte publicerats och
därmed inte på ett enkelt sätt är
tillgängliga för envar. Därmed
har det varit svårt eller omöjligt
att bedöma relevansen i vad som
framförts. När sedan retoriska
finesser, såsom misstänkliggö-
rande av motståndarens motiv
och bevekelsegrunder, tillgripits
lämnas den intresserade läsaren
i ett ännu större bryderi över vad
som är debatt och vad som är
offentlig pajkastning.

Brännande ämne
Icke desto mindre är ämnet
brännande. Antibiotika är värde-
fulla läkemedel som ska använ-
das när indikationerna är klara
och nyttan väl dokumenterad.
Denna ståndpunkt omfattas av
de deltagande debattörerna och
har uttryckts av en lång rad
organisationer och vetenskapliga
arbetsgrupper (se internetadres-
ser i faktarutan). Senast i maj i
år har APUA (Alliance for pru-
dent use of antimicrobials) givit
ut en rapport där detta slås fast.
Även veterinärförbundet har i
sin policy för antibiotikaanvänd-
ning fastslagit att "Val av
behandling med antibiotika bör
göras efter noggrant övervägan-

de och då behandlingen bedöms
ha goda möjligheter att vara
framgångsrik".

Huruvida subklinisk mastit
uppfyller dessa kriterier tycker
inte vi klargjorts av den pågåen-
de debatten. Möjligen kan publi-
cering av de studier som frag-
mentariskt återgivits ge ytterli-
gare ledtrådar.

Omdömesgill användning
Det är förvisso inte veterinärens
viktigaste uppgift att minska
antibiotikaförbrukningen som en
av debattörerna skriver, men
tveklöst är det ett av våra vikti-
gaste mål att bevara antibiotika
som effektiva läkemedel. Den
globala ökningen av antibiotika-
resistens är därför oroande, och
rekommendationerna från olika
grupper är entydiga – vi måste
handla nu, innan det är för sent.

Utvecklingen kan bromsas om
antibiotika används på rätt sätt
och bara när det behövs. Om inte
alla tar sitt ansvar blir dock stra-
tegin mindre effektiv. Samtidigt
vet vi att antibiotika missbrukas

i enorma mängder globalt. Det
krävs därför ett visst mått av
idealism för att inte tycka att
agerandet hos den enskilde är av
liten betydelse. Detta stänk av
idealism förvandlar inte synsät-
tet till ett heligt krig. Vi skulle
vilja kalla det omdömesgill
användning.

Björn Bengtsson,
Anders Franklin,
Christina Greko,
Märit Karlsson,

Catarina Wallén
Avdelningen för antibiotika,

SVA
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Debatt om behandling av subklinisk mastit hos mjölkkor har
förts i tidigare nummer av veterinärtidningen under våren
2002. Forskarna vid avdelningen för antibiotika, SVA, ger
här sin bild av problematiken.

Heligt krig eller omdömesgill användning

Exempel på internetadresser med rapporter
eller policydokument
– APUA-FAAIR (Alliance for prudent use of antimicrobials – Facts 

about Antibiotic Use in Animals and its Impact on Resistance): 
http://www.healthsci.tufts.edu/apua/Ecology/faair.html

– CDC (Center for disease control, USA): http://www.cdc.gov/
drugresistance/actionplan/index.htm

– LRF (Lantbrukarnas riksförbund): http://www.lrf.se/
– OIE (Office International des Epizooties): http://www.oie.int/eng/pub-

licat/rt/A_rt20_3.htm
– SPAR (förslag till Svensk Handlingsplan för att motverka Antibiotika-

Resistens): http://www.strama.org/
– SSC (Scientific Steering Committee, EC Commission): 

http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/ssc/out50_en.html
– SVF (Sveriges veterinärförbund): http://www.svf.se/
– WHO (Världshälsoorganisationen): http://www.who.int/emc/amr.html
– WVA-IFAP-COMISA (World veterinary organisation- International 

federation for Agricultural production - World Federation of the Ani-
mal Health Industry): http://www.comisa.org/

Ett av veterinärens viktigaste mål är att
bevara antibiotika som effektivt läkeme-
del, påpekar insändarna.



Hanteringen av arbetslöshets-
ärenden flyttas från veterinär-
förbundet till Akademikernas
Erkända Arbetslöshetskassa,
AEA. Från och med den 4 juni
2002 ska alla handlingar rörande
arbetslöshetsförsäkringen skick-
as direkt till AEA och i alla frå-
gor som rör ett kassaärende ska
man vända sig direkt till AEA.
Råd och allmän information kan
man även fortsättningsvis få
från veterinärförbundet.

Bakgrund
Bakgrunden till förändringen är
ett yttrande från Justitieom-
budsmannen JO. Där konstate-
ras att all handläggning av
ersättningsärenden är att
betrakta som myndighetsutöv-
ning. När a-kassan låter perso-
nal som är anställd av till exem-
pel en facklig organisation med-

verka i handläggningen av
ersättningsärenden, så innebär
det att man överlämnar myndig-
hetsutövning åt vad som kallas
"privaträttsligt organ". Och
sådant överlämnande av myn-
dighetsutövning får bara göras
med stöd av lag. Någon lag som
ger stöd för a-kassorna att göra
detta finns inte.

Det här innebär att alla a-kas-
sor "kopplas loss" från sina nuva-
rande samarbetspartners, oftast
fackförbund.

JO konstaterar att även hand-
läggning som föregår beslutsfat-
tandet är myndighetsutövning.
Därför kommer AEA tvingas
överge systemet med redogörare
på förbunden. Den viktigaste för-
ändringen för enskilda medlem-
mar blir att alla papper som rör
arbetslöshetsersättning från och
med den 4 juni 2002 ska skickas

direkt till AEA, och att all kon-
takt i ersättningsärendet ska ske
med a-kassan centralt.

Fortsatt god service
Veterinärförbundet hör till de
förbund som länge hållit fast vid
systemet med så kallad delad
handläggning, det vill säga
arbetslösa medlemmar har haft
kontakten i sitt ersättningsären-
de med en redogörare på förbun-
det. Vi har sett detta som en vik-
tig del i det samlade serviceutbu-
det. Medlemmarna har också
uppskattat den hjälp de har fått
när deras ärende gått via förbun-
det.

På sätt och vis innebär den nya
ordningen att förbundet mer
renodlat kommer att stå på med-
lemmens sida. Tidigare har ju
förbundet företrätt både med-
lemmen och a-kassan, vilket i
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A-kassehanteringen flyttas från veterinärförbundet
till AEA

Livsmedelsavdelningens uppgift är att se till att göteborgarna har tillgång till säkra livs-
medel av god kvalitet samt att främja god djurhållning i staden. Tillsyn enligt livsmedels-
och djurskyddslagstiftningarna samt information och rådgivning är de viktigaste
arbetsredskapen.

Som avdelningschef ansvarar du direkt under direktören för ledning och samordning
av verksamheten. Du är en nytänkare som utmanar gamla mönster och vågar pröva nya
vägar för att utveckla tillsynen. Vidare ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och ska
tillsammans med övriga chefer verka för en helhetssyn på förvaltningens uppdrag.

Vi vill att du har en högskoleutbildning inom verksamhetsområdet. Du ska också ha
relevant yrkeserfarenhet och ha arbetat operativt som ledare. Förståelse för hur en politiskt
styrd organisation fungerar är väsentligt, liksom att du har förmåga att bygga nätverk och
agera i offentliga sammanhang.

Utöver dina fackkunskaper och din yrkesbakgrund, lägger vi vikt vid din personlighet.
Vi söker dig som är mogen som person, med god självkännedom och respekt för med-
människor. Det är viktigt att du är tydlig i din kommunikation och följer upp fattade beslut.
Du ska dessutom vara skicklig på att ta tillvara dina medarbetares synpunkter och kompe-
tens.

Vill du veta mer, kontakta direktör Bo Svensson, tel 031-61 26 02, eller bitr direktör
Leif Schöndell, tel 031-61 26 13. Fackliga företrädare är för SKTF Malin Österlund, tel
031-61 26 29 och för SACO Micael Sundström, tel 0707-61 26 33.

Miljöförvaltningen arbetar

för att det i Göteborg ska

finnas ren luft, rent

vatten, en livskraftig

natur, bra livsmedel, god

inomhusmiljö och god

djurhållning.

Förvaltningen har även

i uppdrag att inspirera och

driva på miljöarbetet samt

följa utvecklingen och

ställa samman fakta för att

ge en helhetsbild av

göteborgarnas livsmiljö.

Förvaltningen är

organiserad i fyra

verksamhetsavdelningar:

Livsmedelsavdelningen,

Miljöskyddsavdelningen,

Närmiljöavdelningen samt

Plan- och Trafik-

avdelningen. Till stöd för

arbetet finns Administra-

tiva avdelningen och

Ledningsstaben med olika

specialistkompetenser.

www.miljo.goteborg.se

Avdelningschef till

Livsmedelsavdelningen

Din ansökan vill vi ha senast den 31 juli 2002 under adress: Miljöförvaltningen Göteborgs Stad,

Karl Johansgatan 23-25, 414 59 Göteborg eller via e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se.



vissa situationer lett till en otyd-
lighet i rollen. Som medlem kan
du alltså även i fortsättningen
vända dig till veterinärförbundet
när du behöver råd eller biträde i
frågor som rör dina relationer till
a-kassan.

Det görs också mycket för att
ytterligare förbättra servicen
från a-kassan. Inte minst är AEA
föregångare bland a-kassorna
när det gäller att ta hjälp av IT
för att förbättra servicen till sina
medlemmar. Bland annat har
man utvecklat ett elektroniskt
kassakort, som många arbetslösa
använder. Medlemmen får ett
lösenord och kan fylla i sitt kort
direkt i datorn. En av fördelarna
med detta är att man kan bygga
in spärrar mot många av de fel-
aktigheter som ofta uppstår på
de vanliga kassakorten.

Bete och Betesdjur

Syftet med boken "Bete och
Betesdjur" är att lära djurägare
att bättre utnyttja betet som en
resurs i uppfödningen av djur
och i landskapsvården. Utgiva-

ren Jordbruksverket vill infor-
mera om hur livsmedelsproduk-
tion kan kombineras med beva-
randet av ett öppet odlingsland-
skap.

Boken är skriven av en huvud-
författare och åtta medförfattare,
vilka är namnkunniga forskare,
rådgivare och bönder med veteri-
när Lena Stengärde, Svenska
Djurhälsovården, som ensam
ansvarig för djurhälsokapitlen.
Boken riktar sig framför allt till
djurägare men kan med fördel
läsas även av veterinärer med
intresse för djurhållning och
betesdrift. För de senare torde
särskilt avsnitten om betesväx-
ter – med vackra bilder både på
nytto- och giftiga växter, betes-
ekologi, restaurering av hagmar-
ker samt anläggning, stängsling
och skötsel av betesvallar kunna
bredda kunskaperna. 

Lättillgänglig
Boken är lättillgänglig, med en
kapitelindelning som ger god
översikt och med många vackra
och instruktiva teckningar och
fotografier. Språket är redigt
men tyngs (eller lättas upp bero-
ende på vilket humör läsaren är
på) emellanåt av mindre lyckade
formuleringar som t ex "Det gäl-
ler såväl beträffande när de skall
beta som beträffande var" eller
"För att förgiftning skall inträffa
om djuren äter av de giftiga väx-
terna, måste de äta stora mäng-
der".

Boken innehåller kapitel om
betets avkastning och näringsin-
nehåll, ekologi och betesvanor
hos våra vanligaste husdjur, när
och hur djuren bäst betar, olika
marktyper och hur de sköts,
inklusive avsnitt om ekonomi
och förslag på avtal om använd-
ning av bete. Nötkreatur, får och
hästbeten beskrivs utförligt med
delavsnitt om utfodrings- och
hälsofrågor. Näringsbehovet för
olika djurslag och åldersgrupper,
förväntad daglig tillväxt och
rekommenderad beläggnings-
grad m m beskrivs både i text och
lättlästa tabeller. 

Obalans mellan sjukdoms-
komplex
Hälsofrågor och sjukdomsprofy-

lax hos får och nöt får relativt
stort utrymme, med betoning på
parasitprofylax. Det råder viss
obalans mellan olika sjukdoms-
komplex, där t ex juverinflam-
mation hos nöt avhandlas på ca
en åttondels sida medan elakar-
tad katarralfeber får närmare en
halv. Avsnittet om hälsa och
sjukdomsprofylax hos häst är
styvmoderligt behandlat och ver-
kar inte vara författat av en vete-
rinär. Med tanke på det ökande
hästintresset och den låga kun-
skapsnivån hos många hästäga-
re utgör det här en brist i en i
övrigt innehållsrik bok. 

Sammanfattningsvis är boken
"Bete och Betesdjur" en vacker
och informativ bok som rekom-
menderas till veterinärer med
intresse för bete och betande
djur.

Torkel Ekman
leg veterinär, VMD

Nya
20–22/8 -02. Djurhälso- och utfod-
ringskonferens anordnas i Karlstad av
Svensk Mjölk. Info: Svensk Mjölk,. Ing-
Britt Malmlöf, 631 84 Eskilstuna, tel:
016-16 34 53, fax: 016-212 16.

13–14/9 -02. Kurs i Fransteg i
gastroenterologi arrangeras i Helsing-
borg av Regiondjursjukhuset i Helsing-
borg i samarbete med SVS. Info: Fredrik
Danielsson, tel: 042-16 80 01, e-post:
fredrik.danielsson@djursjukhus.com (se
annons i denna tidning)

10–11/10 -02. Kurs i Distala hältor hos
häst arrangeras i Kungälv av SVS Häst-
sektion och Veter AB. Info: Katarina
Schuback, tel: 018-67 18 99. (Se annons i
denna tidning)

Tidigare publicerade
7–8/9 -02. ESFM 1st Annual Congress,
Stockholm. Arr: European Society of
Felinge Medicine (SVT 7/02)

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)
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Bete och Betesdjur
Huvudförfattare: Inger Pehrson.
Förlag: Jordbruksverket, 2001.
Antal sidor: 175, fördelade på 18 kapi-
tel, inkl referenser.
Pris: 200 kr exkl moms.
ISBN-nummer: 9188264-25-4.

Svenska



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

Nya
23–25/8 -02. International Sled Dog
Veterinary Medical Association
Biennial Meeting and Symposium
arrangers i New Orleans, USA. Info: Dr
Turner Lewis, ISDVMA, PO Box 2106,
Wakefield, MA 01880, USA. Tel: 001-781-
246-2271, hemsida: www.isdvma.org

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

5–7/7 -02. 11th Annual Scientific Mee-
ting of the European College of
Veterinary 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
Symposium on Equine Reproduc-
tion, Fort Collins, Colorado, USA. (SVT
16/01)

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

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

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

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 Sym-
posium on Rehabilitation & Physical
Therapy in Veterinary Medicine,
Knoxville, Tennessee, USA (SVT 3/02)

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

23/8 -02. An NMKL Seminar: How
Safe is it to Eat Nordic Fish?, Marie-
hamn, Åland. (SVT 6/02)

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)

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

9–13/9 -02. Kurs i Behavioural Medi-

cine I, Luxembourg (SVT 4/02)

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

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

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

12–14/9 -02. ESDAR (European Socie-
ty for Domestic Animal Reproduc-
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Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association's
hemsida: http://www.worldvet.org/
och på British Small Animal Veteri-
nary Associations hemsida:
http://www.bsava.com

Internationella

SVS Hästsektion
och Veter AB
arrangerar kursen

Distala hältor hos häst

Kursansvarig: Katarina Schuback, SVS Hästsektion

Föreläsare: John Schumacher Auburn University USA
Christopher Johnston, Per Eksell, Mikael Westberg 
hovslagare, m fl

Plats: Fars Hatt, Kungälv

Tid: Start torsdagen den 10 oktober 2002 kl.10.00, med 
registrering från kl 08.30. Avslutning fredagen den 
11 oktober 2002 ca kl. 16.30

Målgrupp: Hästpraktiserande veterinärer i Norden

Kursavgift: 4 000 kronor för Hästsektionens medlemmar.
5 000 kronor för icke medlemmar. Kursavgift efter den 
1 september 2002 tillkommer 1000 kronor extra.
Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, kaffe båda 
dagarna, lunch torsdag och fredag, middag torsdag 
kväll, logi natten mellan torsdag och fredag oavsett 
enkel/dubbelrum.
Eventuella extranätter bokas och betalas direkt till 
Fars Hatt i Kungälv, tel 0303-109 70.
Kursavgift skall vara registrerad på SVS 
Hästsektions pg 63207-5 senast 1 september 2002.

Anmälan: Anmälan, som är bindande, skall vara Veter AB, 
Klockarv. 114, 151 61 Södertälje, fax 08-554 203 61 
tillhanda senast 1 september. Anmälan sker genom 
speciell anmälningsblankett som distribueras till 
Hästsektionens medlemmar senast under augusti 
månad. Övriga intresserade kan rekvirera anmälnings-
handlingar från: Veter AB, tel: 08:554 203 60, fax 08-
554 203 61
Observera att anmälningsblanketten skall 
skickas/faxas till Veter AB på adressen/tel ovan.
Kursavgiften skall inbetalas till Hästsektionens 
pg 63207-5.

OBS: Hästsektionens årsmöte kommer att hållas i samband 
med konferensen torsdag eftermiddag.
Medlemsavgift i SVS Hästsektion: 150 kronor. Anmäls 
till SVFs kansli 08-545 558 20.

Upplysningar: Katarina Schuback, 018-67 18 99



tion) 6th Conference, Parma, Italien
(SVT 14/01)

16–21/9 -02. Kurs i Reproduction in
Companion, Exotic and Laboratory
Animals 1, Nantes, Frankrike (SVT
4/02)

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

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

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

3–6/10 -02. British Veterinary Associ-
ation arrangerar sin årliga kongress
i Stratford-upon-Avon, UK. (SVT 7/02)

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 Medici-
ne 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)

Ingen möjlighet obduce-
ra djur i Sydsverige

Södra Sveriges djurägare och
veterinärer är sedan början av
juni utan möjlighet att få en
snabb obduktion av djur med
misstänkt smittsamma sjukdo-
mar, rapporterar tidningen ATL
den 7 juni.

Fram till 1 juni fanns det en
obduktionsanläggning i Kristian-
stad, men den las ner på grund
av dålig lönsamhet. Närmaste
obduktionsmöjlighet för skåning-
arna finns nu i Linköping.

Därför slår länsveterinärerna i

Skåne larm om situationen och
begär att Jordbruksverket
snabbt gör något åt den. Det är
nödvändigt för att säkra Sveri-
ges beredskap mot smittsamma
djursjukdomar.

– Här finns en tredjedel av lan-
dets svinproduktion. Dessutom
gränsar vi till Danmark med
flera smittsamma sjukdomar att
ha beredskap mot, säger länsve-
terinär Lennart Sjöland.

Linda Keeling ny
djurskyddsprofessor

Den 5 juni utsågs docent Linda
Keeling, Skara, till professor i
djurskydd vid Sveriges lant-
bruksuniversitet, SLU. Bland de
sökande till tjänsten fanns såväl
veterinärer som icke veterinärer.
Lärarförslagsnämnden konstate-
rade att Linda Keeling var den
från vetenskaplig och pedagogisk
synpunkt mest meriterade kan-
didaten, varför hon förordnades
på tjänsten.

Linda Keeling är etolog och har
sedan 20 år tillbaka främst arbe-
tat med att studera beteende hos
fjäderfä. De studier hon tillsam-
mans med sin forskargrupp har
genomfört har bidragit till att ge
kunskap för omställningen från
inhysning av värphöns i de
gamla hönsburarna till dagens
inhysningssystem för frigående
värphönor. Linda Keeling arbe-
tar även med studier av svans-
bitning hos svin och beteenden
hos häst. 

Professuren i djurskydd är den
första i sitt slag i landet och den
kommer att kunna bidra till att
forskning och utbildning vid SLU
inom området stärks för att mot-
svara de krav som det moderna
samhället ställer på en god djur-
hållning, skriver SLU i ett press-
meddelande.

Nya kvinnliga
veterinärprofessorer

Samtidigt som docent Linda Kee-
ling utsågs till professor i djur-
skydd vid institutionen för hus-
djurens miljö och hälsa, utnämn-
des veterinär Stina Ekman till
professor i patologi och docent
Caroline Fossum till professor i
veterinärmedicinsk immunologi.
Alla de nya professorerna arbe-
tar vid den veterinärmedicinska
fakulteten, SLU.

Stina Ekman är sedan lång tid
verksam inom den veterinärme-
dicinska patologin och har
särskilt arbetat med utvecklings-
rubbningar i och effekter av över-
belastning på skelett och leder
hos olika djurslag. Hon kombine-
rar i sin forskning "klassiskt"
kunnande om patologi med de
modernaste molekylärbiologiska
metoderna.

Caroline Fossum är docent i
immunologi och har i sitt arbete
vid SLU på BMC blivit en viktig
länk mellan grundläggande
immunologi och den mer tilläm-
pade kliniska immunologin, inte
minst vad gäller grisens reaktio-
ner vid olika sjukdomar.

– Att det är tre kvinnor som
utnämnts till professorer är
ingen tillfällighet. En allt större
andel av våra forskare är kvin-
nor och det är glädjande att detta
nu också avspeglar sig på de
högsta tjänsterna, säger Göran
Dalin, dekanus vid den veteri-
närmedicinska fakulteten.

Säldöd i Västerhavet

Hittills i år har ca 360 döda
knubbsälar påträffats i Dan-
mark (de första döda sälarna
påträffades på ön Anholt) och ca
40 på den svenska västkusten,
rapporteras på SVAs hemsida.
Det är konstaterat att de danska
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sälarna dog av samma valpsjuke-
virus som vid säldöden 1988. En
svensk säl har än så länge obdu-
cerats av veterinär Anders Berg-
man vid Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm, och den
uppvisade de typiska förändring-
ar som ses vid valpsjuka. Övriga
svenska döda knubbsälar från
västkusten samlas nu ihop av
marinbiologer och ska sändas till
Stockholm för obduktion. Anders
Bergman var den forskare som
lyckades klargöra orsaken till
1988 års säldöd.

Inga rapporter om ökad säldöd
utanför området på den svenska
västkusten och i Danmark har
ännu rapporterats. Inget tyder
på att smittan exempelvis skulle
ha nått Östersjön.

Förslag om djurskydds-
myndighet till
riksdagen

– Regeringen och samarbets-
partierna är överens om att
inrätta en ny fristående djur-
skyddsmyndighet och vi är över-
ens om hur denna myndighet
skall utformas. Regeringen har
därför idag lämnat ett förslag till
riksdagen om att inrätta en
sådan myndighet, säger jord-
bruksminister Margareta Win-
berg i ett pressmeddelande den
10 juni. 

Såsom veterinärtidningen tidi-
gare beskrivit ska myndigheten
vara en central myndighet för
djurskyddstillsyn och ha ett
övergripande ansvar för djur-
skyddet. Den ska även ha det
totala djurskyddsansvaret för
icke-livsmedelsproducerande
djur. 

Vidare föreslås den nya myn-
digheten få ta över de uppgifter
som idag utförs av Centrala för-
söksdjursnämnden. 

Enligt förslaget ska myndighe-
ten följa den nationella och inter-
nationella forskningen om djur-
skydd och djurs välbefinnande.
Den ska också kunna fördela
medel till sådan forskning och
ansvara för forskning om alter-
nativ försöksdjursanvändning.
En annan uppgift för myndighe-
ten är att informera allmänheten
i djurskyddsfrågor. När det gäl-

ler de livsmedelsproducerande
djuren föreslås att Jordbruks-
verket har kvar ansvaret för
djurskyddsfrågorna. 

Myndigheten, som skall place-
ras i Skara, beräknas kunna
börja sitt arbete den 1 juli 2003.
En organisationskommitté ska få
i uppdrag att titta på var grän-
serna mellan den nya myndighe-
ten och Jordbruksverket ska
dras. Hur varje myndighet sedan

organiserar arbetet lämnas till
den enskilda organisationen att
bestämma. 

Livsmedelsverket vill ge
veterinärer rätt att
utfärda viten
Svenska slakterier och styckeri-
er fortsätter att slarva med hygi-
enen. Livsmedelsverket vill där-
för ge besiktningsveterinärerna
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Halsband
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Farmakodynamiska egenskaper  Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot ektoparasiter, för utvärtes
bruk.
ATC-vet kod: QP53AC11.
Deltametrin är en ektoparasiticid substans för topikal användning och tillhör gruppen syntetiska
pyretroider. Insekter och kvalster exponeras för deltametrin genom kontakt. Verkningsmekanismen
baseras på en i tid utdragen ökning av natriumpermeabiliteten i insektens nervmembran. Detta
resulterar i hyperaktivitet, vilken följs av paralys (chockeffekt), tremor och parasitens död.
Farmakokinetiska egenskaper  Deltametrin frisätts kontinuerligt från halsbandet till pälsen och
den fettfilm, vilken täcker huden. Den aktiva substansen sprids från området med direktkontakt
över hela hudytan via fettfilmen och i hårremmen. Deltametrin absorberas inte systemiskt.
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Djurslag  Hund
Indikationer  Förebyggande av infektion med fästingar (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus)
under fem till sex månader. Förebyggande av blodsugning från phlebotomina fjärilsmyggor
(Phlebotomus perniciosus) under en tid av fem till sex månader.
Kontraindikationer  Skall ej användas till valpar yngre än sju veckor. Skall ej användas till hundar
med hudskador.
Skall ej användas till djur med känd pyretroidöverkänslighet, t. ex. katt.
Biverkningar  I sällsynta fall kan hypersensitivitetsreaktioner leda till begränsade hudlesioner och
håravfall.
Särskilda försiktighetsmått vid användning  Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter
en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan djuret förväntas bli exponerat för infektion.
Normal kontakt med vatten minskar inte effekten hos halsbandet, men halsbandet tas lämpligen av
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Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner  Skall ej
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Okoordinerade rörelser, tremor, salivering, kräkningar och stelhet i bakdelen. Symptomen klingar
vanligtvis av inom 48 timmar. Diazepam kan användas för symtomatisk behandling om nödvändigt.
Särskilda varningar för respektive djurslag  I sällsynta fall kan fästingar uppträda på en hund
som bär halsbandet. Överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilsmyggor under
ogynnsamma omständigheter kan därför inte helt uteslutas. Om hudlesioner iakttas, avlägsnas
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Karenstid  Ej relevant.
Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet
till djur  Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter applicering av halsbandet. Produkten
skall ej hanteras av personer som är allergiska mot trifenylfosfat. Tillåt inte barn, särskilt ej barn
yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun. Se till att små barn
inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.
FARMACEUTISKA UPPGIFTER
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Hållbarhet  3 år.
Särskilda förvaringsanvisningar  Halsbandet i det förseglade skyddskuvertet bör förvaras i
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papper-aluminium-polyester-polyetylen innehållande ett halsband à 48 cm (19 g) eller ett halsband à
65 cm (25 g).
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b.v., P.O. Box 31, NL-5830 AA Boxmeer, Nederländerna.
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rätt att själva utfärda vitesföre-
lägganden. Om de drygt 80
besiktningsveterinärerna, som
arbetar vid slakterierna, får stör-
re befogenheter och kan ta till
rättsliga åtgärder blir kontrollen
effektivare, tror Livsmedels-
verket. Nu sköts vitesföreläggan-
de centralt från verket. Det nya
systemet kan komma igång om
några år.

Risken för att besiktningsvete-
rinärerna ska hamna i lojalitets-
konflikt och inte vilja kritisera
slakteriet de arbetar vid kan
minskas. – Vi planerar att skapa
regioner för besiktningsveterinä-
rer. Grupper kan då hjälpas åt
och stötta varandra. Då blir det
mycket lättare, säger Ulla Nord-
ström, tillförordnad enhetschef
på Livsmedelsverkets tillsynsen-
het.

Källa: ATL:s nätupplaga den 7
juni 2002.

Många KRAV-slakterier
bryter mot reglerna 

Åtta av tio slakterier följer inte
de regler som organisationen
KRAV ställer för slakt av KRAV-
djur. Bristerna gäller bland
annat uppstallning och drivning
av djur. Det visar en undersök-
ning som KRAV har genomfört
vid tio av de slakterier som orga-
nisationen anlitar, och som redo-
visas i Upsala Nya Tidning den 8
juni. 

KRAV anlitar ett 30-tal slakte-
rier i landet för slakt av KRAV-
djur. Undersökningen omfattar
tio av dem, såväl större som
mindre slakterier. De vanligaste
bristerna rör problem vid upp-
stallning av djur, drivning,
avskärmning vid avblodning
samt bristande information om
KRAVs regler vid slakt.

– Det här är inte acceptabelt.
En förändring måste komma till
stånd, säger Pelle Fredriksson
vid organisationen KRAV. 

Det här är första gången som
KRAV får en samlad bild över
hur det ser ut på slakterierna. –
Det finns en speciell kultur inom
slakterinäringen och det är ett
stort problem. KRAV-slakt har
förekommit sedan slutet av
1980-talet, men fortfarande finns

det så många brister. Det verkar
som att det inte finns tillräckligt
med rutiner och stöd från led-
ningen på slakterierna, säger
Pelle Fredriksson till UNT.

Ny veterinärmedicine
hedersdoktor

Veterinärmedicinska fakulteten
utsåg den 3 juni Sydney Allman
till veterinärmedicine heders-
doktor.

Sydney Allman har under
många år varit koordinator för
EAEVE:s (European Association
of Establishments for Veterinary
Education) evalueringar av de
europeiska veterinärutbildning-
arna. Han drar sig nu tillbaka
från den posten, men kommer att
fungera som konsult även fort-
sättningsvis.

I motiveringen heter det att
Sydney Allman har kommit att
personifiera den utvärderings-
verksamhet som byggts upp i
Europa. Han har som "grå emi-
nens" haft den allra största bety-
delse för att verksamheten har
fått hög kvalitet och därmed
också hög trovärdighet. Han har
också en mycket stark tilltro till
idén bakom – nämligen att vete-
rinärfakulteterna/högskolorna
skall ta ett eget stort ansvar för
kvaliteten i det man gör.

Ändrade regler för
införsel av hund och
katt från Danmark 
På grund av förekomst av rävens
dvärgbandmask i Danmark änd-
rar nu Sverige reglerna för inför-
sel av hundar och katter från
Danmark. Ändringen trädde i
kraft den 17 juni och innebär att
alla hundar och katter som
vistats i Danmark måste avmas-
kas före införsel till Sverige.
Avmaskningen är redan obliga-
torisk för införsel från andra län-
der (undantaget Norge och Fin-
land). Även om djuret enbart
vistats i Danmark måste det
avmaskas enligt de ändrade reg-
lerna.

En legitimerad veterinär i
avreselandet ska intyga att dju-
ret har besiktigats och blivit
avmaskat med godkänt preparat,

innehållande preparatet prazik-
vantel. Rävens dvärgbandmask
kan infektera hundar och katter
som i sin tur kan föra smittan
vidare via maskägg som följer
med avföringen. Människor kan
infekteras t ex genom att äta bär
och svamp som förorenats. Om
människor drabbas kan infektio-
nen i vissa fall leda till döden.
Rävens dvärgbandmask finns
inte i Sverige.

En annan nyhet är att katter
nu kan vaccineras mot rabies
redan vid tre månaders ålder
(tidigare först vid tolv månaders
ålder). Rabiesvaccinering krävs
alltid för hundar och katter från
Sverige vid besök i land med
rabies, t ex Danmark.

Leptospiros hos svin
Leptospirose hos svin
Filskov Friis N, Jorsal SE, Kokotivic B,
Lodal J, Mohr Nielsen L, Schirmer AL,
Sørensen V & Thorup F
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 5, 6--11.

Influensa A-virus i ett zoonotiskt
perspektiv
Influenza A virus i et zoonotisk perspek-
tiv
Dybkær K, Handberg KJ, Munch M, Bøt-
ner A & Jørgensen PH
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 6, 6–10.

Sjukdom och välfärd
Sygdomme og velfærd
Permin A, Ambrosen T, Maag Eigaard N,
Folden Flensburg M, Bojesen M, Chris-
tensen JP & Bisgaard M
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 6, 12–16.
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Lån eller kopior av artiklar kan
beställas från Sveriges lantbruks-
universitets bibliotek online i data-
basen LUKAS. För information
ang användarkonto (kostnads-
fritt), kopiekostnader etc kontakta
Ultunabiblioteket, Låneexpeditio-
nen, Box 7071, 750 07 Uppsala, 
tel. 018-67 28 09 eller 67 11 12, 
fax 018-67 28 53.

Lösnummer av Läkartidningen
kan beställas från Läkartidnin-
gens sekreteriat per brev, Box
5610, 114 86 Stockholm, eller per
tel 08-790 33 00.

Adress till Dansk Veterinærtids-
skrift: Den Norska Veterinærfore-
ning, General Birchs Gate 16, 
N-0454 Oslo, Norge.



Röntgenförändringar hos danska
varmblodiga hästar
Røntgenforandringer hos Dansk Varm-
blodsheste
Greve J & Arnbjerg J
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 8, 6–11.

Atresi av Ductus nasolacrimalis hos
föl
Atresi af Ductus nasolacrimalis hos et føl
Bundgaard Nielsen C & Tellerup N
Dansk VetTidsskr, 2002, 85, 8, 18–19. 

Överlevnad av Campylobacter jejuni
i fjäderfäprodukter packade i nor-
mal och modifierad atmosfär
Overlevelse av Campylobacter jejuni i
fjørfeprodukter pakket i normal og modi-
fisert atmosfære
Fossum H, Kapperud G, Underdal B &
Nordal J
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 3, 297–302.

Förekomst av campylobacter-bakte-
rier i slaktkycklingbesättningar
Forekomst av campylobacter-bakterier i
slaktekyllingbesetninger
Kapperud G, Underdal B & Nordal J
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 3, 303–308.

Galtlukt och kastrering av gris
Kjønnslukt og kastrering av gris
Rud H, Andresen Ø, Ranheim B & Haga
HA
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 4, 383–387.

Probiotika. Mikrobiologiska och
funktionella aspekter
Probiotika. Mikrobiologiske og funksjo-
nelle aspekter
Yazdankhah SP
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 4, 389–394.

Två fall av nybildningar i binjurarna
hos hund
To tilfeller av nydannelser i binyrene hos
hund
Krontveit R, Grøndalen J & Teige J
Norsk VetTidsskr, 2002, 114, 5, 463–469.

Från Läkartidningen
"Gå ut med hunden" den aktivitet
som oftast var relaterad till skada
Lindström R, Tegenborg S, Bylund P-O,
Björnstig U & Eriksson A
Läkartidn, 2002, 99, 7, 656–662.

Djurförsök är nödvändiga
Kjellmer I
Läkartidn, 2002, 99, 11, 1172–1173.

Teoretisk risk för vCJD-smitta via
blodtransfusion
Andersen O
Läkartidn, 2002, 99, 12, 1310–1314.

Antraxbakteriens fingeravtryck
Myhre EB
Läkartidn, 2002, 99, 15, 1709.

Akrylamid i livsmedel: Osäkert om
risker för människa
Örn P
Läkartidn, 2002, 99, 18, 2018.

Karakterisering av
bovin paratuberkulos

Fil kand Stina Englund, institu-
tionen för veterinärmedicinsk
mikrobiologi, SLU, försvarade
fredagen den 24 maj sin avhand-
ling för filosofie doktorsexamen
med titeln: "Molecular biology
techniques as a tool for detection
and characterisation of Mycobac-
terium avium subsp paratubercu-
losis". Opponent var dr Karen
Stevenson, Moredun Research
Institute, Penicuik, Storbritanni-
en.

Paratuberkulos är en kronisk
tarmsjukdom som orsakas av
bakterien Mycobacterium avium
subsp paratuberculosis (M para-
tuberculosis). De typiska symto-
men består av diarré och avmag-
ring som många gånger inte visar
sig förrän flera år efter infek-
tionstillfället. Paratuberkulossju-
ka djur orsakar stora ekonomiska
förluster för mjölk- och köttprodu-
centerna genom minskad mjölk-
produktion och minskad fertilitet.
För att hindra vidare smitta i
besättningen är det viktigt att så
tidigt som möjligt påvisa infekte-
rade djur. Försök har gjorts att
utrota paratuberkulos genom att
slakta ut smittade djur, men på
grund av att pålitliga och snabba
diagnostiska metoder saknas har
detta hittills inte lyckats. Odling
används idag som diagnostisk
standardmetod och det kan krä-
vas upp till fyra månaders inku-
bering innan bakterien kan påvi-
sas.

Avhandlingen, som baseras på
fem vetenskapliga undersökning-
ar, beskriver utvecklingen och
utvärderingen av olika DNA-
amplifieringsmetoder för påvis-
ning och karakterisering av M
paratuberculosis. Ett flertal prov-
behandlingsmetoder för bakterie-
kulturer, vävnadsmaterial och
avföringsprover har undersökts.
Interna positiva PCR-kontroller
har utvecklats och använts i PCR-
analyser för att säkerställa och
underlätta tolkningen av analys-

resultaten. Den utvecklade ana-
lysmetoden har en detek-
tionsgräns som gör det möjligt
att upptäcka små mängder av M
paratuberculosis som kan för-
väntas finnas i avföringen hos
subkliniskt infekterade djur.

Sammanfattningsvis har de
molekylärbiologiska metoderna
som beskrivs i denna avhandling
visat sig värdefulla för att påvisa
och karakterisera M paratuber-
culosis och de kan användas som
komplement för att påskynda
diagnostiken av paratuberkulos.

Benspatt hos
islandshästar

Veterinär Sigridur Björnsdóttir,
institutionen för klinisk radiolo-
gi, SLU, försvarade fredagen den
7 juni sin avhandling för veteri-
närmedicine doktorsexamen med
titeln: "Bone spavin in Icelandic
horses – Aspects of predisposi-
tion, pathogenesis and progno-
sis". Opponent var professor Leo
Jeffcott, University of Cambrid-
ge, Storbritannien.

Benspatt är en osteoartros
(OA) i hasens glidleder. För att
upptäcka och beskriva de tidi-
gaste förändringarna förenliga
med benspatt hos islandshäst
undersöktes benskivor från
hasens mellersta glidled med
"high detail radiography" (0-6 år,
n=111) och histologi (0-4 år,
n=82). Subkondral benskleros
förelåg ofta medialt utan korre-
lation till kondronekros i led-
brosket, som påvisades i 33 pro-
cent av lederna, både medialt och
lateralt.

I en fältstudie undersöktes 614
islandshästar avseende ben-
spatt. Röntgenfynd påvisades
hos 30,3 procent av hästarna och
32,4 procent visade hälta efter
böjprov. Röntgenfynd och hälta
var starkt korrelerade och 16,4
procent av hästarna uppvisade
båda. Förekomst av dessa fynd
påverkade hållbarheten av häs-
tarna i en femårsperiod, där häs-
tar med båda fynden hade sämst
prognos. Prevalensen av rönt-
genfynd var starkt korrelerad till
ålder och hasvinkel. 

Sammanfattningsvis konstate-
rar avhandlingen att benspatt är
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SVA är veterinärmedicinsk expert och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA utreder smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridnings-
sätt. SVA bedriver diagnostisk verksamhet och är veterinärmedicinskt centrallaboratorium samt svenskt referenslaboratorium enligt EU:s zoonos-direktiv. SVA
verkar för en god djur- och folkhälsa och satsar betydande resurser på forsknings- och utvecklingsarbete. SVA har cirka 400 anställda. Besök gärna SVAs
hemsida för mer information, http://www.sva.se
Smittskyddsinstitutet (SMI) är en humanmedicinsk expertmyndighet, som skall följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt i
fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och skyddet mot dessa. SMI skall utföra diagnostiska undersökningar, bedriva forskning, metodutveckling,
utbildning, och delta i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet. SMI har cirka 240 anställda. Besök gärna SMI:s hemsida för mer information,
http://www.smittskyddsinstitutet.se

Zoonoscenter utgör en del av avdelningen för sjukdomskontroll och smittskydd vid SVA, med uppgift att: sammanställa och
analysera data rörande zoonoser, rapportera dessa till EU i enlighet med zoonosdirektivet samt bedriva forskning och infor-
mation inom ämnesområdet. Verksamheten vägleds av ett zoonosråd med ledamöter från Socialstyrelsen,
Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Svenska kommunförbundet, Statens Veterinärmedicinska
Anstalt och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Zoonoscenter har ett nära samarbete med epidemiologiska enheten, SMI. Det bedöms nu som viktigt att fördjupa samar-
betet mellan SVA och SMI vad gäller analys och kontroll av zoonoser. SVA söker därför en

EPIDEMIOLOG
till zoonoscenter för 

SMI och SVA i samverkan
med delad placering vid epidemiologiska enheten, SMI, Stockholm och zoonoscenter,  avdelningen för sjukdomskontroll
och smittskydd, SVA, Uppsala. SVA är arbetsgivare och arbetsuppgifterna är följande:

1 Vara koordinator mellan SMI och SVA för zoonoser och verka för ett fungerande informationsflöde rörande området 
mellan SMI och SVA.

2 Utifrån data om förekomsten initiera och genomföra epidemiologiska analyser av spridningsvägar och smittrisker när det 
gäller infektioner av zoonotiska agens.

3 Sammanställa underlag för att bedöma zoonosrisker bland annat för känsliga grupper på humansidan.

4 Följa kunskapsläget vad gäller zoonotiska agens, främst livsmedelsburna tarmpatogener.

5 Bedriva forskning och undervisa inom verksamhetsområdet.

Den person vi söker är veterinär, läkare med epidemiologisk inriktning eller akademiker med magisterexamen inom folk-
hälsa och epidemiologi (Master of Public Health).

Förmåga att vetenskapligt angripa problem och redovisa resultat är ett krav liksom att kunna uttrycka sig väl på engelska
både skriftligt och muntligt.

Tjänsten innebär samarbete med flera myndigheter och organisationer i kedjan från jord till bord och förmåga till allsidig
belysning av olika problemställningar är därför önskvärt.

Den sökande bör ha god samarbetsförmåga, och kunna arbeta målinriktat på ett flexibelt och initiativrikt sätt. Tillträde sker
efter överenskommelse.

Vill du veta mera om arbetsuppgifter, anställningsvillkor m.m. är du välkommen att kontakta laborator Ivar Vågsholm eller
personalman Anders Egerot. Facklig företrädare för SACO är Klara Tryggvesson. Samtliga nås på telefon 018-67 40 00.
Sektionschef Yvonne Andersson, SMI kan svara på frågor rörande SMI-delen av tjänsten på telefon 08-457 23 00.

Dina ansökningshandlingar skickar du till SVA, registrator, 751 89 Uppsala. Ansökningshandlingarna skall vara märkta med
dnr SVA 2002/446 och vara oss tillhanda senast den 31 augusti 2002.
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vanligt hos islandshästen, dock
ofta utan kliniska symtom, men
att benspatt påverkar hållbarhe-
ten av hästen. Den höga preva-
lensen av mikroskopiska föränd-
ringar hos unga hästar (1–4 år)
och röntgenfynden hos äldre häs-
tar (6–12 år) talar för en progres-
siv natur av sjukdomen. Ben-
spatt förefaller inte vara relate-
rat till hästens användning,
eftersom den börjar utvecklas
före inridning och inte är relate-
rad till arbetsbelastningen. Ben-
sklerosens karaktär talar för en
ojämn belastning lokalt i leden.
Kombinationen med ärftlighet
och sambandet med hasvinkeln
indikerar starkt att en dålig form
på hasens glidleder är en viktig
faktor i patogenesen av benspatt
hos islandshästen.

Clostridium difficile hos
hästar 

Veterinär Viveca Båverud, insti-
tutionen för veterinärmedicinsk
mikrobiologi, SLU, försvarade
fredagen den 14 juni sin avhand-
ling för veterinärmedicinsk dok-
torsexamen med titeln: "Clostri-
dium difficile in horses". Oppo-
nent var professor Jacques Nico-
let, Institute for Veterinary Bac-
teriology, University of Berne,
Schweiz.

Under de senaste åren har
man på flera hästkliniker i Sve-
rige upplevt ett ökande problem
med vuxna hästar som drabbats
av mycket akuta, ibland dödliga
diarréer. Den vanligaste risk-
gruppen består av vuxna hästar,
som inkommer till ett djursjuk-
hus för andra sjukdomstillstånd
än diarré. Efter några dagars
vistelse på kliniken och oftast i
samband med antibiotikabe-
handling drabbas vissa hästar av
en allvarlig akut diarré. En
annan riskgrupp består av tidi-
gare helt friska moderston, vars
föl behandlas per oralt med
erytromycin i kombination med
rifampicin för Rhodococcus equi-
infektion. Vissa moderston ut-
vecklar en akut och ibland dödlig
diarré, ofta efter tre–fyra dagars
behandling av fölen vid djursjuk-
husvistelse.

Hos människa är bakterien
Clostridium difficile sedan
många år en välkänd patogen vid
antibiotikaassocierade diarréer i
samband med sjukhusvistelse.
När denna studie initierades
fanns C difficile endast beskrivet
hos föl med diarré och ännu inte
som någon patogen hos vuxna
hästar. 

I avhandlingen beskrivs sam-
bandet mellan C difficile-koloni-
sation med förekomst av diarré,
antibiotikabehandling och ålder
hos häst. Förekomst och överlev-
nad av bakterien i miljön och
dess antibiotikakänslighet stu-
derades också. Vidare undersök-
tes om behandling med erytro-
mycin kan orsaka akut diarré
hos häst.

Undersökningarna visar att C
difficile är associerad med akut
diarré hos vuxna hästar behand-
lade med antibiotika, då ca 40
procent av hästarna var positiva
i odling och 28 procent positiva i
cytotoxin B-test av faeces. Däre-
mot påvisades C difficile inte i

faeces från vuxna friska hästar.
Andra sjukdomsframkallande
tarmbakterier påvisades inte hos
hästar med antibiotikaassocie-
rad diarré.

C difficile och/eller dess toxin
påvisades också i faeces hos 45
procent av undersökta moder-
ston med akut diarré när deras
föl behandlades med erytromycin
och rifampicin för R equi-pneu-
moni. Höga koncentrationer av
erytromycin påvisades i faeces
hos föl vars moderston utveckla-
de akut diarré, medan stona till
föl med lägre koncentrationer i
faeces förblev friska. Diarrén hos
moderstona beror sannolikt på
ett oavsiktligt upptag av erytro-
mycin från fölens avföring
och/eller dess behandling. I en
experimentell studie verifierades
att mycket små mängder erytro-
mycin kan ge upphov till allvar-
lig diarré hos häst och framväxt
av C difficile. 

En hög frekvens av asymtoma-
tiska bärare hittades hos antibio-
tikabehandlade föl utan diarré. I

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till följande stationer:

Norra Storsjöbygden – en heltidstjänst (dnr 06-3068/02)

Vännäs – en heltidstjänst (dnr 06-3069/02)

Kungsbacka – en heltidstjänst (dnr 06-3070/02)

Fullständig annons finns på Internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 26 juli 2002.Jo
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551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00



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

Vid SVAs Avdelning för parasitologi på Ultuna-området bedrivs forskning rörande parasiter hos tama och
vilda djur med syfte att utveckla diagnostiska metoder, fastställa smittspridningsvägar, klarlägga riskerna för
människans och djurens hälsa samt utveckla kontrollstrategier. Verksamheten vid avdelningen, som är inte-
grerad med motsvarande avdelning vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
sysselsätter ett trettiotal personer.

Blodsugande kvalster medför stora problem i fjäderfäanläggningar. Under senare år har situationen i Sverige
ytterligare komplicerats eftersom det inte finns något godkänt bekämpningsmedel mot parasiten och då den
ändrade djurhållningen från burhöns till frigående djur verkar ha gynnat kvalstrets utbredning. Detta aktualise-
rar behovet av studier kring hur problem med blodsugande kvalster kan kontrolleras genom att förhindra deras
spridning samt utveckla effektiva och miljövänliga bekämpningsstrategier. Med stöd av Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) skall
Avdelningen för parasitologi nu fortsätta studierna kring blodsugande kvalsters biologi och spridningsvägar
samt hur de skall kontrolleras för att minimera deras skadeverkningar. För detta projekt söker vi en 

VETERINÄR, AGRONOM ELLER BIOLOG 
som är intresserad av tjänst som forskningsassistent för utförande av forskning inom problemområdet.
Placering kommer att ske vid SVA på Ultunaområdet i Uppsala. Forskningen kommer att baseras på fält- och
laboratoriestudier, tillämpning av parasitologiska tekniker, och bearbetning av data med statistiska analysme-
toder. Den vi söker skall förutom intresse för ämnet ha initiativkraft samt både kunna arbeta självständigt och
i grupp. Vi sätter därför stort värde på god samarbetsförmåga. Viktigt är också att kunna utrycka sig väl i tal
och skrift på svenska och engelska. Innehav av körkort är en fördel.

Möjlighet till forskarutbildning inom ramen för projektet kan komma att erbjudas. Tjänsten inrättas på heltid i
första hand under 2 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Önskat tillträde omkring 1 september
2002.

Välkommen med din ansökan senast den 29 juli!

Vill du veta mer om arbetsuppgifter och anställningsvillkor är du välkommen att kontakta docent Jan Chirico,
docent Jens Mattsson, professor Arvid Uggla eller personalman Anders Egerot. Facklig företrädare för SACO
är Klara Tryggvesson. Samtliga nås på telefon 018-67 40 00.
Dina ansökningshandlingar som skall vara märkta med Dnr SVA 2002/459 skickar du till SVA, Registrator, 
751 89 Uppsala.
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en studie visade sig bakterien
överleva i naturen och inomhus
under minst fyra år i hästfaeces.

Antibiotikabestämning visade
att C difficile-isolat var känsliga
för metronidazol (MIC ≤4 µg/ml)
och vancomycin (MIC ≤1 µg/ml).

Rutinundersökning av C diffi-
cile och dess cytotoxin rekom-
menderas då akut diarré uppträ-
der hos vuxna hästar i samband
med antibiotikabehandling och
vidare hos moderston, som
utvecklar akut diarré när deras
föl behandlas med erytromycin
och rifampicin. Man bör nog-
grant undvika oavsiktligt upptag
av erytromycin hos moderstona
vid behandling av deras föl.

Bekämpning av bovin
virusdiarré

Veterinär Ann Lindberg, institu-
tionen för idisslarmedicin och
epidemiologi, SLU, försvarade
fredagen den 14 juni sin avhand-
ling för veterinärmedicine dok-
torsexamen med titeln "Epidemi-
ology and eradication of bovine
viral diarrhoea virus infections –
Studies on transmission and pre-
natal diagnosis of persistent
infection". Opponent var profes-
sor Henk Wentink, Holland
Genetics, Zaltbommel, Nederlän-
derna.

Infektioner med bovint virusdi-
arrévirus (BVDV) är mycket van-
liga bland nötkreatur över hela
världen. De yttrar sig framför
allt genom fruktsamhetsstör-
ningar och sänkt motståndskraft
mot infektioner hos drabbade
djur. Centralt för smittsprid-
ningen är att foster, vars mödrar
smittas under de första fyra
månaderna i dräktigheten, ut-
vecklar en persistent infektion.
Dessa kalvar, populärt kallade
kroniker, bildar inte antikroppar
mot viruset och sprider därför
sjukdomen hela livet.

Djur som smittas efter födseln
genomgår en primärinfektion.
De bildar därefter antikroppar
som kvarstår i princip hela livet.
Primärinfektionen är som regel
mycket lindrig. Konsekvenserna
visar sig emellertid hos dräktiga
djur då viruset i princip alltid
infekterar fostret. Detta leder

inte enbart till uppkomst av kro-
niker, utan även till omlöpning-
ar, aborter, missbildningar och
födsel av svaga eller döda kalvar.
Bland konsekvenserna ses också
sekundärinfektioner som beror
på den negativa effekt som viru-
set har på immunförsvaret.
Detta syns tydligast på kalvhäl-
san i drabbade besättningar.

Avhandlingen har studerat hur
viruset sprids och hur man ska
hitta hondjur som är dräktiga
med kroniker innan de kalvar.
Om detta är möjligt kan man för-
korta den period som en besätt-

ning är infekterad, och man kan
också förhindra att sådana hon-
djur kommer ut i livdjurshan-
deln.

Resultaten visar att primärin-
fekterade djur sällan smittar
mottagliga djur. Detta gäller
även då de mottagliga djuren
genomgår en annan infektion
samtidigt och därmed borde vara
mer känsliga. Resultaten stöder
antagandet att det är tillräckligt
att avlägsna kroniker från en
besättning för att smittsprid-
ningen ska avstanna.

Det visade sig vidare att det
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UPPROP!
Jag vill föreslå att vi bildar en förening inom kåren med namnet
"Sveriges äldre veterinärers förening".

Det finns, och det kommer säkert att finnas, många uppgifter som en
sådan förening kan ta till sig och verka för kårens bästa. Jag tänker
då inte enbart på det som vi redan är bra på, som t ex museala och
historiska bitar, utan också det som händer i tiden runt omkring oss.

Varför inte tillåta oss denna frivilliga föreningsform?

Om intresse finns hör av Er till undertecknad, så kan vi kanske
komma igång med bildningen redan vid Veterinärmötet i höst.

Allan Holmlund
Karlbergsvägen 57, 5 tr, 113 35 Stockholm, tel: 08-34 30 66 eller
Institutionen för livsmedelshygien, SLU, Box 7009, 750 07 Uppsala,
tel: 018-67 23 85.

Vi söker omgående en klinikveterinär, helst med specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar. Vi värderar förmågan att samarbeta
med kollegor, djurägare och övrig personal liksom förmågan att arbeta
självständigt som mycket viktig. Gästrike Djurklinik erbjuder stora möj-
ligheter till personlig utveckling och goda möjligheter till fortbildning.

Tjänsten är på heltid med tillsvidare anställning. Kliniken har bered-
skapstjänstgöring på kvällar och helger.

Vill du veta mer om tjänsten eller vår klinik kontakta chefveterinär
Håkan Kasström eller klinikföreståndare Kenneth Eriksson på telefon
026-24 71 58.

Vi önskar skriftlig ansökan senast 2002-07-26 med meritförteckning,
referenser och en kort beskrivning av dig.

Skriv till:
Kenneth Eriksson
Gästrike Djurklinik
Länsmansvägen 5
811 35 SANDVIKEN
e-mail kenneth.eriksson@gastrikedjurklinik.se

Klinikveterinär till Gästrike Djurklinik
Gästrike Djurklinik AB med en klinik i vardera Sandviken och Gävle
etablerades 1978. Verksamheten är klassificerad som djursjukhus med
inriktning på öppen vård och dagkirurgi av smådjur främst hund och
katt. Antalet anställda är 8 veterinärer, 14 TA-personal och 1 receptarie.



Inom ramen för strategiska satsningar vid SLU har medel avsatts för ett fyraårigt forskningsprogram avseende hund. Programmets syfte
är att utveckla unik kompetens vid SLU och de specifika förhållanden som gör det möjligt att ta till vara kunskaper om sjukdomar och bete-
endevariation i den svenska hundpopulationen för komparativa studier till nytta för både människor och hundar.

Forskare inom olika discipliner vid SLU som bedriver forskning kring sjukdomsförekomst hos hund har tagit initiativ till det program som
nu sätts i verket. Programmet som till delar sker i nära samarbete med Evolutionsbiologiskt Centrum och Institutionen för Genetik och
Patologi vid Uppsala Universitet innefattar bland mycket annat en gemensam forskarskola och seminarier. Inom ramen för programmet har
en forskartjänst i populationsgenetik och en i medicin- smådjur med inriktning mot hund redan tillsatts.
Frågor om programmet besvaras gärna av Åke Hedhammar (ake.hedhammar@kirmed.slu.se) 

Vi söker nu 2 doktorander till programmet. Anställningarna ingår i SLU:s strategiska sats-
ningar på forskning och forskarutbildning inom det prioriterade området ”Hund som kompa-
rativ modell för sjukdomar och beteendevariation”.

Doktorandtjänster
Vid Institutionen för Husdjursgenetik, SLU Uppsala i ämnet Molekylär Genetik
”Studier av sjukdomar  hos hund med funktionell genomanalys”.
Referensnr 2442/02-3770

Inom ramen för det forskningsprogram som rör Hund som komparativ modell för sjukdomar och beteendevariation
omfattar doktorandprojektet kartläggning av gener som styr utvecklingen av enkelt och komplext nedärvda sjukdomar hos
hund. Syftet med detta projekt är att genomföra en högupplösande genetisk analys och utvärdera kandidatgener som har
kartlagts till den aktuella kromosomregionen. Arbetet kommer att omfatta olika metoder för genetisk kartläggning, bioinfor-
mantisk analys av motsvarande kromosomregion i mus och människa, samt funktionell och molekylärgenetisk expression
av kandidatgener.
Förkunskapskrav: Vi förutsätter att Du har en grundläggande högskoleexamen med inriktning mot husdjursgenetik, veteri-
närmedicin eller molekylär genetik. Erfarenhet av molekylärgenetisk forskning och bioinformatik är önskvärd.
Närmare upplysningar lämnas av Professor  Göran Andersson, tel. 018-471 49 03, e-post: (Goran.Andersson@bmc,uu.se)
eller Forskare Lennart Swenson tel. 018-67 35 89 e-post (Lennart.Swenson@hgen.slu.se)

Vid Institutionen för Kirurgi och medicin, smådjur , SLU, Uppsala i ämnet Medicin- smådjur 
”Epidemiologiska studier av sjukdomsförekomst i den svenska hundpopulationen”
Referensnr 2443/02-3772

Inom ramen för det forskningsprogram som rör Hund som komparativ modell för sjukdomar och beteendevariation
omfattar doktorandprojektet analys av epidemiologiska data avseende komplext nedärvda sjukdomar hos hund. Syftet med
detta projekt är att identifiera/utvärdera populationer och individer i den svenska hundpopulationen som kan studeras avse-
ende såväl  funktionell genomik som externa sjukdomsdeterminanter. Arbetet inbegriper epidemiologisk bearbetning  av
registerdata och enkätinformation. Projekt- och forskarhandledning sker i samarbete med enheten för Epidemiologi vid Inst
för Idisslarmedicin och Epidemiologi. Möjligheter finns att kombinera forskarutbildningen med specialistutbildning i syfte att
uppnå status som European Diplomate in Internal Medicine - Companion Animal.
Förkunskapskrav: Vi förutsätter att Du har en grundläggande högskoleexamen med inriktning mot veterinärmedicin eller
husdjursavel. Erfarenhet av smådjurssjukvård och bioinformatik är önskvärd.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Åke Hedhammar tel. 018-67 13 55. e-post: (ake.hedhammar@kirmed.slu.se)
eller Forskarassistent Agneta Egenvall tfn 0152-70411 e-post: agneta.egenvall@kirmed.slu.se

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Facklig företrädare för SACO är Gunilla Trowald Wigh tel. 018-672627.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr. samt meritförteckning och övriga handlingar, som skall inkomma till
registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 15 augusti 2002. En fullständig ansökan måste inges för varje
tjänst man söker.

Strategisk satsning på hundforskning vid SLU
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går att hitta "trojanska kor"
genom att ta ett antikroppsprov
någon gång under de sista tre
månaderna i dräktigheten. Kor
som bär på kroniker särskiljer
sig från andra kor genom att de
har signifikant högre anti-
kroppsnivåer. Denna snabba och
enkla provmetod är väl lämpad
att användas i samband med liv-
djurshandel. Ett annat alterna-
tiv är att ta fostervattenprov på
kon.

Fostervatten och livmoderav-
slag från kor som fött kroniker
innehåller sällan infektiösa
mängder virus. Däremot är den
nyfödda kronikerkalven en bety-
dande smittkälla, och viruset
kan spridas även om kronikern
avlägsnas så snart som ett par
timmar efter födseln. Slutsatsen
av detta är att kor som miss-
tänks bära på kroniker bör isole-
ras från andra djur i samband
med kalvningstillfället. Däremot
går det bra att återföra dem till
de andra korna redan tre till fyra
dagar efter kalvningen. Kalven
däremot ska hållas isolerad tills
man kunnat konstatera om den
är kroniker eller inte.

I avhandlingen beskrivs också
principerna för hur de skandina-
viska länderna går till väga för
att nå målet att utrota BVDV. I
större delen av världen används
vaccination som ett sätt att kon-
trollera BVDV, men detta kon-
trollalternativ har inte haft
någon egentlig effekt på sjukdo-
mens förekomst och spridning.

A-kassan höjs

Den 1 juli i år höjs ersättningen
från A-kassan. Det är lägsta och
högsta ersättningsnivån som
höjs, dock inte kompensa-
tionsgraden 80 procent. Taket de
100 första ersättningsdagarna
höjs med 50 kronor till 730 kro-
nor per ersättningsdag, om man
haft en inkomst på 20 100 kronor
per månad eller mer.

Efter de 100 första ersättnings-
dagarna (knappt fem månader
för den som är heltidsarbetslös)
sjunker taket, men bara med 50
kronor till 680 kronor per ersätt-
ningsdag. Det är en höjning med
100 kronor jämfört med tidigare. 

Också lägsta ersättningsnivån
höjs, med 50 kronor till 320 kro-
nor per dag. Det får den som inte
varit med i någon A-kassa, eller
varit med för kort tid för att upp-
fylla medlemsvillkoret, liksom
den som haft lägre inkomst än 8
800 kronor per månad. Detta gäl-
ler för den som har heltidsarbe-
tat eller heltidsstuderat. För den
som har deltidsarbetat minskas
det lägsta beloppet proportio-
nellt. 

Att ersättningen höjs kommer
att leda till att medlemsavgiften
till A-kassan höjs från årsskiftet.
Avgiften till A-kassan är nämli-
gen kopplad till den genomsnitt-

liga dagpenningnivån i kassan.
För mer information se AEA:s
hemsida www.aea.se. 

Angående inkomstförlust över
A-kassans inkomsttak, se
www.inkomstforsakring.com.

Nya medlemmar
Den 23 januari 2002
Thomas Andersen, Fritsla; SYVF
Anna Byström, Uppsala; SYVF
Daniel Fant, Uppsala; SYVF
Sanna Hestad, Stockholm; SYVF
Ylva Lindgren, Uppsala; SYVF
Elisabeth Swensson, Flyinge;
DVF

Den 12 februari 2002
Anna Bertholds, Uppsala; SYVF
Linda Fransson, Norge; SYVF
Anna Ohlson, Uppsala; SYVF
Therese Ottinger, Uppsala; SYVF
Jessica Marie Pettersson, Upp-
sala; SYVF
Marie Rhodin, Uppsala; SYVF
Anne Wiig, Lund; DaVF

Den 21 mars 2002
Raad Askar, Tumba: BVF
Sara Börjesson, Uppsala; SYVF
Helena Ekman, Uppsala; SYVF
Aladin Mujanovic, Karlstad; SYVF
Ali Sahebi, Kristianstad; BVF
Linda Spjuth, Uppsala; SYVF

Den 11 april 2002
Roger Fredman, Järlåsa; SYVF
Frank Lilja-Helmersson, Uppsa-
la; SYVF
Marie Lundgren, Danderyd; PVF

Det statliga avtalet är
klart

I korthet innebär det statliga
avtalet:

– Lönebildningen ska ske helt 
och hållet lokalt. De nya 
lönerna kan också förhand-
las fram direkt mellan den 
enskilde medarbetaren och 
arbetsgivaren enligt den så 
kallade lönesamtalsmodel-
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Två djurskyddsinspektörer/veterinärer
Vi söker Dig som är djurskyddsinspektör, veterinär eller har annan lämplig biolo-
gisk-naturvetenskaplig bakgrund med goda kunskaper i och ett stort engagemang i
djurskyddsfrågor. Arbetsområdet är bland annat frågor kring djurskyddstillsyn,
djurtransporter, försöksdjur, operativa ingrepp samt slakt och avlivning. 

Erfarenheter av administrativt arbete är meriterande men inget krav. Du skall kunna
uttrycka Dig väl i både tal och skrift samt kunna hantera datorer obesvärat.

Arbetstid/varaktighet
Anställningarna är vikariat, heltid, 2002-08-01 t.o.m. 2002-12-31, med möjlighet
till förlängning inom djuravdelningen.

Är Du intresserad och tror att Du skulle passa för någon av tjänsterna – skicka in
ansökan och kontakta gärna djurskyddsinspektör Linda Karlsson eller veterinär-
inspektör Karin Åhl. Facklig företrädare för SACO är Eva Kjell.
Samtliga nås på telefon 036-15 50 00.

Ansökning med meritförteckning och löneanspråk skickas till
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, senast den 22 juli 2002.
Märk ansökan med referensnummer 06-3307/02.Jo
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551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00



len. Det centrala avtalet 
innehåller inga siffror.

– Arbetsgivarverket och 
SACO-S är ense om att ge ett 
betydligt bättre gemensamt 
stöd och information till de 
lokala parterna inför de 
lokala förhandlingarna. Av-
sikten är att få den lokala 
lönebildningen att fungera 
bättre än hittills.

– Avtalsperioden är två och ett
halvt år.

– Lokalt bestäms vid vilka tid-
punkter som lönerevisionen 
ska ske. Blir man inte över-
ens lokalt ska lönerevisionen 
ske 2002 den 1 april och 2003 
den 1 juli.

– För att löneutvecklingen för 
akademikerna inte ska bli 
sämre genom detta ska en 
avstämning av löneutveck-
lingen ske inför den kom-
mande avtalsrörelsen. Av-
viker löneutvecklingen från 
den förväntade ska den frå-
gan behandlas i särskild ord-
ning.

Godkända läkemedel

Läkemedelsverket har den 5
april godkänt nedanstående
läkemedel.

Aurizon vet, örondroppar, sus-
pension. Innehavare av godkän-
nande för försäljning är Vetoqui-
nol SA, Lure, Frankrike.

ATC-kod: QS (ögon och öron).

Clinacin vet, tablett 25 mg, 75
mg och 150 mg. Innehavare av
godkännande för försäljning är
Chanelle Animal Health Ltd,
Liverpool, Storbritannien.

ATC-kod: QJ01F F01 (klinda-
mycin).

Sedivet vet, injektionsvätska,
lösning 1 mg/ml. Innehavare av
godkännande för försäljning är
Boehringer Ingelheim Danmark
A/S, Köpenhamn, Danmark.

ATC-kod: QN05C M93 (romifi-
din).

Läkemedelsverket har den 3 maj
godkänt nedanstående läkeme-
del.

Scalibor vet, halsband 0,76 g
och 1 g. Innehavare av godkän-
nande för försäljning är Intervet
International BV, Boxmeer,
Nederländerna. 

ATC-kod: QP53A C11 (delta-
metrin).

PERSONNOTISER
Födelsedagar i augusti
Per-Olof Niléhn, Skanör 75 år den 7/8
Monica Magnusson-Falk, Staffanstorp 60
år den 9/8

Karin Bredelius, Axvall 50 år den 16/8
Kjell Rosberg, Tidaholm 70 år den 24/8
Claes Lönnberg, Oxelösund 60 år den
27/8
Lennart Bosaeus, Österskär 75 år den
29/8

Avliden
F distriktsveterinär Per Kinnemark har
avlidit den 25 maj 2002. Han föddes 1914
i Öglunda, Skaraborgs län, avlade stu-
dentexamen i Linköping 1937 och veteri-
närexamen 1944. Han var assistentvete-
rinär vid Västmanlands läns hushåll-
ningssällskap  1945 och civil veterinärsti-
pendiat 1947. 1947 var han distriktsvete-
rinär i Gustavsberg, 1967 i Drottning-
holm-Gustavsberg och 1974 i Stockholm
med stationeringsort Nacka, vilken
tjänst han innehade till sin pensionering
1979.

452 2002, Volym 54, Nr 8-9

Sveriges Veterinärförbund
Styrelse

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

Vice ordförande.
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62

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

Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap
Kollegium

Ordförande
ANDERS FORSLID

Vice ordförande
ANNE PEDERSEN MÖRNER

STEFAN ALENIUS
PETER FRANZÉN
KRISTER MARTIN
ANDERS SANDBERG
SUZANNE SANDQUIST

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

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

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

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

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

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

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

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA VETERI-
NÄRERS FÖRENING – DaVF (vilande)
Ordförande: Fredrike Ritter
Sekreterare: Eva Hjortstad

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

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: Stefan Alenius
Sekreterare: Olof Engelbrekt Skarman

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: Peter Franzén
Sekreterare: Bengt Johansson

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: Anders Sandberg
Sekreterare: Karin Granath

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: Suzanne Sandquist
Sekreterare: Helene Hansson

Förtroendevalda


