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❘ ❙ ❚ ledare

E tt nytt år fyllt av tid och nya möjligheter! För mig
känns det mer än vanligt som början på något nytt. Tack för det
förtroende som Ni visat mig genom att välja mig till ny ordföran-

de för SVF och för alla erkännande ord! Jag ser fram emot att med hjälp
av andras kunskap och erfarenhet få nya insikter. Veterinärmedicinen
spelar en viktig roll i samhället och ligger mig varmt om hjärtat. Det
känns verkligen roligt att få möjlighet att arbeta mera övergripande med
sådana frågor. Jag är stolt över att få representera de värden som den
svenska veterinärkåren står för och kommer att göra allt jag förmår för
en fortsatt bra utveckling av veterinärmedicinen. 

Jag tar över rodret på en bra skuta, om än i lite stormigt väder, och jag
vill framföra veterinärförbundets varma tack till min företrädare, Dag
Hultefors. Du Dag har betytt mycket för att synliggöra veterinärmedici-
nen i samhällsdebatten genom att ha etablerat goda relationer och en
fortlöpande dialog med andra relevanta aktörer på samhällsarenan. De
här relationerna vill jag fortsätta att utveckla.

I det vi har att göra framöver känns det viktigt för mig med en
skyndsam lösning på vissa frågor. En samlad organisation för att
företräda de veterinära intressena, utan ständiga strider, har högsta

prioritet. Det är nödvändigt för att vi ska orka ta tag i andra viktiga frå-
gor. Omorganisationsgruppen har börjat sitt arbete och personligen ser
jag attraktiva lösningar, som bättre än hittills ska kunna tillgodose servi-
ce till de egna företagarna. Ingen veterinär, anställd eller egen företagare,
ska rimligen behöva känna någon konflikt i att tillhöra veterinärförbun-
det.

Samlingen inom SVF gäller även externa frågor, som gett en ofruktsam
turbulens. Jag hoppas att vi kan få en bra och snar lösning på konkur-
rensfrågan som är kopplad till tillsynsmyndighetens ansvar.  Distriktsve-
terinärsorganisationens huvudmannaskap har granskats igen (se SVT
16/02) och det blir en stor utmaning att påverka. Fullmäktige har givit
riktlinjer för arbetet med dessa frågor, som vi har att följa, och det känns
bra.

K rympande resurser vid den veterinärmedicinska fakul-
teten, SLU, har nu resulterat i synliga konsekvenser.
Utbildningen, med dagens kvalité, är underfinansie-

rad. Utbildningsanslagen bekostar även delvis djursjukvår-
den. Den svenska veterinärutbildningens goda kvalité är i
fara och det är allvarligt. Det tycker inte bara vi – enligt
regleringsbrevet ska kvalitén öka. I sanning en högprio-
riterad  fråga för SVF.

Jag önskar Er alla en God Fortsättning!

Karin Östensson

Förbundsordförande

Nytt år – nya möjligheter
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Nya ordföranden i Sveriges veterinärförbund, Karin Östensson, tar ner tjänstegitarren från väg-
gen och river av en ballad. Hon har tre huvudmål för sitt uppdrag:
❚ Ett enat veterinärförbund attraktivt även för privatpraktiker.
❚ Tydliggöra veterinärmedicinen i samhällsdebatten.
❚ Säkra den goda kvaliteten i svensk veterinärutbildning och yrkesutövande.
Rakhet och öppenhet mellan människor är jätteviktigt för henne. Långbänkar och dåligt ledar-
skap bland det värsta hon vet.
Fram träder en ovanligt humanistisk och musicerande naturvetare som både är galet sprallig
och full av djupa klokskaper om livet.

text och foto: Karin Åström Bengtsson

Karin – ny ordförande med
Musik är en nödvändig del av Karin Östenssons liv. Hon spelar flera instrument och i hennes senaste jobb,
som kursledare för SIPAR, har gitarren varit ett av hennes viktigaste arbetsredskap.
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V    Karin
Östenssons arbetsrum på
Veterinärmedicinska fakul-
teten i Uppsala. SIPAR står

det på en skylt utanför vilket betyder
Swedish International Programme on
Animal Reproduction. Det är ett extern-
finansierat program vid Institutionen
för obstetrik och gynekologi som Karin
är kursledare för sedan snart tio år.
Huvudsakligen erbjuder programmet
vidareutbildning för veterinärer och
agronomer från länder i tredje världen
och stöds av svenskt bistånd.

När Karin berättar om SIPAR får hon
något varmt i blicken. Hon trivs fantas-
tiskt bra. Arbetet gör hennes vardagsvärld
så stor, säger hon. Det ger henne också

perspektiv på tillvaron, både den veterinä-
ra vardagen i Sverige och på livet i stort. 

Att bryta upp från ett arbete man
brinner för är ingen självklarhet. Men
när Karin fick frågan från valberedning-
en om hon kunde tänka sig att ställa upp
som veterinärförbundets nya ordföran-
de och kanslichef blev det en alltför
lockande utmaning. Fast hon tackade
inte ja förrän hon försäkrat sig om att
hon hade ett gott stöd från delförening-
arna. Och så måste hon tänka först. Den
tredje februari är hon på plats i Stock-
holm.

    att få behålla tjäns-
ten på  en arbetsdag i veckan. Ord-
förandeskapet tänker hon jobba med på

❚ ❘  f a k t a

karin östensson

namn: Karin Östensson

ålder: 50 år.

yrke: Veterinär.

på nattduksbordet: Vete,
vapen och virus av Jared Dia-
mond.

tycker om: Utmaningar

ogillar: Trångsynthet

dricker: Vatten och kaffe.

äter helst: Mat inspirerad av
det asiatiska köket.

musik: Allt som berör själen.➣

En utmaning för stor och lockande för att avstå, tyckte Karin om posten som ordförande och kanslichef för Sveriges Veterinärför-
bund. Nu är hon på plats i Stockholm, glad för förtroendet som medlemmarna i SVF visat henne och laddad med tankar och idéer.

flera strängar på sin lyra
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 procent. Fast i verkligheten är hon
säker på att arbetstiden fortsätter att vara
betydligt mer än  procent, vis av
många års kombinerande av deltider.

– Jag är tyvärr en extrem periodare
när det gäller arbetseffektivitet. Ibland
har jag jätteenergi och inspiration men
däremellan kommer perioder då jag inte
får något uträttat. Så måste det nog få
vara. I livet ingår en massa saker, bland
annat arbete, säger hon.

    
visar sig rymma udda inslag. En gitarr
hänger på väggen. Och där står en liten
keramikskulptur som föreställer en vat-
tenbuffel med en thailändsk pojke på
ryggen och strax bredvid något som ser
ut att vara en asiatisk gud i trä. Och där
på hyllan stoltserar några långsmala afri-
kanska träskulpturer. På skrivbordet
trängs minst fem urdruckna kaffekop-
par, odiskade såklart. Aha, här jobbar en

musikintresserad person med världen
som arbetsfält som tycker mycket om
kaffe och anser att det finns viktigare
saker att göra än att diska kaffekoppar.
Gitarren visar sig vara ett arbetsredskap
som används flitigt vid de sociala aktivi-
teterna med SIPARs kursdeltagare. 

Karin Östensson från Hällestad i
Östergötland, yngst av sex syskon,
erbjuder mig plats i rummets soffa och
sjunker själv ner i den enda fåtöljen.
Därifrån svarar hon vänligt på frågan
hur det kom sig att hon blev veterinär.

– I slutet av gymnasiet hade jag kom-
mit fram till att jag ville vårda och
skära… , börjar hon.

– ? (gulp!).
– Ja, min pappa ställde alltid upp och

lät mig skära lite i honom, karva ut
stickor och rätta till lite nageltrång och
så. Visst, jag var intresserad av djur men
inte mer än de flesta, säger Karin.

– Eftersom jag ville ha ett ganska fritt

arbete där jag kunde bestämma mycket
själv var sjuksköterska inte aktuellt och
läkare verkade monotont, vara inne hela
dagarna på ett sjukhus. Veterinär verka-
de vara ett fritt och lite udda yrke och

»Veterinär verkade
vara ett fritt och lite
udda yrke och när
SYO-konsulenten
avfärdade mig med
att det absolut inte
var ett yrke för en tjej
så bestämde jag mig
för att bli veterinär.«

➣

Karin är van att ha världen som arbetsfält. Här har arbetet som
kursledare för SIPAR fört henne till en forskningsstation i Preto-
ria, Sydafrika, inriktad på  reproduktionsproblem hos Cheetas.

Att ha kul är viktigt. Karin tar alla chanser till galna upptåg. Inspire-
rad av Marie-Louise Danielsson-Tham som i ett tidigare nummer av

Hon jobbar mycket men tappar sugen om hon blir för styrd eller
om processer fastnar i långbänk.
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när SYO-konsulenten avfärdade mig
med att det absolut inte var ett yrke för
en tjej så bestämde jag mig för att bli
veterinär. Och det har jag aldrig ångrat,
säger hon. 

    det ofta varit.
Utmaningar lockar och Karin skaffar sig
alltid för mycket att göra. Om någon
påstår att något är omöjligt så tänds
omedelbart en gnista av inspiration och
nyfikenhet på om det kan gå att lösa.
Ofta lyckas det men hon påstår att hon
tycker mycket om att inse att hon haft
fel.

– Man tänker och analyserar ju ofta
fel. Men genom att ta till sig andras goda
argument kan man skaffa sig nya insik-
ter och inse att det blir bättre på ett
annat sätt. Det är bland annat så man lär
sig och utvecklas under den här resan
som är livet, säger hon och tar en stor
klunk kaffe.

»Trotset« mot SYO-konsulenten
ledde till att hon  fick sin veterinär-
legitimation och i förlängningen till att
hon nu blir den svenska veterinärkårens
första dam. 

    har hon
varit från och till ända sedan studieåren,
bland annat som ordförande i SYVF och
ledamot i SVFs styrelse där hon också
ingick i arbetsutskottet. Arbetsmiljö-
och utbildningsfrågor har alltid engage-
rat.

– Jag är genuint intresserad av männi-
skor och relationer. Relationer är ju det
som är livet. Egentligen är jag inte alls
särskilt naturvetenskapligt lagd. Snarare
humanist. Om jag inte valt att bli vete-
rinär skulle jag gärna blivit psykolog,
säger hon.

– Jag tycker att jag kommit så långt
med mig själv nu så jag kan se det intres-
santa i människors beteenden snarare än

❚ ❘  f a k t a

karins karriär i korthet:

1952 – föddes som minstingen
med fem äldre syskon in i
storfamiljen i Hällestad,
Östergötland.

1975 – Veterinärexamen

1980 – Anställd på institutionen
för gynekologi och obs-
tetrik.

1993 – Doktorsexamen i juver-
sjukdomar

1994 – Kursledare i SIPAR. Har
under de åren utbildat
sig i pedagogik.

parallellt med uppdraget i
SIPAR har hon haft olika deltids-
uppgifter:

1996 –98 – vice dekan för 
Veterinärmedicinska
fakulteten.

1998–2000 – vice rektor för SLU.

sedan …

1993 suppleant i Veterinära
ansvarsnämnden.

1997 ansvarig för Master of
Science programmet.

1999 ansvarig för TUVE-studen-
terna.

2001 styrelseledamot i Energi-
myndigheten.

dessutom engagerad i en rad
internationella uppdrag, bland
annat om veterinärernas utbild-
ning i EU.

➣

Kårhusets gamla flygel på SLU i Uppsala får sig en
livgivande omgång jazz och klassiskt.

SVT sträckte ut sig i gräset kastar
hon sig raklång i snön.
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att reta mig. Människor är i grunden
ganska lika och svarar rätt så förutsäg-
bart på olika signaler. Det måste man
inse och inte förvänta sig något annat.
Det man kan göra är att lära sig att för-
stå andras beteende men framförallt sitt
eget. Varför blev man så himla arg? Var-
för gick det där mötet så bra? Varför gick
den diskussionen åt skogen?, exemplifi-
erar hon. 

Människors olikheter tycker hon är
något positivt, en resurs som bör tas till-
vara på ett smart sätt. 

      
dåligt ledarskap just när man ska ge sig
till att leda en hel organisation är kaxigt.
Och Karin är kaxig fast på ett jordnära
vis. Hon är mamma till tre söner och
beskriver tiden som deltidsarbetande
småbarnsmamma med mycket tid för
barnen som den kanske lyckligaste peri-
oden i livet. Det är också från föräldra-
skapet hon hämtat inspiration till sin
ledarskapsfilosofi, som hon dock påpe-
kar att hon hittills bara praktiserat i liten
skala.

– Men om den nya ordföranden i
Sveriges Veterinärförbund visar sig
bedriva ett dåligt ledarskap så får hon väl
ta ett snack med sig själv, säger hon och
ler.

– Ledarskap är väldigt likt föräldra-
skap. Människor som arbetar i en verk-
samhet måste känna att ledaren är med
dem och vill deras bästa. Det är nästan
lika mycket omsorg som tydlighet, för-
klarar hon.

– Gott ledarskap handlar mycket om
viljan och förmågan att lyssna. Det är
alltid ledaren som är den ytterst ansvari-
ga men att lyssna på andras argument är
för mig en kvalitetssäkring. Om du inte
lyssnar riskerar du att fatta dåliga beslut,
säger hon.

– I tydligheten ligger också att ange
gränser. Man får till exempel inte slå
andra i huvudet med spadar, säger hon.

Fast även om sandlådenivån många
gånger är snubblande nära så handlar
det vanligtvis om andra saker när vuxna
är inblandade. Mentala spadar i huvudet
som kanske inte ger upphov till lika raka
och tydliga konflikter. 

Karin säger sig inte vara konflikträdd.
Hon tar gärna en tuff diskussion, men
säger att hon har en stor svaghet. Hon

har svårt för att skaka av sig slag under
bältet, intrigmakeri och allmänt taskigt
beteende.

– Det tar en massa energi och jag
presterar tyvärr dåligt i sådana situa-
tioner, säger hon.

    lockats
att mera ingående sätta sig in i konflik-
ten inom veterinärförbundet mellan pri-
vatpraktiker och statligt anställda men
inser att den är svårlöst. Alltså säger hon
sig vara ödmjukt nyfiken på att försöka
hitta en lösning.

– Man kan inte så lätt ändra på män-
niskor. Det är lättare att lära sig förstå
orsaken till andras beteenden och sorte-

ra sina egna uppfattningar och känslor.
Med det som utgångspunkt kan man
försöka hitta lösningar, säger hon.

Och sorterar tankar gör Karin hela
tiden. Bland annat genom att ägna sig åt
yoga och långa ensamma promenader
under vilka hon summerar dagens hän-
delser.

‒    vid
dagens slut, i rask takt, och det blir en
slags rörelsemeditation där tankarna
efter en stund flödar fritt. Jag går tills jag
är färdig med dagen, tills jag stoppat in
händelser i sina rätta mentala fack.
Ibland när jag kommer tillbaka hem så
kan jag inte gå in i huset för jag har inte
tänkt färdigt, utan måste gå en runda
till, säger hon och skrattar stort.

Att tänka färdigt och bearbeta pro-
blem är viktigt, slår hon fast. Om man
inte gör det utan går runt problemen så
finns de kvar och kan utvecklas till fru-
strationer som tar en massa energi. Yoga
upptäckte hon i tonåren, långt innan
den var speciellt känd i Sverige, genom
sin äldsta syster. 

– Med hjälp av yoga kan jag koncen-
trera mig bättre, men framförallt funge-
rar den som en »nollställare«. Frustratio-
ner och annat elände kan sorteras bort
och jag kan regelbundet börja om »från
början«. Det har hjälpt mig hela livet,
speciellt under hektiska perioder. Det är
inget mystiskt alls. Som gymnastik för
själen och kroppen samtidigt. 

– Jag kör ett program på cirka åtta
minuter dagligen. Ja, jag har tagit tid för
att inte känna mig stressad av att det tar
tid att göra det, säger hon och ler lite
snett. Nu vet jag att det tar åtta minuter
och då kan jag koppla av. Det gör varken
från eller till om jag lägger mig klockan
två på natten eller åtta minuter över.

    upp-
växtmiljö gett henne goda förutsätt-
ningar att leva ett bra liv.

– Mina föräldrar var väldigt positiva
och fördomsfria och gav mig mycket fri-
het. Friheten var och är fortfarande vik-
tig. Utan frihet, med för mycket styr-
ning blir jag nästan handlingsförlamad,
säger hon.

– I min uppväxtfamilj var barn alltid
viktiga människor. Och det har påverkat
mig. Barn gör livet meningsfullt, att

Karin kunde också ha blivit
yrkesmusiker eller musik-
lärare. Musik är hennes
livsgenomsyrande intres-
se, helst visor och jazz.

➣
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umgås med barn är värdefullt, stimule-
rande, roligt, vad du vill. Att ens barn
har det bra är viktigast av allt i livet och
det gäller även när de blivit vuxna, säger
hon.

– Småbarn kan inte sparas till sedan...
och det är synd om alla föräldrar som
inte hinner med att ta vara på tiden till-
sammans med sina barn. Världen utan-
för finns ju alltid kvar men en ettåring
blir snart sjutton, säger hon.

   de egna för-
äldrarna fortfarande betyder mycket för
henne. Pappan som var kommunalråd
arbetade mycket inom socialvården och
förmedlade en grundläggande respekt
för andra människor. Mamman var så
kallad hemmafru när Karin var liten
men tog sig sedan målmedvetet ut i
yrkeslivet, trots pappans ganska hög-
ljudda protester. Hon var och är en vik-
tig kvinnlig förebild. 

– Mamma var en mycket stark och
klok kvinna full av omsorg om andra.
Hennes sätt att vara har format mig som

kvinna. Hon accepterade aldrig att hen-
nes möjligheter skulle begränsas just av
att hon var kvinna och hon tillät sig ald-
rig att stå handfallen, säger Karin.

Att Karin själv är historisk som vete-
rinärförbundets första kvinnliga ordfö-
rande någonsin, har hon inte tänkt
särskilt mycket på.

– Det var först när några kvinnliga
studenter kom och gratulerade mig och
sa att de tyckte det var roligt att just en
kvinna blir ordförande som jag insåg att
det var något speciellt, säger hon.

‒     
min medverkan i olika sammanhang
varit något särskilt bara för att jag är
kvinna. Och jag har aldrig heller känt
mig diskriminerad på så sätt att jag haft
sämre möjligheter än en man. Men jag
kanske är så dum så jag inte har förstått
det ... Jag inser att jag är priviligierad.
Jag vet att på många arbetsplatser har
kvinnor det väldigt tufft bara för att de
råkar vara kvinnor, säger hon.

Karin kunde också ha blivit yrkesmu-

siker eller musiklärare. Musik är hennes
livsgenomsyrande intresse, helst visor
och jazz. Redan som treåring spelade
hon melodier på familjens piano. Fast
för att ha musicerandet som yrke skulle
det ha krävts en hundraprocentig sats-
ning och Karin insåg att hon hade för
många andra intressen. 

    stå till-
baka för gitarren som var lättare att ta
med när hon ville sjunga och spela till-
sammans med andra, inspirerad av Bob
Dylan och Joan Baez. 

– Visor fängslar mig, både på grund
av musiken men särskilt för texternas
skull. Ord är viktigt för mig, säger hon
och tillägger att Cornelis Vreeswijk och
Evert Taube är favoriter.

På min uppmaning tar hon ner
gitarren från väggen och väljer att dra
igång The House of the rising sun följt
av en proggig Cornelis-ballad . Karins
mättade altstämma fyller rummet. Sve-
riges veterinärer har fått en färgstark
ledare.

– En av mina absolut
intressantaste resor, säger
Karin om besöket hos
minröjare i den Kambod-
janska armén.

Hon deltog i ett minröj-
ningsprojekt lett av den
svenska armén med stöd av
Sida. Projektet blev lyckat
bland annat för att hundar
användes istället för tek-
nisk utrustning.

Hundarna är svenska och
utbildade i Sverige. Min-
hundsförarna fick vackert
lära sig svenska komman-
don och berömmande ord.F

o
t
o

:
P

r
i
v

a
t
 b

i
l
d

.



12 nummer 1 – 2 2003 svensk veterinärtidning 

Vi tar pulsen på din

F 
organisation rankas förstås
högt. Alla ser fram emot försla-
get som arbetsgruppen för

omorganisationen av SVF–SVS kom-
mer att ta fram. Kvaliteten på veteri-
närutbildningen är också en brännande
fråga.

Fritiden ägnar styrelsemedlemmarna
åt allt från trädgårdsarbete och saftkok-
ning till fågelskådning. Källor till välbe-
hövlig avkoppling hittar någon i husre-
novering, en annan i att lyssna på tal-
böcker i bilen mellan besöken och en
tredje i köket med wokpannan i högsta
hugg.

Namn: Karin Östensson.
Styrelseuppdrag: Ordförande, fyll-
nadsvald till och med nästa fullmäktige
om två år.
Jobb: Ordförande i Sveriges Veterinär-
förbund och chef för kansliet,  pro-
cent. Kursledare, deltid, för SIPAR,
Swedish International Programme on
Animal Reproduction, vid Institutionen
för obstetrik och gynekologi, SLU.
Ålder:  år.
Bor: I villa utanför Uppsala.
Familj: Maken Sören Garpenhag, vete-
rinär, och sönerna Anders,  år, Lars,
 år och Per,  år. 

• Vem är du?

– Jag är nyfiken, har svårt att stå emot
utmaningar och är uttalat intresserad av
människor och mänskliga relationer. Jag

har en generellt positiv inställning till det
mesta och söker varje tillfälle till skratt
och galenskaper. Jag är också målinriktad
och blir väldigt otålig av processer med
rundgång. Långbänkar är inte min grej. 

– Musik är mitt stora livsgenomsy-
rande intresse. Både utövande och lyss-
nande. Yoga-övningar och att vistas i
naturen är bra avkoppling. På höstarna
kan jag utvecklas till en manisk svamp-
plockare.

– Och så är jag intresserad av astro-
logi, är född i Kräftans stjärntecken.
Mitt kinesiska tecken är Drakens. 

• Vilka frågor vill du driva?

– Veterinärmedicinens roll i samhället
är viktig för mig liksom veterinärkåren.
Jag vill arbeta för medlemmarnas bästa
och för att Sveriges Veterinärförbund
ska röna respekt och ha vederbörlig dig-
nitet i samhället. 

– Jag har tre huvudmål. Ett enat vete-
rinärförbund som är attraktivt också för
privatpraktiker. Att tydliggöra veterinär-
medicinen i samhällsdebatten. Säkra den
goda kvaliteten i svensk veterinärutbild-
ning och yrkesutövande. 
(Karin porträtteras på sidorna  till .)

◆

Namn: Åsa Bergquist.
Uppdrag i styrelsen: Vice ordförande i
ytterligare fyra år.
Jobbar: På Livsmedelsverket som
besiktningsveterinär i Kävlinge.
Ålder:  år.

De har alla fått det förtroendefulla uppdraget att för din och dina kollegers räkning driva frågor
som i slutänden rör vardagen för alla veterinärer i Sverige.
Tillåt oss att presentera medlemmarna i Sveriges Veterinärförbunds styrelse. Några är helt nya,
andra är inne på sin andra fyraåriga mandatperiod.
Vad tycker de känns viktigast att driva i styrelsen framöver? 
Och vad gör de på sin fritid? 

text: Karin Åström Bengtsson foto: Ulf Lodin och Johan Beck-Friis

Ny ordförande är Karin Östensson
från Uppsala.

NY I
STYRELSEN
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nya styrelse

Bor: På avstyckad gård utanför Svalöv i
Skåne. Har ridhästar, några höns, katter
och en anka – som deltidsbor i den när-
belägna golfbanans damm.
Familj: Barnen Elisabet,  år, Markus,
 år och Viktor  år. 

• Vem är du?

– Jag har svårt att vara tyst, har ofta
idéer och gillar att dra igång och genom-
föra saker men är ingen förvaltare. Stora
fritidsintresset är hästar. Och så trivs jag
med att bo i bondelandskapet.

– Trädgårdsarbete är min källa till
avkoppling. Det första jag gör när jag
kommer hem från jobbet är att ta av
strumpor och skor och gå barfota ut i
trädgården. Det gör jag varje dag under
årets varmare halva oavsett väderlek. Vin-
tertid går jag direkt ut till djuren i stället.

– Så läser jag mycket, men numera
mest på semestern. Hinner inte i varda-
gen. Arbetet, barnen och djuren tar näs-
tan all min tid. 

• Vilka frågor vill du driva?

– Den viktigaste frågan är utan tvekan
organisationsfrågan och jag ser fram
emot arbetsgruppens förslag. Vidare
tror jag på att bearbeta jordbruksdepar-
tementet och SLUs styrelse för att

kunna vidmakthålla en god standard på
veterinärutbildningen. Resursfördel-
ningen inom SLU har gjort att den har
passerat smärtgränsen för länge sedan.
– Jag vill fortsätta arbeta för veterinärkå-
rens anseende och kompetens. Vi är en
liten kår och behöver hålla ihop. 

◆

Namn: Bo Eberhardson.
Uppdrag i styrelsen: Ny ledamot.
Ålder:  år.
Jobbar: Distriktsveterinär i Kalix. Har
jobbat i Norrbotten sedan .
Familj: Hustrun Kristina Olsson, vete-
rinär, och sex barn.
Bor: I hus vid Kalixälven.

• Vem är du? 

– Jag är optimist och tillta-
las mycket av
kompromisser. På
fritiden ägnar jag mig
helst åt friluftsliv. Vin-
tertid gärna på längd-
skidor. Jag spelar golf,
har  i handikapp. 

– Läser gärna böcker, just nu Nelson
Mandelas biografi. En fascinerande
människa med en fantastisk förmåga att
lotsa processer framåt utan hämndbegär.

Jag jämför med turbulensen i veterinär-
förbundet och tycker väl att var och en
borde rannsaka sig själv lite…

– Jag tillbringar mycket tid i bilen och
har blivit en inbiten talbokslyssnare, allt
från Liza Marklunds deckare till Her-
man Lindquists historiska romaner. 

• Vilka frågor vill du driva?

– Fältorganisationsfrågor ligger mig
varmt om hjärtat. Vi måste komma fram
till en lösning på konkurrensfrågorna.
Och så känner jag extra för glesbygds-
frågor, till exempel den veterinära täck-
ningen. Glesbygd betyder inte bara
Norrland utan även Blekinge och
Dalsland. 
– Vi måste få till en väl fungerande för-
bundsorganisation, aptitlig för egenfö-
retagare. Jag är spänd på vad arbetsgrup-
pen för omorganisationen kommer
fram till och hoppas att den får den tid
den behöver.

◆

Namn: Evamari Lewin.
Uppdrag i styrelsen: Ledamot, om-
vald för en ny fyra-årsperiod.
Ålder:  år.
Jobbar: Privatpraktiserande hästveteri-
när. ➤

Åsa Bergquist stannar kvar som vice
ordförande i ytterligare fyra år.

Bo Eberhardson från Kalix är ny ledamot
i styrelsen.

NY I
STYRELSEN Omvald i fyra år till: Evamari Lewin från

Näsbypark.
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Familj: Tre utflugna barn och två barn-
barn.
Bor: Näsbypark utanför Stockholm. 

• Vem är du?

– Jag har en positiv grundsyn på livet
och är genuint intresserad av människor.
Jag läser alltid. På nattduksbordet ligger
oftast ett par tre olika böcker, både skön-
litteratur men också psykologi och
historia. Favoritförfattare är Herman
Hesse och Ernest Hemingway.

– Musik är viktigt för mig. I bilen,
mellan besöken, lyssnar jag ofta på klas-
siskt, gärna Händel och Bach. Och så gil-
lar jag manskörer.

– Jag måste ut i bushen varje dag! Det
här jobbet kräver avkoppling och det får
jag i naturen. Jag har den stora förmånen
att få arbeta med ett av mina största
fritidsintressen, hästar. Fullblodssporten
ligger mig varmast om hjärtat, liksom fält-
tävlan.

– Och så är jag otroligt morgonpigg,
börjar gärna i första stallet strax före
klockan . till djurägarnas måttliga
förtjusning.

• Vilka frågor vill du driva?

– Jag vill arbeta för en enad veterinärkår.
Omorganisationen är viktig. Det gäller
att förbundet profilerar sig som en stark
och tydlig intresseorganisation för vete-
rinärer.

– Djurskyddsfrågor, med fokus på
hanteringen av djuret i det moderna
samhället. En viktig djurskyddsfråga är
hur jour- och beredskapsfrågan ska
organiseras för samtliga djurslag. Veteri-
närutbildningens kvalitet måste vi värna
och givetvis är konkurrensfrågorna och
arbetsvillkoren oerhört viktiga.

◆

• Namn: Per Sahlander.
Uppdrag i styrelsen: Ledamot, suttit i
fyra år och nyvald för ytterligare fyra.
Ålder:  år.
Jobbar: Länsveterinär i Västmanlands län.
Familj: Hustrun Elisabeth och utflugna
barnen Anna, Mathias och Jakob.
Bor: Gård utanför Västerås. 

• Vem är du?

– Optimist eftersom jag tror att allt går
att förändra men att det behövs tålamod
eftersom förändringsprocesser kan bli
långvariga. Under vinterhalvåret snick-
rar jag gärna. Och så åker jag skidor,
både på längden och utför. Sommaren
ägnar jag helst åt trädgårdsarbete och
golf. Jag gillar att resa och försöker
komma iväg ett par gånger om året.

– Jag läser mycket och olika genrer.
Senast lästa bok rör jobbet, Utredning
av vanvård, av Helena Striwing och
Mikael Åslund. Rekommenderas varmt.
Lyssnar gärna på klassisk musik men går

också på rockkonserter på de stora are-
norna i Stockholm. 

• Vilka frågor vill du driva?

– Mycket känns viktigt nu, men fackli-
ga frågor är extra viktigt, arbetsmiljö,
anställningsförhållanden och löner.

Andra är yrkesfrågor som veterinärens
roll när det gäller djurskydd. Smittskydd
och livsmedelshygien är andra viktiga
områden.

◆

Namn: Karin Lundborg.
Uppdrag i styrelsen: Ledamot som
suttit i två år och har lika många kvar.
Ålder:  år.
Jobbar: Doktorand vid institutionen
för husdjurens miljö och hälsa vid SLU
i Skara. Mammaledig  procent.
Familj: Maken Torbjörn och dottern
Magnina,  år.
Bor: Hyr ett hus på en gård utanför

Grebbestad i Bohuslän. Har hund, katt,
guldfiskar och höns. Är lite stolt över att
ha en genbank för Bohuslän Dals svart-
höns bestående av fem hönor och två
tuppar.

• Vem är du?

– Jag är nog lugn och stresstålig – säger
min man… Har ett ganska bra tålamod,
men det beror lite på vem eller vad det
gäller. Innan jag blev mamma läste jag
väldigt mycket böcker, gärna deckare
och helst svenska som Henning Mankell
och Håkan Nesser. 

– I mitt tidigare liv tränade jag också
en hel del på Friskis & Svettis. Jag har

Omvald: Per Sahlander från Västerås
stannar kvar i ytterligare fyra år.

Karin Lundborg från Grebbestad har suttit
i två år och fortsätter i ytterligare två.

➤

» Mycket känns viktigt
nu, men fackliga frågor
är extra viktigt…« 
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trivts väldigt bra med att vara mammale-
dig.

– Koka saft och sylt på egna bär är till-
fredsställande, renovera huset är också
kul.

– Jag gillar att resa. Var i Mexico i
höstas med Magnina (dottern) och två
arbetskamrater och över nyår var hela
familjen i Lanzarote.

• Vad vill du driva?

– Att omorganisationen blir bra känns
viktigt. Jag tror att det kan komma
något riktigt bra ut av arbetsgruppens
arbete. Arbetsmiljön, speciellt för de
djursjukhusanställda, är en hjärtefråga.
En av förklaringarna till att deras riksor-
ganisation är vilande är att så många inte
orkar engagera sig på grund av sin pres-
sade arbetssituation. 

– Jag hoppas att de kommande två
åren ska kunna ägnas åt konstruktivt
arbete om framtidsfrågor och handla
mindre om interna stridigheter. Det
känns roligt och viktigt att vara med i
styrelsen och jag är stolt över att vi har så
bra representation av kvinnor.

◆

Namn: Susanna Sternberg
Uppdrag i styrelsen: Ledamot med två
år kvar på sin första period. 
Jobbar med: Smittskyddsveterinär, råd-

givning kring epizootisjukdomar, vid
SVA i Uppsala.
Ålder:  år.
Bor: I hus på landet utanför Uppsala.
Familj: Sambon Johan och labradoren
Zezam.

• Vem är du?

– En kronisk barrikadklättrare. Vill nå
resultat snabbt men inser mer och mer att
saker aldrig är så enkla som man tror. Jag
har lätt att engagera mig och kan bli väl-
digt jobbig eftersom jag har svårt att släp-
pa saker som jag tycker är fel. Jag har enga-
gerat mig i Veterinärer mot kärnvapen,
Greenpeace och Amnesty. Jag går igång på
allt från världsproblem som miljöför-
störing och orättvisor till folk som jag
tycker är oproffsiga inom veterinärkåren.

– Jag läser gärna men just nu inte så
mycket som jag skulle vilja på grund av
jobbet. Genren varierar med mitt
humör och sinnesstämning. Avkoppling
för mig är att vara ute i naturen och att
umgås med vänner.

• Vad vill du driva?

– Omorganisationen är en viktig fråga
på dagordningen även om förslaget ska
tas fram av den särskilda arbetsgruppen.
Kvaliteten på veterinärutbildningen och
då menar jag både resurstilldelningen
och frågan om vem som ska bestämma
vad som ska ingå i utbildningen.

– Jag tycker också att det är väldigt vik-
tigt att det finns veterinär kompetens med
i arbetet med att bestämma hur den vete-
rinära tillsynen i landet ska organiseras. 

◆
Namn: Torkel Ekman.
Uppdrag i styrelsen: Ledamot med två år
kvar på sin första mandatperiod.
Jobbar: På Svensk Mjölk med forskning
och rådgivning om förebyggande juver-
hälsovård. Undervisar också i juversjuk-

domar vid Institutionen för obstetrik
och gynekologi, SLU i Uppsala.
Ålder:  år.
Bor: Liten gård på landet utanför Upp-
sala, med kalvar, häst, höns och hundar. 
Familj: Hustru Stina och barnen Lars,
 år, och Jonas,  år. 

• Vem är du?

– En medelålders vit heterosexuell man,
det vill säga en art som många i dag tycks
anse att vi kan avvara. Men jag har god
simultankapacitet. Kan till exempel gå
här och handla tillsammans med ett av
mina barn samtidigt som jag blir inter-
vjuad av dig. Dessutom kan jag laga
mat. Skämt åsido så är jämställdhet en
självklarhet, och fullständigt naturligt,
för mig. 

– Jag gillar friluftsliv. Gå i fjällen,
paddla kanot, skåda fåglar och jaga. Och
så är jag månskensbonde.

– På nattduksbordet ligger en ansen-
lig mängd litteratur. Peter Englunds
Ofredsår och favorittidskriften Forsk-
ning och Framsteg. Och jag läste nyss

Torkel Ekman från Uppsala har också två
år kvar på sin första mandatperiod.

Susanna Sternberg  från Uppsala har två
år kvar på sin första mandatperiod.

➤

» Jag hoppas att de kommande två åren ska kunna
ägnas åt konstruktivt arbete om framtidsfrågor…« 
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Vem snodde osten, en bok om föränd-
ringsarbete i organisationer. Rekom-
menderas till alla!

• Vad vill du driva?

– Att få förbundets budget i balans
känns viktigt och förstås att följa arbets-
gruppens för nya organisationen arbete.
Viktigt är också den framtida organisa-
tionen av veterinärtjänsterna med
anledning av riksdagens revisorers rap-
port. Och så förstås arbetslivsfrågor som
arbetstid, arbetsförhållanden och löner.

◆
Namn: Thomas Svensson.
Uppdrag i styrelsen: Ordförande i
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap,

SVS. Ett uppdrag som ges på två år i
taget i samband med veterinärförbun-
dets fullmäktige.
Jobbar med: Stationschef på distrikts-
veterinärstationen i Forsheda, söder om
Jönköping, samt med kompetensut-
veckling vid distriktsveterinä-
ravdelningen på Jordbruks-
verket.
Ålder:  år.
Bor: På en gård utan-
för Forsheda med rid-
hästar. All mark utom
skogen utarrenderad. 
Familj: Hustrun Margareta och bar-

nen Annika, Susanne och John. Barn-
barnet Emilia.

Vem är du?

– Mitt huvudintresse är ornitologi.
Annars är det natur och lantbruk. Jag
sköter gårdens skog själv. Matlagning
och litteratur är andra stora intressen.

– Just nu lagar jag helst wokad mat.
Det är jag som står för matlagningen i
hushållet och helst vill jag ha köket för
mig själv. Jag stänger dörren, sätter på en
CD med bra musik och går upp i mat-
lagandet. Det är avkoppling.

– Jag läser det jag får nys om, oavsett
om jag gillar det eller inte. Jag finner en
tillfredsställelse i att traggla mig igenom
böcker som jag inte gillar.

• Vad vill du driva?

– SVS har haft och kommer att få ännu
större betydelse som samlande kraft för
Sveriges veterinärer. Veterinära frågor
blir alltmer bevakade i media och den
publiciteten tycker jag att vi ska bli bätt-
re på att ta tillvara.

– Närmast står ett förutsättningslöst
snack med resten av styrelsen och Hen-
rik Ericsson (vice ordföranden i SVS)
om vad SVS ska syssla med de närmaste
två åren. På längre sikt handlar det om
att avvakta vad utredningsgruppen om
den framtida organisationen kommer
med för förslag. ◆

Namn: Henrik Ericsson
Uppdrag i styrelsen: Vice ordförande i
SVS.
Jobbar med: Länsveterinär i Uppsala på
halvtid och forskartjänst på institutio-
nen för livsmedelshygien vid SLU i
Uppsala på halvtid. Forskar om campy-
lobacter och listeria.
Ålder:  år.
Bor: Lägenhet i Uppsala.

Familj: Sambon Helle Unnerstad,
veterinär, och nyfödda dottern Lovisa.

• Vem är du?

– Jaa du, säg det. Det är svårt att beskri-
va sig själv, ärligt. På fritiden håller jag
på med jakt, löpning och skidåkning

efter säsong. Brukar ställa upp
på något halvmarathon-
lopp per år men hål-
ler löpningen på
motionsnivå. Fast nu har
jag mindre fritid än någon-
sin sedan jag blev pappa.
Och mina båda halvtidstjänster tenderar
att bli  procent vardera. Jag planerar att
vara pappaledig senare i vår.

– Annars går jag gärna på bio, helst på
action. Läser helst deckare och spelar lite
piano till husbehov. 

• Vad vill du driva?

– Jag vill verka för att öka synligheten
för SVS. Jag tror till exempel inte att alla
har klart för sig att det är SVS som
arrangerar Veterinärmötet. Vidare vill
jag verka för att öka meritvärdet av spe-
cialistexamen inom de olika yrkesgre-
narna av veterinäryrket.

– Hur den nya organisationen ska se
ut är mycket intressant. Relationen mel-
lan SVS och SVF är jätteviktig. För mig
är grundförutsättningen ett samman-
hållet veterinärförbund.

– Tidigare var jag utbildningsansvarig i
Livsmedelssektionen, vilket till största
delen innebar arbete med att arrangera
Veterinärmötet. Nu ska det bli kul att få
en mera övergripande inblick i SVS och
fortbildningen av Sveriges veterinärer. ◆

Henric Ericsson är vice ordförande i Sveri-
ges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS.

➤

Thomas Svensson är ny ordförande i
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS.

NY
I SVS

NY I
STYRELSEN
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Inledning

Allmän bakgrund

Selenets viktigaste biologiska funktion är
att skydda mot skadliga peroxidativa
reaktioner. Detta sker genom selenhalti-
ga enzymer (glutationperoxidaser, GSH-
Px), vilka verkar genom att omvandla
toxiska peroxider till oskadliga alkoholer.
Selen utgör därigenom en viktig del av
kroppens antioxidativa system. Svåra
brister i detta system kan vara direkt livs-
hotande, medan mindre utpräglade bris-
ter bland annat kan ta sig uttryck i ett

nedsatt immunförsvar (, ).
Sverige tillhör de mest selenfattiga

länderna i världen. Sålunda innehåller
inhemskt producerade grödor i medeltal
endast ,-, mg Se/kg torrsubstans
(), vilket är /-/ av vad som enligt
vedertagna begrepp har ansetts vara till-
räckligt för att undvika selenbristtill-
stånd hos djur (). Svenska nötkreatur
som endast konsumerade hemmapro-
ducerat foder och mineralfoder utan
selentillsats hade nästan undantagslöst
en extrem selenbrist (). Som en kon-
sekvens berikas alla foderstater till lant-

brukets husdjur sedan  med selen.
Av ekonomiska skäl har man valt att
använda oorganiskt selen i form av
natriumselenit, som i de flesta fall till-
sätts mineralfodret i en dosering som
motsvarar – mg Se/kg.

Selenberikningen medförde en avse-
värd förbättring av djurens selenstatus
(). Kliniskt påtagliga selenbristsjukdo-
mar torde idag knappast utgöra något
större problem hos våra mjölkkor. Där-
emot förekommer alltjämt sådana sjuk-
domar hos andra kategorier av nötkrea-
tur, främst i form av muskeldegenera-

Bo Pehrson, statsveterinär emeritus och Annika Arnesson, försökstekniker.*

Konsumtionsmjölkens selenhalt i ekobesättningar

Tillförsel av oorganiskt
och organiskt selen till mjölkkor

Foderstaterna till svenska husdjur
berikas sedan 1980 rutinmässigt
med selen.

Av tradition och av ekonomiska
skäl används därvid oorganiskt
selen i form av natriumselenit. I ett
fältförsök ersattes selenit av ett
selenjästpreparat, som innehåller
organiskt selen, främst i form av
aminosyran selenometionin.

Detta resulterade i en kraftig
ökning av mjölkens selenhalt. Om
ett sådant byte sker rutinmässigt
kan det förstärka djurens immun-
försvar.

Samtidigt kan genomsnitts-
svenskens selenintag förväntas öka
med minst 20 procent.

Figur 1. Förlamning orsakad av muskeldegeneration. Kliniskt påtagliga selenbristsjuk-
domar torde idag knappast utgöra något större problem hos våra mjölkkor.

➤
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tion hos dikalvar (). Flera undersök-
ningar har indikerat ett samband mellan
selenbrist hos människa och hjärtinfarkt
(, ) och i USA har stora epidemiolo-
giska studier visat att ett ökat selenintag
minskar riskerna för vissa cancerformer
(, ).

Behovsnivå för kor

Under det senaste årtiondet har officiellt
angiven behovsnivå i totalfoderstatens
torrsubstanshalt höjts från , mg/kg
till , mg/kg i Sverige () och till ,
mg/kg i USA (). Selenhalter i helblod
under cirka  µg/l innebär påtagliga ris-
ker för nutritionell muskeldegeneration
(, , ), men också värden under
cirka  µg/l indikerar ett bristillstånd
(, ). Värden under  µg/l betraktas
som marginella (, , ) och kan
innebära att immunförsvaret inte är
fullvärdigt. Flera författare (, , ,
) anser t o m att minst  µg/l krävs
för att tillförsäkra en optimal immun-
funktion.

Behovsnivå för människa

Behovsnivån av selen för människa har
inte entydigt fastlagts. Nordisk norm
() rekommenderar ett dagligt intag på
minst  µg för män och  µg för kvin-
nor. I USA rekommenderas ett dagligt
intag på minst  µg (). Betydligt

högre dagliga intag ( µg) rekom-
menderas av vissa cancerforskare ().
Denna siffra är identisk med vad som
anses vara högsta acceptabla dagliga
intag i Sverige ().

Av svenskens dagliga selenintag ema-
nerar cirka  procent från mjölk och
mjölkprodukter (). Den generella
selenberikning av mineralfoder med
selenit som infördes i Sverige  har
medfört att medelvärdet för konsum-
tionsmjölkens selenhalt har ökat från
– µg/l () till – µg/l (). KRAV-
mjölk har dock en något lägre selenhalt
än övrig konsumtionsmjölk ( µg/l
()), vilket inte är överraskande, efter-
som man använder mer hemmaprodu-
cerade fodermedel i den ekologiska pro-
duktionen än i den traditionella.

Selenhalten i kött och organ har
också ökat sedan berikningen (). Trots
detta är många svenskars selenintag i dag
lägre än vad som anses önskvärt (, ).

Selenjästprodukter

Rent selenometionin är alltför dyrt för
att användas för berikning av djur-
foderstater. Sedan några år finns emel-
lertid selenjästpreparat kommersiellt
tillgängliga till en rimlig kostnad. Vid
framställning av dessa låter man en jäst-
svampkultur omvandla selenit till orga-
niskt selen. Selenjäst består till minst 

procent av organiskt selen, varav minst
 procent är i form av selenometionin
(, ).

Syfte med undersökningen
I två tidigare, noggrant kontrollerade
experimentella studier vid SLUs
försöksbesättning i Skara (, ) erhölls
en fördubbling av mjölkens selenhalt
när selenit i mineralfodret ersattes av
organiskt selen i samma dosering. Också
vid en lägre dosering av organiskt selen
erhölls en högre mjölkselenhalt än hos
de kor som fick traditionellt, selenit-
berikat mineralfoder. Avsikten med
föreliggande studie var att undersöka
om de experimentellt uppnådda resulta-
ten kunde verifieras i ett fältförsök, där
inga åtgärder vidtogs för att standardi-
sera utfodrings- och skötselrutiner i
besättningarna.

Material och metoder
 slumpvis utvalda KRAV-anslutna
besättningar från Västra Götaland del-
tog i försöket. Anledningen till att
endast KRAV-besättningar utvaldes var
dels att de levererar mjölk med relativt
låg selenhalt (), dels att det finns ett
principiellt intresse bland ekologiska
producenter att – om så är möjligt – inte
tillsätta några onaturliga substanser i
foderstaterna (t ex natriumselenit). 

Innan försökets start skedde en kart-
läggning av besättningarna avseende
antal mjölkkor, ras, årsavkastning och
utfodring. Särskild noggrannhet ägna-
des den mängd mineralfoder som gavs
till korna. När djurägaren inte kunde
ange denna mängd med tillfredsställan-
de precision gjordes en kontrollvägning.

Figur 2. Hemmaproducerade grödor är mycket selenfattiga. Därför är selenhalten
lägre i mjölk från produktionsformer med stor andel hemmaproducerade fodermedel.
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Figur 3. Avsikten med studien var att
undersöka om mjölkens selenhalt ökar
när selenit i mineralfodret ersätts av
organiskt selen i samma dosering.

➤



❘ ❙ ❚ vetenskap

svensk veterinärtidning nummer 1 – 2 2003 19

Med något enstaka undantag varierade
inte mineralfodergivans storlek inom
besättningen med laktationsstadiet. 

Foderstaternas seleninnehåll 

Den av djurägaren uppskattade kon-
sumtionen av grovfoder (som torrsub-
stans) registrerades, liksom sort och
utfodrad mängd kraftfoder och mineral-
foder till besättningens höglakterande
kor. Dessa värden låg sedan till grund
för beräkningarna av totalmängd selen,
mängd organiskt och mängd oorganiskt
selen i totalfoderstaten. Eftersom inga
analyser av kostnadsskäl kunde utföras
på fodermedlens seleninnehåll, grunda-
des beräkningarna på antagandet att allt
grovfoder innehöll , mg Se/kg torr-
substans och all spannmål , mg
Se/kg, medan åkerböna, ekologisk raps
och ärtor antogs innehålla , mg
Se/kg. Dessa värden är något högre än
de medelvärden som anges i svensk offi-
ciell fodermedelstabell (), detta för att
inte riskera en undervärdering av selen-
innehållet i totalfoderstaten. 

I samtliga besättningar gavs anting-
en ett kommersiellt ekologiskt kon-
centrat eller ettdera av två kommersiel-
la ekologiska helfoder. Vid angivandet
av seleninnehållet i dessa användes de
siffror som uppgavs i innehållsdeklara-
tionerna. För koncentratet innebar
detta , mg/kg och för de två helfod-
ren , respektive , mg/kg. Selenet i
dessa fodermedel fanns i form av
natriumselenit, vilket innebar att
foderstatens selenitinnehåll i vissa
besättningar var relativt högt också
under utfodringen med det selenjästbe-
rikade mineralfodret (se Tabell ).

Före försökets start gavs selenitberi-
kat mineralfoder i samtliga besättningar.
De dagliga givorna varierade från  till

 g (medelvärde  g) per ko. Fem
olika sorters mineralfoder förekom.
Dessa deklarerades innehålla – mg
Se/kg, beroende på fabrikat.

Utförande

Under försöket, som varade i , måna-
der (januari–juni ) uppmanades
samtliga djurägare att följa de utfod-
ringsrutiner som skulle ha tillämpats i
besättningen om inget försök hade ägt
rum. Särskilt poängterades att ingen
ändring fick ske vad gällde mineral-
fodergivans storlek. Den mängd som
gavs under försöket skulle alltså vara
exakt densamma som gavs före försöket. 

Besättningarna indelades i tre grup-
per. I Grupp I (n=) ersattes vid för-
sökets start ett kommersiellt mineral-

Tabell 1. Total-Se, selenit-Se och organiskt Se (mg/ko och dag) i foderstaterna till

högmjölkande kor före och under försöket. Medelvärde och spridning. Grupp I:

30 mg organiskt Se/kg mineralfoder. Grupp II: 15 mg organiskt Se/kg mineralfoder.

Grupp III: 35-45 mg selenit/kg mineralfoder.

Grupp Tot-Se Tot-Se Selenit-Se Selenit-Se Org-Se Org-Se
före under före under före under

I 7,6 6,3 7,0 2,2 0,6 4,1
4,9-10,0 3,9-8,0 4,0-9,6 0-4,8 0,4-0,9 2,7-6,4

II 6,8 4,1 6,3 2,0 0,5 2,1
4,8-9,6 2,5-5,2 4,4-9,0 0,8-3,0 0,4-0,6 1,5-3,2

III 6,8 6,8 6,3 6,3 0,5 0,5
2,9-10,9 2,9-10,9 2,3-10,5 2,3-10,5 0,3-0,8 0,3-0,8

Figur 4. Prov på tankmjölk uttogs för selenanalys vid försökets start, efter en vecka
samt efter en, två, tre, fyra och 5,5 månader.
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foder innehållande  mg Se/kg som
selenit med ett av samma fabrikat som
istället innehöll  mg Se/kg som selen-
jäst (»Sel-Plex «, Alltech Inc, Ken-
tucky, USA). I grupp II (n=) skedde ett
likadant byte, dock innehöll det ny-
insatta mineralfodret med selenjäst
endast  mg Se/kg. I Grupp III (n=)
skedde ingen ändring av mineralutfod-
ringen, vilket innebar att ett selenitberi-
kat mineralfoder, som innehöll antingen
 mg Se/kg (n=),  mg Se/kg (n=)
eller  mg Se/kg (n=), gavs under hela
försöksperioden.

Prov på tankmjölk uttogs för selen-
analys vid försökets start, efter en vecka
samt efter en, två, tre, fyra och , måna-
der. När fyramånadersprovet hade tagits
upphörde utfodringen men det selen-
jästberikade mineralfodret i grupp I och
II, varefter man återgick till det
ursprungligen använda selenitberikade
fodret. 

Samtliga prover djupfrystes omedel-
bart efter provtagningen och förvarades
i detta tillstånd till analys. 

Enligt planerna skulle fyramånaders-
provet ha tagits innan betessläppningen,
men på grund av en osedvanligt mild
väderlek under våren hade drygt hälften
av besättningarna redan släppt sina kor
på bete vid denna provtagning. Efter-
som betessläppningen visade sig ha

medfört förändringar i selenvärdena,
uteslöts resultaten från fyramånaders-
provtagningen vid jämförelsen mellan
grupperna. Planeringsmissen medförde
dock att en icke planerad jämförelse
kunde ske mellan värdena före och strax
efter betessläppningen. 

Vid en avslutande provtagning (,
månader efter försöktes start) hade
samtliga kor varit på bete i minst en
månad.

Mjölkselen analyserades på ackredite-
rat laboratorium (SVA, Uppsala) med
hydridgenerering och induktiv, kopplad
plasmaatomemissionsspektrometri ().

Statistiska analyser

Vid jämförelser mellan gruppernas
mjölkselenvärden inom provtagnings-
tidpunkt användes Student’s t-test.

Resultat
Av Figur  framgår att mjölkens selen-
halt nästan fördubblades till en stabil
nivå redan en vecka efter ett byte från -
 mg oorganiskt Se/kg mineralfoder till
 mg organiskt Se/kg mineralfoder.
Även när halten organiskt Se endast var
 mg/kg förelåg signifikant högre
mjölkselenhalt än i selenitgruppen. När
korna fick selenitberikat mineralfoder
var mjölkselenvärdena cirka  procent
lägre när djuren befann sig på bete än

när de vistades på stall. 
I Tabell  redovisas de olika mineral-

fodrens inverkan på de högmjölkande
kornas dagliga intag av totalselen, oor-
ganiskt selen och organiskt selen. När
tabellvärdena relateras till värdena i
Figur  understryks att mängden orga-
niskt selen – i jämförelse med mängden
oorganiskt – var av avgörande betydelse
för mjölkens selenhalt. Detta framgår
också av att korrelationskoefficienten
mellan foderstatens selenitinnehåll och
mjölkselenhalten endast var , före
försöket (då selenit var den domineran-
de selenkällan i foderstaten), medan den
varierade från , till , mellan
foderstatens innehåll av organiskt selen
och mjölkselenhalten under utfodring-
en med de selenjästberikade mineralfod-
ren.   

I  av de  besättningar som vid fyra-
månadersprovtagningen redan hade
släppt korna på bete hade en sänkning i
mjölkselenhalt skett vid en jämförelse
mellan värdet vid denna provtagning
(cirka en vecka efter betessläppning) och
medelvärdet från de tre föregående
provtagningarna på stall (,  och 
månader). I de två övriga besättningar-
na var värdena oförändrade. Räknat på
samtliga  besättningar var sänkningen
i medelvärde , procent (från , till
, µg/l). Bland de sju besättningar

Figur 5. Selenhalt i tankmjölk från 22 KRAV-
gårdar under en försöksperiod på 5,5 månader
(medelvärde, SE). Grupp III (n=10) erhöll under
hela försöksperioden mineralfoder med 
35-45 mg selenit-Se/kg.

I Grupp I (n=6) utbyttes selenit-Se i mineral-
fodret vid försökets start mot organiskt Se i en
dos av 30 mg/kg.

I Grupp II (n=6) skedde ett motsvarande byte,
dock var halten organiskt Se då endast 15
mg/kg.

I de båda sistnämnda grupperna skedde en
återgång till selenit-Se efter 4,5 månader.

Under försökets sista 1,5 månad var korna på
bete. Streckade linjer markerar att inga prov-
tagningsresultat redovisas under perioden.
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som vid fyramånadersprovtagningen
ännu hade korna kvar på stall inträffade
ingen motsvarande sänkning (medelvär-
den , respektive , µg/l). Detta
visar att den sänkning som – oberoende
av grupptillhörighet – förelåg vid betes-
gång hade inträffat inom en mycket kort
tid efter betessläppningen.

Diskussion
Fältförsöket bekräftar tidigare resultat
från experimentella försök som utförts
vid institutionen (, ), och även resul-
tat från tidigare redovisade utländska
försök på mjölkkor (, , , ), svin
() och människa (). Det kan därför
anses vara entydigt dokumenterat att
organiska selenföreningar har en avsevärt
större förmåga att höja mjölkens selen-
halt än oorganiska salter.

Selenit kontra

organiska selenföreningar

Selenit är billigare än organiska selenför-
eningar räknat per selenenhet.

Som kemisk substans har selenit – till
skillnad från organiska selenföreningar
() – prooxidativa egenskaper (, , ,
), vilket innebär att det vid lagring,
och innan det har absorberats till blodet,
kan förstöra antioxidativa ämnen i foder
och livsmedel (). Eftersom avsikten
med selenberikningen är att skydda
kroppscellerna mot prooxidativa
ämnesomsättningsprodukter, kan sele-
nit därigenom tänkas motverka sig själv.
Den praktiska betydelsen av selenitens
prooxidativa egenskaper har dock ifrå-
gasatts ().

Det selen som finns i selenit, och som
inte kan utnyttjas för bildning av GSH-
Px och andra metaboliskt verksamma
substanser, utsöndras i större utsträck-
ning via urinen än vad som är fallet med
selenhaltiga aminosyror (, , ). Sele-
nit kan därigenom bidra till spridning
av selenföreningar i naturen. Detta är
emot en av EU uttalad långsiktig
målsättning att minimera utsläppen av
potentiellt toxiska spårelement till natu-
ren (Malm, personligt meddelande
).

Natriumselenit finns inte i nämnvärd
grad i naturliga fodermedel eller livsme-
del. Det selen som däggdjur och männi-
ska konsumerar förekommer i organisk
form som selenoproteiner, främst som

aminosyrorna selenometionin och sele-
nocystein. I växtprodukter utgör seleno-
metionin den dominerande fraktionen
().

Det är väl dokumenterat att tillsats av
organiskt selen medför en högre halt av
selen i organ och vävnader än tillsats av
oorganiskt selen (, , , ). Det
inlagrade selenet finns huvudsakligen i
form av selenometionin, som kan
användas för selenmobilisering vid upp-
komna bristtillstånd (, ).

Även om det har antagits att det sele-
nometionin, som deponeras i vävnader-
na efter dietär tillförsel av organiskt
selen, per se har antioxidativa egenska-
per (), är detta inte entydigt doku-
menterat (, ). För att selenometio-
nin skall utnyttjas för syntes av till exem-
pel GSH-Px – och därmed få säker bio-
logisk funktion – måste det först
omvandlas till selenocystein, som är den
basala aminosyran i de substanser som
svarar för selenets biologiska aktiviteter.
I de flesta undersökningar har man inte
kunnat påvisa några entydiga skillnader
mellan organiskt och oorganiskt selen
vad beträffar deras inverkan på GSH-
Px, även om selenit mer direkt kan
användas för bildning av selenocystein
(, ), och därmed också för bildning
av enzymet. 

Figur 6. Betesgång visade sig innebära en försämring av kornas selenstatus.

Figur 7. Farhågor om oacceptabelt höga
selennivåer i kroppen synes vara oberät-
tigade vid de doseringsnivåer som är
aktuella vid selenberikning av foderstater
till nötkreatur.➤



22 nummer 1 – 2 2003 svensk veterinärtidning 

Det har uttryckts farhågor för att
långtidstillförsel av organiskt selen skul-
le kunna medföra en ackumulering till
oacceptabelt höga selennivåer i kroppen
(, ). Vid de doseringsnivåer som är
aktuella vid selenberikning av fodersta-
ter till nötkreatur synes dock dessa far-

hågor vara oberättigade. Så t ex upp-
mättes efter nio månaders tillförsel av
organiskt selen i en dosering av 
mg/kg mineralfoder något lägre selen-
halter i levern (- µg/kg våtvikt
()) än vad som anses optimalt (, ).
Den nedre gränsen för toxisk nivå anges
till   µg/kg (). Också det faktum
att mjölkens selenhalt i det föreliggande
och i tidigare försök (, , ) inte
visade någon stigande tendens efter flera
månaders utfodring med selenjäst, talar
emot att några risker skall uppstå vid en
generell berikning av normala fodersta-
ter med organiskt selen. Vid mycket
kraftig och långvarig proteinunderut-
fodring bör dock sådana risker beaktas
(). Teoretiskt är det sålunda möjligt att
lagrat selenometionin i sådana situa-
tioner i första hand kommer att använ-
das för produktion av mjölkprotein på
bekostnad av omvandlingen till biolo-
giskt aktiva metaboliter ().

Generella synpunkter

Det finns, som inledningsvis nämnts,
olika uppfattningar om vilken selensta-
tus som är nödvändig för att uppnå opti-
mal immunkompetens hos kor. Om
uppfattningen att det krävs så höga
blodselenvärden som  µg/l (, ,
, ) är korrekt, skulle de flesta av
dagens svenska mjölkkor inte ha en full-
god selenstatus.

Även om traditionella selenbristbe-
tingade sjukdomar hos mjölkkor, efter
den selenberikning av svenska fodersta-
ter som genomfördes , knappast
utgör några påtagliga kliniska problem,
är det därför fullt möjligt att en ytterli-
gare ökad selenberikning kan stimulera
djurens immunförsvar och därmed ha
positiv inverkan på deras hälsa. Selen-
brist har sålunda rapporterats öka ris-
kerna för bland annat juverinflamma-
tion (, , ) och kvarbliven efterbörd
(, ).

Det redovisade försöket utfördes i
KRAV-anslutna besättningar. Det finns
dock ingen anledning att tro, att
försöksresultaten principiellt hade blivit
annorlunda om konventionella besätt-
ningar hade använts, eftersom medelta-
let för skillnaden i mjölkselenhalt mel-
lan de båda besättningstyperna är rela-
tivt liten ( respektive  µg/l (, )).

De erhållna resultaten bör vara av

intresse också från humannutritionistisk
synpunkt. Ett generellt utbyte av selenit
mot organiskt selen som selenkälla vid
berikning av foderstaterna till mjölkkor
bör resultera i en signifikant ökning av
människans selenintag, eftersom cirka
 procent av detta intag emanerar från
mjölk och mjölkprodukter (). Med
hänsyn till det organiska selenets större
förmåga att öka selenhalten också i
organ och vävnader (, , , ), och
till att köttprodukter står för minst lika
hög andel av svenskens selenintag som
mjölk och mjölkprodukter (), kan det
förväntas att ökningen av människans
selenintag kommer att överstiga  pro-
cent. En sådan ökning förefaller motive-
rad eftersom medelsvenskens selenintag
är i underkant av behovet (, ).

Enligt gällande EU-bestämmelser får
inte selenhalten i husdjurens total-
foderstat överstiga , mg/kg torrsub-
stans. Eftersom oorganiska selenföre-
ningar har en högst begränsad förmåga
att höja mjölkens selenhalt (, , ,
), torde det inte vara möjligt att höja
konsumtionsmjölkens selenhalt över
nuvarande svensk nivå – och därmed
uppnå potentiellt positiva hälsoeffekter
hos djur och människa – genom en ökad
tillsats av oorganiskt selen, inte ens om
den av EU tillåtna doseringen väsentli-
gen överskrids (). Detta faktum –
jämte andra inte önskvärda karakteristi-
ka hos selenit, främst dess prooxidativa
egenskaper – understryker det rimliga i
att genomföra ett byte av selenkälla vid
rutinmässig berikning av mjölkkornas
foderstater. Eftersom EUs nuvarande
regelverk kan tolkas som att endast oor-
ganiska selenföreningar är tillåtna vid
berikning av husdjurens foderstater,
torde dock ett sådant byte – åtminstone
formellt – kräva en justering av gällande
bestämmelser.  

Ett överraskande fynd i den förelig-
gande undersökningen var att mjölk-
selenhalten var lägre vid betesgång än
under stallsäsongen. Vid intervjuer med
djurägarna framgick att orsaken måste
ha varit en lägre konsumtion av mineral-
foder under betessäsongen. I de fall
mineralfodret blandades i kraftfodret
var sålunda kornas aptit på kraftfoder
nedsatt när de, efter att ha haft riklig till-
gång på näringsrikt bete, var inne för
mjölkning (n = ). I andra fall gavs

Figur 8. Undersökningen bekräftar att ett
byte från selenit till organiskt selen i
mjölkkornas mineralfoder medför en
kraftig ökning av mjölkens seleninnehåll.
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mineralfodret under sommaren i fri till-
gång i krubbor på betet (n = ), och i ett
fall (lösdrift) fick korna endast tillgång
till mineralfoder i inomhuskrubba
under en kort tid före och efter mjölk-
ning, medan de under stallsäsongen
hade tillgång till denna krubba dygnet
runt.    

Ändringen av mjölkens selenhalt
inträffade redan inom en vecka efter
foderstatsbytet, såväl vid försökets start
som efter betessläppning. Aktiviteten av
GSH-Px i mjölk är i det närmaste för-
sumbar (, , ). Detta tyder på att
selen i mjölk huvudsakligen finns i
metaboliskt inaktiv men för nutrition
lättillgänglig form. Eftersom kor saknar
förmåga att skilja mellan metionin och
selenometionin (), och då tillgång på
metionin anses vara av vital betydelse för
mjölkbildningen (), kan selenometio-
nin förväntas utsöndras i mjölk lika lätt
som metionin, om det finns tillgängligt.
Detta torde utgöra den främsta förklar-
ingen till det organiska selenets över-
lägsna förmåga att höja mjölkens selen-

halt. I mjölk återfinns selenometionin
huvudsakligen i kaseinfraktionen ().

Slutsats
Mineralfoder till mjölkkor har sedan
 berikats med natriumselenit. Före-
liggande fältundersökning bekräftar
tidigare experimentella försöksresultat
att ett byte från selenit till organiskt
selen medför en kraftig ökning av mjöl-
kens seleninnehåll. Ett rutinmässigt
sådant byte bör medföra att kornas
immunstatus förbättras. Samtidigt kan
medelsvenskens selenintag förväntas
öka med minst  procent, vilket inne-
bär att det ändras från att vara margi-
nellt till att bli optimalt. 

Summary
Selenium in milk after supple-

mentation of inorganic and 

organic selenium to dairy cows

in ecological herds

Mineral feeds for dairy cows in Sweden
has since  been supplemented with
selenium as sodium selenite. The pre-

sent field trial confirmed results from
earlier experimental trials that a change
from selenite to organic selenium signi-
ficantly will increase the selenium con-
tent in milk.  If such a change should be
done routinely, the immune capacity of
a Swedish cow might increase. Simulta-
neously, the selenium status of an avera-
ge Swede can be supposed to increase by
at least  %, and thus change from
being marginal to optimal.

Tack
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säkringsbolags stiftelse för medel till
undersökningen och till alla de djurägare,
som så villigt ställde sina besättningar till
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Regeringen har
aviserat en ny
livsmedelstill-

syn, där verk-
samheten delas mel-

lan olika myndigheter än mer
än idag. Följande debattör
arbetade 1990–1998 som
veterinärinspektör på Livs-
medelsverkets Tillsynsenhet
1, och 1998–2002 på Europeis-
ka Kommissionens Livsme-
dels- och veterinärbyrå. Han
är kritisk mot den föreslagna
ändringen, som han tror kom-
mer att försvaga svensk livs-
medelstillsyn.
Jordbruksdepartementet vill förändra
livsmedelstillsynen i Sverige. Vid Veteri-
närmötet den  november  pre-
senterade man ett förslag till ny livsme-
delstillsyn i landet. Förslaget förväntas
snart gå ut på remiss för att beslut skall
kunna fattas av Riksdagen före som-
maruppehållet . Förändringarna
beräknas träda i kraft den  januari
.

Om förslaget går igenom kommer

detta att innebära stora förändringar för
många grupper i Sverige, samt för Sveri-
ge i Europa. Därför är det angeläget att
fundera på dess konsekvenser. Denna
artikel är tänkt som en röst i debatten.
Jag framför endast mina egna åsikter,
och alla exempel nämns endast för att
visa hur olika system fungerar. 

  
Jordbruksdepartementets förslag som
presenterats vid Veterinärmötet innebär

huvudsakligen följande (bortsett från
avgiftsfrågan):

Ansvaret för livsmedelstillsynen för-
delas mellan Livsmedelsverket, länssty-
relserna och kommunerna.

Ansvaret för den operativa tillsynen
fördelas mellan länsstyrelserna och
kommunerna genom att länsstyrelserna
övertar de uppgifter som idag ligger på
Livsmedelsverket. 

Livsmedelsverket behåller ansvaret
för kontrollen vid gränskontrollstatio-

Ny livsmedelstillsyn innebär 
splittring och försvagning 
WOLODIA ZBINIEWICZ, leg veterinär*

Figur 1. Jordbruksdepartementens förslag innebär bland annat att länsstyrelserna
övertar det ansvar för den operativa tillsynen som idag ligger på Livsmedelsverket.

➤
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ner och skeppshandel. Livsmedelsverket
behåller tillsynsansvaret för exportkon-
trollerade anläggningar endast i de fall
det mottagande landet så begär.

Den centrala myndigheten ska kunna
föreskriva hur tillsynen ska bedrivas
(Livsmedelsverket har bemyndigande
redan i dag).

Livsmedelsverket ska även fortsätt-
ningsvis bedriva normerande inspektio-
ner.

Samrådsgrupper ska inrättas i alla län
mellan länsstyrelser och kommuner.
Livsmedelsverket ska bistå samråds-
grupperna. 

Det finns även möjlighet att överföra
tillsynen för viss anläggning eller all till-
syn i kommunen till länsstyrelsen. Det
krävs regeringsbeslut för överförande av
all tillsyn i en kommun eller om kom-
munen motsätter sig överförande av viss
anläggning.

   
Man kan undra vad tillsynssystemet i
Sverige och dess möjliga förändringar
har med Europa att göra. Det har det
faktiskt en hel del. 

Den korv som produceras på en liten
anläggning i norra Norrland, som står
under kommunal tillsyn, kan hamna på
ett bord i Nordirland eller i södra Itali-
en. Den lagstiftning vi har är en del av
EG-lagstiftningen. Detta innebär att
svenska myndigheter skall kunna garan-
tera att gällande lagstiftning tillämpas
enhetligt i alla delar av landet, för att
uppnå samma nivå av konsumentskydd. 

Medlemsländerna är fria att organise-
ra sin livsmedelstillsyn som de vill. Det
enda kravet är att tillsynen fungerar
enligt den standard som bestäms av EGs
lagstiftning. Detta kontrolleras av Euro-
peiska kommissionen, närmare bestämt
dess inspektionsbyrå, Food and Veteri-

nary Office (FVO). FVO utför sina
inspektioner över hela världen, såväl i
EUs medlemsstater som i tredje land
som exporterar till EU.

I sin bedömning av nationella till-
synssystem använder sig FVO av vissa
fasta punkter. Där ingår bland annat
myndighetsstruktur, oberoende från
yttre påtryckningar, resurser och perso-
nal, rekrytering och utbildning, verk-
ställande befogenheter och beredskaps-
planer i händelse av kris. 

Den röda tråden i bedömningen av
myndighetsstruktur i ett land består av
två begrepp: »Chief Veterinary Officer,
CVO« och »the direct line of com-
mand«.

Det står ingenstans i EGs lagstiftning
att det skall finnas en CVO, en chefve-
terinär, som har en helhetsbild av och
grepp om läget i landet vad beträffar
djurhälso- och djurskyddsfrågor samt
livsmedelssäkerhet. Men det brukar fin-
nas i alla länder. Det underlättar, precis
som »the direct line of command«, en
ordergång från central nivå via den regi-
onala till den lokala. Den ordergången
omfattar också kontroll av lägre instans
från den högre, ett internt kvalitetskon-
trollsystem. 

Om en central myndighet har delege-
rat sina befogenheter till en annan myn-
dighet eller myndigheter (lokala, regio-
nala), krävs ett effektivt samarbete mel-
lan dessa myndigheter. Kvalité och lik-
formighet av tillsyn måste vara säkrad på
varje nivå. 

 
Av erfarenhet vet man att vissa tillsyns-
system fungerar bättre, andra sämre. 

Länder med en svag central myndig-
het och ett decentraliserat system (obe-
roende regioner, självständiga kommu-
ner) brukar utvisa stora skillnader i till-
synskvalité på olika nivåer och i olika
delar av landet. Samordningen fungerar
sällan på ett tillfredsställande sätt, och
resurserna är ofta ojämnt spridda. Län-

➤

Figur 2. Om en central myndighet har delegerat sina befogenheter till en annan myndighet, eller myndigheter, krävs ett effektivt
samarbete mellan dessa.

Figur 3. Synen på livsmedelssäkerhet har förändrats så att hela produktionskedjan
från foder till färdig produkt underkastas fastställda officiella kontroller.
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der med stark central myndighet och så
kallad pyramidal, eller vertikal, struktur
har en betydligt mera likformig tillsyn.
Om brister finns, finns de överallt. Om
EU-lagstiftningen inte uppfylls i en viss
sektor, är det inte sällan den centrala
myndighetens medvetna val. Ibland kan
man se ett blandat mönster i ett och
samma land. Stora anläggningar som
producerar för export sorterar under en
centralmyndighet, med god ordning
och hög professionell nivå. Små anlägg-
ningar som producerar för lokalmarkna-
den sorterar under regioner eller kom-
muner. De visar stor variation, och ofta
också stora problem. 

  
Efter varje FVO-inspektion skrivs en
rapport, som delas ut till medlemsstater-
na, EU-parlamentet och publiceras på
Internet. Rapporterna innehåller
rekommendationer till det besökta lan-
det. Vad händer, om ett medlemsland
inte följer rekommendationerna för att
åtgärda i rapporten påtalade brister?
Efter ett antal skrivelser kan landet ifrå-
ga dras inför EU-domstolen för för-
dragsbrott. Detta är en tung procedur,
en långvarig process. Därför är sanktio-
nerna som kommissionen förfogar över
idag, inte särskilt effektiva. Men det
kommer snart att förändras. 

Den senaste tidens allvarliga livsme-
delskriser och skandaler (hormoner,
BSE, dioxiner, mul- och klövsjuka) har
klart utvisat de nationella kontrollmyn-
digheternas brister och svagheter. Det
fick kommissionen att agera. Synen på
livsmedelssäkerhet har förändrats dras-
tiskt och resulterat i en helhetsinställ-
ning, där hela produktionskedjan från
foder till färdig produkt underkastas
fastställda officiella kontroller. Detta får
en klar politisk prioritet inom EU. För
att återfå konsumenternas förtroende
håller en ny europeisk livsmedelsmyn-
dighet, EFSA, på att inrättas. EG-
lagstiftningen inom området förändras i
grunden. De gamla  produktdirektiven
kommer snart att ersättas av en direkt-
verkande hygienförordning. En ny

förordning om officiell livsmedel- och
foderkontroll håller på att bli färdig. 

Detta innebär en hel del intressanta
moment. För det första kommer natio-
nella myndigheter att åläggas plikten att
utarbeta allmänna och fleråriga tillsyns-
planer, som skall fastställas och kontrol-
leras av kommissionen. Kommissionen
skall utarbeta riktlinjer för dessa planer.
Om tillsynen delegeras till »non govern-
mental«, icke statliga organisationer,
skall det ske på klart fastställda villkor.
Slutligen kan, enligt förslaget, ett med-
lemsland som misslyckas med att upp-
fylla tillsynskraven fråntas en del av sitt
EU-stöd.

  
Idag har vi i Sverige ett system där tillsy-
nen av livsmedelssäkerhet är splittrad
mellan många av varandra oberoende
aktörer: Livsmedelsverket, Jordbruks-
verket, länsstyrelserna och kommunerna.

Utan att beskriva systemet i detalj kan
det vara värt att nämna vissa viktiga
moment:

Samordningen mellan aktörerna är

mycket begränsad, om någon alls, eller
också sker den på informella grunder. 

I denna struktur är det omöjligt att
tala om någon direkt ordergång, utom, i
mycket begränsad omfattning, på Livs-
medelsverket och dess tillsynsobjekt. 

En chefveterinär ansvarig för livsme-
delssäkerhet har ingen formell ställning
och makt. Det finns inget regeringsbe-
slut om en sådan position. Ett rege-
ringsbeslut för CVO i Sverige finns bara
för Jordbruksverket.

På Livsmedelsverket är tillsynen
splittrad mellan två enheter, beroende
på om det gäller kött eller andra livsme-
del. Samma enheter som ansvarar för
direkttillsyn på anläggningar står också
för inspektioner på samma anläggning-
ar. 

Länsstyrelsernas roll i systemet är inte
klart definierad och varierar i praktiken
runtom i landet. 

Kommunerna är oberoende. Samord-
ningen mellan Livsmedelsverket och
kommunerna sker i form av bland annat
kommuninspektioner och länsmöten.
Livsmedelsverket har en rådgivande

Figur 4. I den svenska strukturen är det omöjligt att tala om någon direkt ordergång,
utom, i mycket begränsad omfattning, på Livsmedelsverket och dess tillsynsobjekt.

➤



28 nummer 1 – 2 2003 svensk veterinärtidning 

funktion men inga maktmedel som kan
sättas mot kommunerna vid behov.
Beslut i tillsynsfrågan på en kommun
fattas av politisk nämnd på förslag av
tjänstemän.

  
FVO har i sina rapporter från inspektio-
ner i Sverige vid ett flertal tillfällen tagit
upp frågan om samarbete mellan Livs-
medelsverket, länsstyrelserna och kom-
munerna.

Man påpekar bland annat att Livsme-
delsverket inte har någon rätt att fatta
bindande beslut angående kommuner,
att ordergången på länsnivå är oklar,
eftersom länsstyrelserna sorterar under
Finansdepartementet, att verket kan ta
över tillsyn på en anläggning som en
kommun har misslyckts med, men den
administrativa processen tar lång tid (i
ett fall två år), att samarbetet mellan
verket och kommunala veterinärer är
otillräcklig och att verket inte kan garan-
tera att de kommunala anläggningarna
uppfyller de krav som ställs i gällande
lagstiftning.

Allt står inte att läsa i rapporterna,
som dessutom måste hålla sig till ett
diplomatiskt språk. Det som inte står i
rapporterna kan man dock läsa på annat
håll, som till exempel i pressen. Här vill
jag hänvisa till två intressanta fall, som
ägt rum i Sverige på senare år. 

 
I en liten svensk stad blev tjänstemän på
en miljö- och hälsoskyddsnämnd osams
med politikerna. Politikerna var inte
nöjda med sina tjänstemän och menade
att »myndighetsutövningen inte i till-
räcklig grad kombinerats med servicean-
da«. Grunden var frågan om företags
villkor att etablera sig i staden. Tjänste-
männen menade att politikerna hade
bristande förståelse för deras roll som
tillsynsmyndighet. De anmälde politi-
kerna för brott mot miljölagen. Efter tre
år kom domen: politikerna blev friade.
Rätten insåg i och för sig att nämnden
inte fullföljt sina uppgifter som tillsyns-
myndighet och åsidosatt reglerna, men
att gärningarna var ringa. Därför blev
det inget straff. 

Exemplet illustrerar själva kontentan
i det kommunala systemet. Efter detta
prejudikat krävs det en hel del mod för
att föreslå, att kommunerna får fortsätta
med tillsynsuppgifter. Myndighetsutöv-
ning är oförenlig med service och råd-
givning, om man inte vill hamna i en
jävsituation.

   
I en mellanstor svensk stad brukade
veterinärstudenter praktisera på det
lokala slakteriet. De ansåg att reglerna
för djurskydd inte följdes, och skrev till
företaget om missförhållandena. Slakte-
riet står under tillsyn av fyra myndighe-
ter. Djurskyddsansvaret ligger på kom-
munen men Livsmedelsverkets veterinä-
rer finns på plats. Det krävdes dock stu-
denternas initiativ och åtskilliga artiklar
i pressen för att myndigheterna skulle
agera.

När kommunen till sist, efter många
turer, inspekterade slakteriet, beslöt man
sig för att ålägga företaget ett vitesföre-
läggande. Företaget överklagade till
länsstyrelsen, som upphävde vissa delar
på formella grunder. Under tiden anmäl-
de en av Livsmedelsverkets veterinärer
sin kollega till miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Följetongen fortsätter. 

Det märkliga i denna historia är från-
varon av myndigheter. Studenter disku-
terar med pressen, fakulteten och företa-
get, medan myndigheterna, enligt egen
utsago, »håller låg profil«. När man
tvingas agera, tolkar alla parter djur-
skyddsreglerna på sitt sätt. Kommunen
går mot Jordbruksverkets tolkning, Liv-
smedelsverkets veterinärer anmäler
varandra, och Länsstyrelsen gör en
annan bedömning än kommunen. När
länsveterinären kommer på oanmäld
inspektion blir han inte insläppt. Ändå
fortsätter slakteriet som EU-godkänd
anläggning.

Skulle detta slakteri fungera bättre
under tillsyn av en enda myndighet?

    
Jag överlåter åt läsarna att själva bedöma
om dagens tillsynssystem uppfyller

Figur 5. Myndighetsutövning är oförenlig med service och rådgivning, om man inte
vill hamna i en jävsituation.
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grundläggande krav på oberoende, verk-
ställande befogenheter och kompetens,
om den har tillräckliga resurser som är
jämnt spridda över landet, så att lagstift-
ningen tolkas på samma sätt överallt för
att säkra samma nivå av konsu-
mentskydd.

Skulle svaret på dessa frågor bli nej,
kan ändå departementets förslag vara ett
steg i rätt riktning?

 
Den kommunala tillsynen, med kom-
munernas varierande kunskaper, resur-
ser och ambitioner, får fortsätta. Skillna-
derna kan förmodligen minskas något
genom att man tillför systemet mera
pengar. Men det största problemet, egen
tolkning av lagstiftning och avsaknad av
oberoende från politiska påtryckningar i
beslutsfattandet, förblir oförändrat.
Detta är ett grundläggande fel i syste-
met.

Möjligheten att överta tillsynen från
en kommun som inte sköter sig är en
dekoration: för det första är det tänkt
som undantag, för det andra är det en
mycket tung process, som inte kan
användas särskilt ofta.

   
Ansvaret fördelas mellan Livsmedels-
verket, länsstyrelserna och kommuner-
na, det vill säga mellan oberoende aktö-
rer, utan någon ordergång dem emellan.
Ett sådant ansvar är ingens ansvar. 

Livsmedelsverket fråntas den operati-
va tillsynen. Detta innebär att den sista
delen av ett någorlunda vertikalt system
med en viss ordergång och möjlighet till
kvalitetskontroll försvinner. Det ersätts
av  länsstyrelser, som inte har någon
gemensam professionell ledning. Det
innebär också att den kunskap som
finns på Livsmedelsverket urholkas.
Detta hotar även verkets möjlighet att
fortsätta som rådgivande institution. 

Länsstyrelserna, som övertar det ope-

rativa ansvaret, har idag ingen struktur
eller personal som är anpassad till att
utöva en sådan tillsyn. Det tar två år att
utbilda en veterinär till veterinärinspek-
tör. Finansdepartementet, som länssty-
relserna sorterar under, verkar ha
begränsad kompetens i livsmedelssäker-
hetsfrågor.

  
Förslaget att Livsmedelsverket eventu-
ellt skulle behålla ansvaret för de export-
kontrollerade anläggningarna saknar
förankring i EUs inre marknads regler,
även om Ryssland fortfarande kräver
Livsmedelsverkets tillsyn på slakterier.

Enligt förslaget skall samrådsgrupper
inrättas mellan länsstyrelser och kom-
muner och Livsmedelsverket skall bistå
detta. Erfarenhet visar dock att samråds-
grupper blir diskussionsgrupper. Detta
kan inte ersätta avsaknad av formell
struktur och ordergång. Institutionalise-
rad informalism kan verka effektiv till
vardags, men är katastrofal i en krissitu-
ation.

Min uppfattning är att förslaget inne-
bär ytterligare splittring och försvagning
av tillsynen. Det ligger varken i konsu-
menternas, veterinärkårens eller statens
intresse. 

• *Leg veterinär, veterinärinspektör 

WOLODIA ZBINIEWICZ,

Stavkärnvägen 13, 756 47 Uppsala.

Figur 6. Om Livsmedelsverket fråntas
den operativa tillsynen försvinner den
sista delen av ett någorlunda vertikalt
system med en viss ordergång och möj-
lighet till kvalitetskontroll.

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

Västertorpsvägen 135,
Box 112, 129 22 Hägersten. 

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

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

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

Se FASS-text

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

*)- Infusion av, Ca 2+, >10g är mindre lämpligt på grund  av risken 
för biverkningar och nedsätter ej recidivfrekvensen.
**)- Infusionsaggregat medföljer gratis till varje behandling. 
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BSE och scrapieövervakning 2002

Under förra året undersöktes totalt  
nötkreatur, får och getter för BSE respektive
scrapie vid SVA. Av de undersökta nötkreatu-
ren var   självdöda eller avlivade över 
månaders ålder,   nödslaktade,  import-
djur och   stickprovtagna vid nor-
malslakt. Av fåren och getterna var   djur
självdöda/avlivade över  månaders ålder och
  provtagna från normalslakten. 

Övervakningen regleras av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr
/ om fastställande av bestämmelser
för förebyggande, kontroll och utrotning av

vissa typer av transmissibel spongiform ence-
falopati.

I dagsläget gäller för Sverige att utöver alla
kliniska misstankar skall samtliga självdöda/
avlivade nötkreatur över  månaders ålder
undersökas (med ett undantag i vissa delar av
norra Sverige där djurtätheten är låg), samtli-
ga nödslaktade nötkreatur över  månader,
samtliga importerade nötkreatur vid slakt,
samt stickprov om minst   nötkreatur
per år tas i normalslakten. Vad gäller får och
getter skall minst  självdöda/avlivade djur
över  månaders ålder undersökas per år samt
stickprov om   djur per år tas i nor-
malslakten per år (räknat från den  april

❘❙❚ månadens epiztel

Årets första Epiztel innehåller en kort in-
formation om BSE och scrapieövervakning-

en under 2002.Vidare rapporteras om ett utökat informations-
utbyte mellan Sverige och Danmark vad gäller beredskapen för epizootiska sjuk-
domar. Slutligen beskrivs den nya virussjukdomen PMV-3 som har påvisats serolo-
giskt i två kalkonflockar. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket
och är sammanställd av Gudrun Orava, SVA telefon  018-67 40 00.

Ett franskt får
drabbat av
scrapie, med
håravfall och
avmagring. I
Sveriges ska
minst 100
får/år geno-
typas för
scrapieresi-
stens.
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). Sverige har tagit fler prov från själv-
döda och avlivade får och getter än vad som
krävts, då syftet är att kunna visa ett gott läge
i landet (ingen eller låg förekomst av sjukdo-
men) för att på sikt kunna ansöka om scrapie-
frihet.

Genotypning för scrapieresistens

I Sveriges nationella övervakningsprogram för
scrapie ingår även att en undersökning av dju-
rens genotyp skall göras på minst  får.
Detta för att få en uppfattning om provtagna
djurs resistens/känslighet för sjukdomen. Det
är känt från Storbritannien och Holland, län-
der som haft ett aktivt avelsarbete för att avla
fram motståndskraft mot scrapie, att djur
med genotypen ARR/ARR tycks vara särskilt
resistenta mot att utveckla sjukdom. Huruvi-
da dessa djur ändå är bärare av scrapieprioner
är ännu inte klarlagt. Utöver denna kombina-
tion av alleler finns en mängd genetiska vari-
ationer där VRQ/VRQ står för extrem käns-
lighet. Samtliga övriga "mellankombinatio-
ner" av alleler har påträffats hos djur som
utvecklat scrapie efter kortare eller längre tid.
Den vanligaste genotypen i många, inte avels-
selekterade, populationer tycks vara
ARQ/ARQ.

Sverige fick för  ett undantag från att
testa djur i övervakningen, men fick istället
gehör för att provta  baggar som riksbe-
dömdes för avel under sommaren/hösten
. Elva raser ingick i undersökningen och
antal djur per ras som provtogs stod i propor-
tion till antal djur i bedömningen. Det kan
konstateras att den svenska fårpopulationen i
stort är känslig för att utveckla scrapie om
sjukdomen skulle förekomma i landet. Mer
information om genotypning samt hela resul-
tatet av undersökningen finns att läsa på
www.sva.se samt www.sjv.se

PCR-analys vid akut ehrlichios

Polymeras chain reaction (PCR) är en avance-
rad laboratoriemetod för att spåra ett smitt-
ämnes DNA. SVA har sedan sommaren 
en PCR-analys för undersökning av blodpro-
ver från hund och häst vid frågeställningar om
akut granulocytär ehrlichios. Under hösten
har PCR-analysen utökats till att omfatta
även djurslagen nöt, får och katt. Med PCR
påvisas bakteriens DNA. Metoden är mycket
känslig och det går att påvisa bakterieföre-

komst i blodet under en längre tid jämfört
med påvisande av inklusionskroppar vanligen
förekommande ett par dagar in i feberfaser.
PCR är dessutom positiv längre jämfört med
inklusionskroppsfasen.

Ny virussjukdom hos fåglar

En ny virussjukdom, paramyxovirus typ-,
har påvisats serologiskt i två flockar avelskal-
koner med produktionsstörningar (sänkt ägg-
produktion och ägg med förändrad skalkvali-
tet). Inga andra kliniska symtom kunde ses
hos fåglarna och smittkällan har inte kunnat
identifieras. PMV- har tidigare bara påträf-
fats vid ett tillfälle i Sverige och då hos bur-
fåglar. Viruset är en av nio serotyper av aviära
paramyxovirus, varav den mest kända är
PMV- som kan orsaka Newcastlesjuka hos
fjäderfä.

Studiebesök i Danmark

Sten Mortensen, beredskapschef vid Fødeva-
redirektoratet, fick i december besök av Inger
Nilsson, Christina Storm och Maria Möller,
Jordbruksverket och Andréa Holmström,
Svenska Djurhälsovården. Syftet var att dra
lärdomar av Danmarks beredskap för epizoo-
tiska sjukdomar. Besöket genomfördes inom
ramen för projektet STUDS - större utbrott
av smittsamma djursjukdomar. 

Stor tyngdpunkt lades på erfarenheterna
från det stora utbrott av Newcastlesjuka som
bekämpades på Jylland i somras. Deltagarna
fick bland annat en genomgång av utbrottets
förlopp, hur ledningsarbetet var upplagt och
hur ersättningsfrågor hanterats.

Misstanken uppstod i två besättningar och
när serologin var positiv påbörjades
bekämpningsarbetet (avlivning, smittrening,
smittspårning med mera) trots att virusodling-
en ännu inte var slutförd. Cirka tio dagar sena-
re fastställdes diagnosen Newcastlesjuka. Redan
innan diagnosen bekräftats hade lednings-
organisationen övergått till krisledning.

Smittspårningssituationen var långt ifrån
idealisk då många smittade fåglar sålts till
hobbyflockar, och vissa av transaktionerna
inte hade registrerats enligt gällande föreskrif-
ter. Sammanlagt drabbades  besättningar,
varav  hobbyflockar. Alla hobbyflockar i
drabbade områden identifierades bland annat
genom att ett fjäderfäregister skapades på
mycket kort tid. 

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

PCR-analysen för ehrlichios
har utökats under hösten och
omfattar även djurslagen
katt, nöt och får.
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Svenska Djurhälsovårdens fortbildningskonferens 
9–10 april 2003 på Star Hotel, Lund
DAG 1
11.30 LUNCH

12.30 Välkomsthälsning av Jan Åke Robertsson, SvDHV

12.45 Scrapie och BSE – Martha Ulvund från Norge/Marianne Elvander, SVA

15.00–17.40 Tema: Salmonella – i ett epidemiologiskt och djurhälsomässigt perspektiv
Moderator: Anita Jonasson, SvDHV
Salmonellarisker i naturen – Björn Olsén, Infektionskliniken Länssjukhuset Kalmar 
Erfarenheter från saneringar av stam DT104 i Danmark – Vibeke Mögelmose, Danske slagterier
Bekämpande av salmonella på besättningsnivå i Sverige – möjligheter och fällor vid saneringar – 
Lennart Sjöland, Länsstyrelsen i Skåne län
Diskussion

19.30 MIDDAG

DAG 2
08.30–09.30 Tema: Diagnostikavsnitt

Moderator: Benedicta Mollander, SvDHV
Aktuella foderhygieniska analysmetoder – Cecilia Hamilton, SVA
Ny diagnostik beträffande clostridier – Viveca Båverud, SVA

Separata djurslagssymposier
SVIN
09.45–11.45 Tema: Smågrisdödlighet

Moderator: Malin Cerne, SvDHV
Tarmflorans etablering hos den späda grisen
– Lennart Melin, SVA
Clostridium perfringens typ A som orsak till
diarré och spädgrisdödlighet – Nils Holm- 
gren, SvDHV
Diskussioner

11.45–12.45 LUNCH

12.45–15.30 Tema: Tarminfektioner under tillväxtpe-
rioden
Moderator: Eva Heldmer, SvDHV
Diarré hos tillväxtgrisar: Mikrobiologi och 
diagnostik – Magdalena Jacobsson, SLU
Tillväxtprojektet – en svensk inventering
– Monika Löfstedt, SvDHV
Lawsonia intracellularis i danska besätt-
ningar – differentialdiagnoser – S-E Jorsal, 
Danmark
Diskussioner

Kostnad:
Helpension – enkelrum inkl konf.avgift     2 900 kr
Helpension – dubbelrum inkl konf.avgift   2 500 kr
Enbart konf. avgift dag 1 exkl måltider         600 kr
Enbart konf. avgift dag 2 exkl måltider         900 kr
Moms tillkommer

IDISSLARE
09.45–11.45 Tema: Spårämnen och parasiter

– nya och gamla rön
Moderator: Lisbeth Rudby Martin, SvDHV
Koppar/kobolt till får och nöt –Martha 
Ulvund, Norge
Rundmaskar hos får, resistensproblem, dia-
gnostik och åtgärder – Peter Waller, SVA

11.45–12.45 LUNCH

12.45–15.30 Tema: Forts. Spårämnen och parasiter
– nya och gamla rön
Moderator: Lena Stengärde, SvDHV
Lungmask – överlevnad, diagnostik, epi-
demiologi och profylax – Johan Höglund, 
SVA
Ostertagia, nya rön om ekologi och epi-
demiologi, betydelse för beteshygien och 
profylax – Sten-Olof Dimander, SVA
Subclinical parasitism in grazing cattle, 
impact on grassconsumption and growth
– Andy Forbes, Merial
Diskussioner

Anmälan görs på telefon 08-725 81 82, fax 08-725 81
72 eller e-post: ulla.kyhlstedt@svdhv.org. Välkommen
med Din anmälan så snart som möjligt – dock senast
den 7 mars för att vi ska kunna garantera hotellrum.
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Kaninsyfilis verkar bli allt
vanligare i Sverige. Artikeln
beskriver kort sjukdomsbild,
diagnosställande och
behandling av åkomman.
Jag vill på detta sätt göra mina kolleger
uppmärksamma på att kaninsyfilis, som
tidigare varit sällsynt i Sverige, nu verkar
vara på frammarsch. Jag har behandlat
några kaninuppfödningar i Stock-
holmstrakten. Innan diagnosen ställdes
hann ett stort antal kaninungar säljas
från dessa uppfödningar.

Kaninsyfilis orsakas av spiroketen
Treponema cuniculi (). Sjukdomen
drabbar bara kaniner och harar och har
självklart inget med människans syfilis
att göra.

Symtom

Först uppträder blåsor runt könsorganet
som övergår till krustiga sår (Figur ).
Såren kan även uppträda på nosen och
frambenen genom spridning av smitta
när kaninen tvättar sig. I sällsynta fall
kan sår på nosen uppträda utan synliga
skador på genitalia. Lokala lymfknutor
kan vara förstorade.

Inkubationstiden är lång, - veckor
().

Kaninerna smittas vanligen vid par-
ning men även vid födsel och digivning
kan smittöverföring ske. Därför bör dia-
gnosen övervägas även hos unga säll-
skapskaniner med sår på genitalia. 

Obehandlad leder sjukdomen till
nedsatt fruktsamhet.

Diagnos och behandling

Diagnosen ställs oftast med hjälp av det
typiska utseendet samt ett gynnsamt
svar på behandling. Vid provtagning är
det i första hand aktuellt med biopsier
av skadad hud, varvid förekomst av spi-
roketer kan påvisas med en specifik färg-
ningsmetod (Ricardo Feinstein, person-
ligt meddelande, ). Falska negativa
svar är vanliga, då biopsin lätt kan tas
från fel områden eller vara för liten.
Lämpligen kontaktas analyserande labo-
ratorium (till exempel SVA) för instruk-
tion om provtagningsteknik och trans-
portmedium, innan proverna tas.

Behandling sker parenteralt med
penicillin (peroral penicillinbehandling
av kanin kan leda till fatal diarré). 

Rekommenderad dos för penicillin är
 -  IE/kg intramuskulärt
var :e timme under fem till sju dagar
(), och för benzatinbenzylpenicillin/-
prokainbenzylpenicillin (långtidsver-
kande penicillin, finns som licensprepa-

rat Duplocillin, Intervet)  ‒
  IE/kg subkutant var sjunde dag
tre gånger ().

Då jag vet att många kolleger inte
delar mitt intresse för kaniner står jag till
förfogande med goda råd och glada till-
rop om någon har behov av detta 
(e-mail: Fam.alm@swipnet.se,
telefon: -  ).

R e f e r e n s e r
1. Carpenter JW, Mashima TY & Rupiper DJ.

Exotic animal formulary. 2nd ed, WB
Saunders, 2001, 304.

2. Harcourt-Brown F. Textbook of rabbit
medicine. Butterworth Heinemann, 2001,
242-243.

3. Manning P J, Ringler D H, Arbor A & New-
comer C E. Biology of the laboratory rabbit.
2nd ed, Academic Press, 1994, 151-153.

*Leg veterinär Helene Alm,

Orrnäsets Veterinärpraktik, Breviksvägen 10, 135
68 Tyresö.

Figur 1. Honkanin med kaninsyfilis. Först uppträder blåsor runt könsorganet, vilka
övergår till krustiga sår.

Kaninsyfilis ökar oroväckande
HELENE ALM, leg veterinär.*

❘❙❚ från fältet
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Den 29 november förra året
var det åter dags för Intervets
forskningsstiftelse att dela ut
sina medel för veterinär
forskning. Fyra projekt fick
dela på drygt 200 000 kronor
för vidare studier kring veteri-
närmedicinsk immunologi.

Johan Beck-Friis

SVT har tidigare rapporterat från utdel-
ningen av stipendier ur Intervets forsk-
ningsstiftelse (se t ex SVT 1/02). I slutet
av förra året var det dags igen, då ca 200
000 kronor överlämnades från företaget
till forskningen.

Stiftelsens ordförande Rune Persson
kunde glädjas åt att en samling begåva-
de och engagerade veterinärmedicinska
forskare fick extra hjälp att nå nya kun-
skaper. Rune Persson var den som en
gång startade stiftelsen, och som nu var
med om sin sista medelsutdelning innan
han går i pension.

Diagnostik av noskvalster
Fyra projekt tilldelades bidrag i årets
utdelning. Gemensamt för dessa var de
immunologiska aspekterna, vilka belystes
ur olika synvinklar av bidragstagarna.

Först ut var Lotta Gunnarsson, vete-
rinär som disputerat på noskvalster år
2000 och Jens Mattsson, kemist från
SVA. De hade fått medel för att kunna
identifiera diagnostiska antigen från

hundens noskvalster, Pneumonyssoides
caninum. Noskvalsterinfektion kan vara
besvärande för många hundar, och även
ett problem för ägare av t ex jakthundar
då infekterade djur får försämrat lukt-
sinne. Noskvalsterinfektionerna hos
svenska hundar har också ökat i frekvens
från 1971, då en undersökning visade ca
två procent infekterade hundar, till
1996 när drygt 20 procent av de under-
sökta hundarna var infekterade. Genom
den nu aktuella studien förväntas
bidragstagarna kunna framställa opti-
mala antigen med DNA-teknik, som
sedan ska användas i serologiska tester
specifika mot noskvalster.

Kalvar och katter
Catharina Svensson, nybliven professor

vid SLU i Skara, fick bidrag för studier
av haptoglobin som markör för grad av
lunginflammation hos kalvar. Genom
att mäta koncentrationen av akutfaspro-
teinet haptoglobin vill hon undersöka
om detta värde kan användas för att gra-
dera pneumonier hos kalvar, och på det
sättet rikta behandlingen bättre. Lindri-
ga pneumonier är nämligen för det
mesta virusorsakade, medan de allvarli-
gare oftast har ett bakterieinslag, och
därmed är möjliga att behandla med
antibiotika. Idag finns inget bra sätt att
skilja graden av lunginflammation hos
kalvarna, varför en viss onödig antibio-
tikabehandling riskerar att ske. En enkel
markör för kraftiga pneumonier skulle
kunna minimera de onödiga behand-
lingarna.

Läkemedelspengar tillbaka till forskningen

Glada mottagare av forskningspengar i historisk miljö. Från vänster: Jens Mattsson,
Catharina Svensson, Lotta Gunnarsson, Ewa Wattrang och Bodil Ström Holst.
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Bodil Ström Holst fick tillsammans
med Lena Englund, båda från SVA,
medel till en undersökning av före-
komsten av Bordetella bronchioseptica
hos svenska katter. Internationella studi-
er har visat att B bronchioseptica finns
hos friska katter, framför allt hos katter i
flerhushåll. I utlandet finns också en
tydlig koppling mellan övre luftvägsin-
fektion hos djuren och förekomst av
bakterien. Studien syftar till, dels att
kartlägga hur vanlig bakterien är hos
svenska katter, dels om sambandet mel-
lan övre luftvägsinfektion och B bron-
chioseptica finns även här.

DNA som adjuvans
Sist ut att motta forskningsbidrag var
Eva Wattrang, veterinär och forskare
som 1996 disputerade på en avhandling
om grisens immunfunktioner. Hon har
nu bytt djurslag till häst, där hon kom-
mer att undersöka immunstimulerande
DNA som adjuvans i hästvaccin. 

För att ett vaccin ska vara effektivt
måste rätt typ av immunsvar genereras,
och detta beror på vilket agens man vill
skydda det vaccinerade djuret mot. Med
modern DNA-teknik kan man använda
DNA-segment från mikroorganismer
som adjuvans. DNA-segmenten upp-
levs som varningssignaler av kroppens
immunsystem, men olika sekvenser sti-
mulerar olika typer av immunsvar.
Målsättningen med arbetet är att identi-
fiera lämpliga typer och sekvenser av
DNA för hästvacciner, sätta upp meto-
der för utvärdering av dessa och genom-
föra challangeförsök med de nya adju-
vansen i vacciner mot ekvin influensa

A2 och ekvint herpesvirus typ 1.
Immunologin är uppenbarligen ett

viktigt framtidsområde för forskningen,
vilket tydligt belystes i årets stipendieut-

delning. Det intresse och den kompe-
tens som årets bidragstagare utstrålade
verkade borga för att 2002 års forsk-
ningsmedel hamnat rätt.

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

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

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

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

E-mail: vet@nordvacc.se

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

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

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

Doktorandtjänst
vid institutionen för idisslarmedicin
och epidemiologi, Uppsala
Ref nr 0139/03-2103

Projektet syftar till att utvärdera hur djursjukdata för mjölkor
avspeglar hälsoläget hos svenska mjölkkor. En viktig uppgift är
att identifiera och beskriva var, hur och när bortfall/felaktigheter
uppstår vid insamlingen av dessa data. .

Behörig till tjänsten är den som har veterinärexamen eller agro-
nomexamen med husdjursinriktning. Tjänsten innebär samarbe-
te med lantbrukare, lantbrukets organisationer och veterinärer i
stor omfattning. Därför är förmågan till öppen kommunikation,
samarbete och att skapa förtroende ett krav. Tidigare utbildning
och erfarenhet eller vilja att förkovra sig i epidemiologi och sta-
tistik bedöms som viktigt. Sökande bör ha praktisk erfarenhet
från och/eller intresse för vård och förebyggande av sjukdom
hos nötkreatur. 

Tjänsten är en 4-årig heltidstjänst vid institutionen för idisslar
medicin och epidemiologi (IME). IME skall gå samman med insti-
tutionen för obstetrik och gynekologi (OG) från och med januari
2003. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med
Svensk Mjölk. Närmare upplysningar lämnas av docent Agneta
Egenvall (tfn 0152-70411) e-post: agneta.egenvall@kirmed.slu.
se eller forskare VMD Ann Lindberg (tfn 018-672304), e-post:
ann.lindberg@svenskmjolk.se 

Välkommen med Din ansökan märkt med ref nr samt meritför-
teckning och övriga handlingar, som skall ha inkommit till
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 28
februari 2003
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Djuromsorgspriset Guldtack-
an delades åter ut i december
förra året. Liksom tidigare
gånger delades ett praktiker-
och ett forskarpris ut. Det
senare gick till veterinär
Monika Löfstedt för hennes
arbete med avvänjning av
smågrisar.

text: Johan Beck-Friis 

Guldtackan är ett pris som ges till perso-
ner vilka gjort insatser för god omsorg i
djurskötseln inom lantbruket. Två belö-
ningar på vardera   kronor utdelas
av Swedish Meats i samarbete med tid-
ningen Land Lantbruk. 

Årets prisceremoni var extra högtidlig,
eftersom jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist deltog som prisutdelare och tala-
re. Det var första gången en jordbruksmi-
nister deltog aktivt i högtidligheten, och
ett tecken på den politiska betydelse som
djuromsorgsarbetet har i dagens samhälle.

Desto roligare var det att forskarpriset
gick till en veterinär. Det var Monika Löfs-
tedt från Svenska Djurhälsovården, som
belönades för sitt strategiska och målinrik-
tade arbete med att avvänja smågrisar utan
antibiotika och zink. Hon delade äran
med tre praktikerpristagare, Annika och
Thomas Lundgren från gården Storängen
i Månkarbo, Uppland och Göran Jakobs-
son, djurtransportör från Sollefteå.

Medial väckarklocka
I sitt inledningsanförande gladdes Swe-
dish Meats VD Peter Rasztar över att
kunna lyfta fram positiva exempel i en
tid av negativa medierapporter. Den
intensiva TV- och pressbevakningen av
näringen har dock varit en väckarklocka
i vissa fall, medgav Rasztar, och många
nya rutiner har införts i slaktdjurshan-
teringen under det senaste året. Problem
kvarstår dock, till exempel på slakteriet i
Uppsala. Swedish Meats kommer därför

Guldtackan till

Information om avgifter och nya regler för
SVS utbildningsprogram

Vid SVS senaste kollegiemöte togs beslut om en del ändringar
vad gäller avgifter och regler för SVS olika utbildningsprogram.
Följande gäller från och med 1 januari 2003.

För att delta i det samnordiska programmet för diagnostik av
ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt måste aspiranterna
vara medlemmar i Sveriges Veterinärförbund. Detta på grund av
att programmet drivs gemensamt av veterinärförbunden i de
nordiska länderna och reglerna är gemensamma.

För de olika specialistutbildningsprogrammen gäller följande
avgifter:

För erhållande av dispens från utbildning och/eller examination
är avgiften 1 000 kronor i administrationskostnad.
Att delta i utbildningsprogrammen om man inte är medlem i
Sveriges Veterinärförbund kostar 3 000 kronor i administrativ
avgift. Denna betalas i samband med anmälan och godkännan-
de som aspirant. 
Examinationsavgiften är oförändrat 10% av ett basbelopp för
förbundsmedlemmar och 15% för dem som ej är medlemmar.

Kaniner och marsvin!

Bayer ordnar kurs i grundläggande och praktisk-klinisk-
behandling av våra allra minsta patienter, kaniner och
marsvin. Djurslag som vi ser mer och mer av i våra väntrum.

Kursen riktar sig till veterinärer som känner sig behöva större
säkerhet för att på ett professionellt sätt ta hand om dessa
djur.

Tid: 4 april (från lunch) till den 5 april ( till lunch)

Plats: Friiberghs Herrgård, Örsundsbro
(mellan Uppsala och Enköping)

Föreläsare: Ingrid Tistedt, SLU och Lars Petersson,
Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås

Kostnad: 1860:- + moms, täcker logi och uppehälle.
(Resterande sponsras av Bayer HealthCare AB)

Anmälan skall vara Bayer tillhanda senast 7/3 -03.
Skriftligt eller per telefax. Bayer AB, Division Veterinär,
Box 5237, 402 24 Göteborg, telefax: 031 - 83 22 15.


