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att satsa cirka  miljoner kronor bara i
Uppsala under , för att bygga om
anläggningen så att den blir mindre
stressande för djuren, sade Rasztar.

Etisk märkning av mat
Ann-Christin Nykvist tog upp Peter
Rasztars tråd och konstaterade att Guld-
tackan är ett tecken på producenternas
strävan efter bättre djuromsorg.

Den tidigare generaldirektören för
Konkurrensverket kom osökt även över
på konsumentkvalitet. 

Hon konstaterade att kvalitet på livs-
medel också har etiska aspekter. Djuret
som maten kommer från ska ha haft ett
bra liv, ha haft möjlighet till naturligt
beteende, fått bra foder utan tillsatser, ha
haft en god hälsa och fått bra behandling
fram till slakt. Det var glädjande att
ministern även värderade dessa aspekter
så högt, då svenska livsmedel ofta inte står
sig särskilt bra i en rent ekonomisk kon-
kurrensjämförelse.

Jordbrukministern släppte här dagens
»politiska bomb«, när hon meddelade att
hon kommer att verka för införandet av
en etisk märkning på animalieprodukter.
Det måste bli tydligare för kunden att en
produkt kommer från djur som fötts upp

under goda etiska former, sade hon.

Förståeligt även för en minister
I pristagarnas anföranden fick åhörarna
flera bra exempel på etik inom djurhåll-
ningen.

Monica Löfstedt berättade om det
avvänjningsprojekt som hon drivit till-
sammans med medarbetarna på Svenska
Djurhälsovården. Hon illustrerade sitt
resonemang med pedagogiska teckningar
från den så kallade Avvänjningsboken (se
SVT /).

I ett ögonblick av klargörande konsta-
terade Monica Löfstedt att innehållet på
detta sätt blev så klart att det blev förståe-
ligt även för en minister. Efter någon
sekunds absolut tystnad exploderade
salen i skratt vid detta förtydligande, och
även jordbruksministern skrattade hjärt-
ligt.

Guldtackans positiva förebilder är
säkert välbehövliga i samhällsdebatten,
precis som flera av talarna konstaterade.
Uppmärksamhet och uppskattning av
dem som står för god djuruppfödning
borde ges i ännu större utsträckning.
Heder därför åt Guldtackan som utmär-
kelse, men nog kunde väl prissumman
räknas upp från  års nivå?

veterinär för god smågrisavvänjning

Guldtackepriset delas ut till Monika Löfstedt av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
och Peter Rasztar, VD för Swedish Meats.
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Stadsveterinär
Billströms
Stipendiefond
Livsmedelssektionens styrelse
ledigförklarar härmed stipendier
ur Stadsveterinär Billströms sti-
pendiefond. Ändamålet med
fonden är att ”utdela stipendier
till legitimerad svensk veterinär
som ägnar sig åt livsmedels-
hygien och som önskar anting-
en genom resor studera någon
av livsmedelshygienens grenar
eller vid institution bedriva
vetenskaplig forskning beträf-
fande detta ämne”. 
Disponibelt belopp för ut-
delning är 68 000 kronor.

Ansökan ställs till
Livsmedelssektionens styrelse

Odensvi, Fröö
594 94 Gamleby

Ansökan skall innehålla:

För forskningsprojekt:
Beskrivning av projektet, en klar
metodbeskrivning, redogörelse
för ev preliminära resultat,
genomgång av relevant litter-
atur samt en utförlig ekonomisk
kalkyl med angivande av
eventuella ytterligare bidragsgi-
vare.

Till samtliga ansökningar skall
bifogas meritförteckning inkl
publikationsförteckning.

Ansökan skall inges i 5 exem-
plar och vara styrelsen tillhanda
senast måndagen den 31 mars
2003.
Ytterligare upplysningar lämnas
av Torbjörn Axelsson, 
tel: 070-524 00 16.

c/o Torbjörn Axelsson
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Följande brev skrevs i frustration av
veterinärstudenterna i årskurs 3 och
4 den 18 december 2002. Studenter-
na känner sig överkörda och besvik-
na över hur universitetsledningen
och fakultetsledningen behandlat
frågan om stängningen av hästjou-
ren, och att ett sådant beslut tas
utan någon analys av konsekvenser-
na för veterinärutbildningen. Rektor
och dekanus vid v-fak besvarar
brevet på annan plats i tidningen.

Vi, veterinärstudenter i åk  och , ifrå-
gasätter starkt det sätt som veterinärme-
dicinska fakulteten hanterat sin ekono-
miska situation på. Det trängda ekono-
miska läget har varit känt under många
år och i somras informerades institutio-
nen för medicin och kirurgi, stordjur,
om behovet av stora nedskärningar. Som
svar på detta gjordes en
utredning från institu-
tionens sida där olika
förslag lades fram för
hur den ekonomiska
situationen bäst skulle
kunna hanteras och vad
detta skulle få för konsekvenser. 

I slutet av oktober beslutade fakul-
tetsledningen att gå på en linje som inte
finns med i denna utredning och som
innebär att jouren på Ultunas hästklinik
stängs den  december . Detta
beslut fastställdes sedan den 28 oktober
av SLUs styrelse. Beslutet går inte bara
emot den egna beställda utredningen,
utan har i efterhand visat sig fullständigt
sakna analys av konsekvenserna för vete-
rinärutbildningen och djurhälsan i
området. Att fatta så viktiga beslut utan
konsekvensanalys anser vi är totalt oför-
svarbart.

Enorm frustration
Institutionen har på eget initiativ nyli-
gen gjort en konsekvensanalys av det nu
fattade beslutet. I analysen framgår att

studenterna inte kan tillåtas arbeta själv-
ständigt med hästar utan en godkänd
praktisk träning. Som utbildningen nu
ser ut innebär det att vi inte kommer att

få ut en veterinärlegitima-
tion.

Att detta blir följden av
en stängning tycker vi har
varit uppenbart länge och
undrar hur det kunnat ta så
lång tid för v-fakultetens

ledning och SLUs styrelse att inse detta.
Från ledningshåll har, i tidningsartiklar
och vid informationsträffar, allvaret av
nedläggningen tonats ner och man har
även hävdat att beslutet fattats med god
förankring i institutionens utredning,
något som bevisligen inte är sant. Vi stu-
denter har, sedan förslaget offentliggjor-
des, kämpat dag och natt för att få
behålla hästjouren och undrar nu varför
vi hela tiden har motarbetats och förts
bakom ljuset av dekanus och ledning.
En enorm frustration och besvikelse
råder idag hos oss veterinärstudenter
över hur hela frågan sköts. 

Meningslös stängning
Informationen från dekanus till oss stu-
denter har inte innehållit några ekono-
miska kalkyler över stängningen av jou-

ren och när dessa efterfrågats har det
hela viftats bort. Enligt dekanus finns
det dock hopp om att jouren skall åter-
öppnas redan i april om vissa kriterier
kan uppfyllas. En konkret budget för
detta förslag har dock inte heller fram-
lagts. Vi studenter frågar oss vad man
tjänar på att ha jouren stängd i tre och
en halv månad med tanke på de admi-
nistrativa kostnader som uppstår vid
stängning och återöppning, patient-
bortfallet och de extra utgifter som till-
kommer då kompensationen till studen-
terna slutligen skall genomföras. Lokal-
hyran, som anses vara en av de största
utgifterna, sänks dessutom inte förrän i
juli månad, varför stängningen känns
ännu mer meningslös.

Imorgon, torsdagen den  december
, träder förslaget om stängning i
full kraft utan att det finns någon lös-
ning på hur studenterna ska kompense-
ras eller hur djurskyddet ska upprätthål-
las.

Veterinärstudenter i åk  och , genom

Lisa Benéus

Mathias Forsberg

Marie Hansson

Katarina Johansson

Åsa Nyström

insänt

Öppet brev till SLUs styrelse

Angående stängningen 
av hästjouren på SLU

Institutionen för
medicin och
kirurgi, stordjur,
har gjort en
konsekvensana-
lys av den
indragna jour-
verksamheten.
Där framgår att
studenterna
inte kan tillåtas
arbeta själv-
ständigt med
hästar utan en
godkänd prak-
tisk träning.
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I SVT 16/02 fördes en debatt mellan
författaren och Göran Dalin, deka-
nus vid den veterinärmedicinska
fakulteten, SLU, om stängningen av
hästjouren i Uppsala. Författaren
kommer här med en replik till deka-
nus svar.
Hästsporten i Sverige ökar kraftigt, sam-
tidigt som allt fler lantbrukare satsar på
hästnäringen. Bristen på veterinärer är
tydlig på arbetsmarknaden och veteri-
närutbildningen är en av landets mest
efterfrågade universitetsutbildningar.
Antalet veterinärstudenter har stadigt
ökat, från 2003 med ca 15 procent. I det
läget nedrustar dekan och universitets-
ledning med styrelsens goda minne vete-
rinärutbildningen i hästsjukvård på föl-
jande punkter:

1. Jourverksamheten stängs (med en
kraftig sänkning av antalet akutfall som
följd) utan utredningsunderlag och
konsekvensanalys, trots protester från
samtliga lärare (veterinärer) i häst-
sjukvård vid institutionen.  

2. Samtliga tjänster (med anknytning
till djurslaget häst) högre än klinikvete-
rinär/adjunkt vakanshålls, med undan-
tag av professuren i hästmedicin.

3. För att minska lokalhyrorna plane-
rar man att minska klinikens lokalytor
till hälften genom att riva kirurglängan
vid KC (friskaste huset
med tyngsta fasta utrust-
ningen) och bygga om
medicinlängan, så att
såväl den kirurgiska som
medicinska verksamhe-
ten inhyses i denna, liksom övriga enhe-
ter inom institutionen, laboratorier och
hovbeslagssmedjan. Om denna lokal-
minskning genomförs, är man tillbaka
vid den trångboddhet som anfördes som
ett av de stora skälen för flytten 1976 till
Ultuna. De nuvarande hästklinikerna är
inte för rymliga för den verksamhet som
bedrivs där, och kan relativt lätt anpas-
sas till dagens krav.

Beslut på felaktiga premisser
Att efter sådana drastiska nedskärningar

återkomma »med full kraft«, som deka-
nen i sin replik säger
sig ha som mål,
förefaller utopiskt.
Allvarligast är dock
att dessa förslag och
beslut om nedskär-

ningar synbarligen sker på felaktiga pre-
misser. Av dekanens framställning fram-
går, att skälen till dessa nedskärningar är
att institutionen skulle utnyttja statliga
anslagsmedel avsedda för veterinärut-
bildningen till att subventionera kvalifi-
cerad djursjukvård, som man »tillhan-
dahåller landets hästar och dess ägare«.
Det förhåller sig dock precis tvärtom.

Djurägarna betalar full avgift till uni-
versitetsdjursjukhuset (enligt samma
taxa som man följer vid privata djur-
sjukhus) för det sjuka djurets undersök-

ning och behandling (även för »extremt
resurs- och kostnadskrävande kvalifice-
rad hästsjukvård«) och ställer därmed
upp gratis med sina sjuka djur för stu-
denternas undervisning, personalens
kompetensutveckling samt för ämnesut-
veckling och klinisk forskning. Institu-
tionen behöver därför inte köpa in sjuka
djur för undervisningen. Även andra
institutioner, exempelvis de för klinisk
radiologi och klinisk kemi, är för sin
verksamhet direkt beroende av djursjuk-
husets patienter.

Utbildningskostnaden – statens ansvar
Studenterna får sin kliniska utbildning
genom att aktivt delta i djursjukvården
vid universitetssjukhuset. 

De handleds av kompetenta lärare,
det vill säga adjunkter/klinikveterinärer

Beslut om SLU-nedskärningar sker på

replik

De nuvarande hästklinikerna är inte för rymliga för den verksamhet som bedrivs där,
och kan relativt lätt anpassas till dagens krav, menar insändaren.
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med erfarenhet av denna tålamodsprö-
vande praktisk-kliniska grundundervis-
ning och med utbildning i pedagogik. 

Den försinkning av den djursjukvår-
dande verksamheten som de ovana stu-
denternas handledda tidskrävande
undersökningar, behandlingar och ron-
der orsakar, innebär liksom den ökade
materialförbrukningen och de större
utrymmeskraven m m en kraftig ökning
av djursjukvårdskostnaderna. 

Denna ökning utgör utbild-
ningskostnad och skall täckas med stat-
liga anslagsmedel. Dessa anslag binds
alltså inte upp som något som helst stöd
till den rent djursjukvårdande verksam-
heten, vilket dekanen tycks tro.

Antalet lärare för lågt
Att försöka särskilja kostnaden för den

rent djursjukvårdande verksamheten
från de ökade kostnaderna i djur-
sjukvården på grund av utbildningen av
studenter är en omöjlig och därmed
meningslös uppgift, eftersom dessa
verksamheter är så infiltrerade i varand-
ra. Efter centrala direktiv görs ändå
sådana försök, varvid man använder sig
av slumpartade fördelningsschabloner,
vilket har givit missvisande resultat av
kostnadsuppföljningar. Dessa har för-
modligen vilselett dekanen till tron, att
statsanslag subventionerat »vården av
landets sjuka hästar«. I princip utgörs
kostnaderna för den kliniska veteri-
närutbildningen av den djursjukvårds-
kostnad, som inte täcks av inkomster
från djurägarna. Eventuell vinst i den
rena djursjukvårdsverksamheten ingår
då tillsammans med anslagsmedel i
täckningen av utbildningskostnaderna.
En kostnadsberäkning enligt denna
princip vore visserligen grov, men betyd-
ligt mer realistisk.

Universitetsdjursjukhuset har ett eget
väl inarbetat upptagningsområde i regi-
onen och tar dessutom emot patienter
för utredning, inremitterade från veteri-
närer ute i landet. Härigenom garante-
ras en säker och jämn tillförsel av ett till-
räckligt stort antal fall omfattande hela
sjukdomspanoramat, från enklare fall
till de för undervisning och utveckling
lika viktiga kvalificerade fallen. Genom
att djursjukhuset drivs i institutionens
regi kan kvaliteten på undervisningen
styras och fallen utnyttjas optimalt för
undervisning och forskning. Detta är
den absolut billigaste och effektivaste
formen av klinisk utbildning. Antalet
patienter har definitivt inte varit för
högt för undervisningsändamål men
antalet lärare (veterinärer) har varit för
lågt. Lärarna har därför för stor under-
visningsbörda och för små möjligheter
till vidareutbildning och till forskning,
som också ingår i deras arbetsuppgifter.

Legitimationen i fara
Denna allmänt grundläggande utbild-
ning i undervisnings- och behandlings-
teknik är nödvändig för att studenterna

ska kunna tillgodogöra sig efterföljande
års kliniska utbildningar, men är redan
tidigare tidsmässigt nedskuren till ett
minimum ( veckors klinisk tjänstgör-
ing).

Om den försämras ytterligare, genom
att studenten får kontakt med för få fall,
framför allt av akut natur, kommer den
nyutexaminerade veterinären inte att
kunna uppfylla kraven för legitimation.
De kraven innebär att självständigt
kunna verka i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och
att kunna följa djurskyddslagen, dvs att
inte utsätta de sjuka hästarna för otill-
börligt lidande. Felaktiga beslut om det
sjuka djurets fortsatta behandling skulle
i alltför stor utsträckning fattas på
grundval av felaktiga undersökningsre-
sultat orsakade av undermålig under-
sökningsteknik.

Obesvarade frågor
Har Sverige verkligen inte råd att utbil-
da veterinärer, som efter examination
har kliniska kunskaper nog för att
kunna uppfylla legitimationskraven?
Vem skall avgöra detta? I varje fall inte
dekanen för veterinärmedicinska fakul-
teten, rektorn eller styrelsen för SLU. 

felaktiga premisser

➤

Om undervisningen försämras ytterliga-
re, genom att studenten får kontakt med
för få fall, kommer den nyutexaminerade
veterinären inte att kunna uppfylla
kraven för legitimation.
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Den tillfälliga stängningen av jour-
verksamheten vid hästkliniken på
SLU i Uppsala har väckt stor upp-
märksamhet. Det engagemang och
den oro som speglats bland annat i
media visar den viktiga roll kliniken
kommit att spela, när det gäller att
erbjuda akut sjuka eller skadade
hästar bästa möjliga vård. Därför
känns det viktigt att klargöra att
klinikens jour kommer att återupp-
tas.
Åtgärden att stänga
hästjouren är en del i
en handlingsplan
som grundar sig på
den genomlysning av
den veterinärmedicinska fakulteten som
gjordes förra året under ledning av pro-
fessor Lars Rask, Uppsala universitet.
Handlingsplanen syftar till att stabilise-
ra fakultetens ekonomi och att långsik-
tigt stärka och utveckla verksamheten.
Ledningen för SLU vill därför redovisa
bakgrunden till dagens situation, de
hinder som måste undanröjas och de
åtgärder som nu vidtas för att uppnå en
sådan långsiktig lösning.

Inget uppdrag bedriva djursjukvård
SLU har som universitet inget formellt
uppdrag att bedriva djursjukvård. Det
uppdrag SLU har enligt regeringens
regleringsbrev är att bedriva forskning,
forskarutbildning och grundutbildning.
Djurklinikerna i Ultuna drivs alltså med
det primära syftet att ge veterinär grund-
utbildning och för att bedriva kliniskt
forsknings- och utvecklingsarbete. 

I landet finns endast en veterinärme-
dicinsk fakultet med detta uppdrag och
följaktligen spelar universitetskliniker-
na en central roll för svensk djur-
sjukvård. Den viktigaste funktionen är
att vara just en universitetsklinik som
bedriver grundforskning och tillämpad
forskning i världsklass inom det veteri-
närmedicinska området. På så sätt
säkerställs en hög kvalitet i den svenska

djursjukvården. Det är således inte
självklart, att vi som universitet skall äga
och driva djursjukhus. Situationen idag
är att SLU äger och driver verksamheten
vid två av landets fyra djursjukhus med
dygnetruntservice, för både häst och
smådjur, ett i Skara och ett i Ultuna. I
Ultuna finns dessutom en ambulatorisk
klinik, som också dygnet runt besöker
hästar »hemma«. De två övriga kliniker-
na finns i Strömsholm och Helsingborg.

Hästkliniken, dvs institutionen för
kirurgi och medicin – stordjur, har

sedan många år svåra eko-
nomiska problem. 
blev hästklinikens
underskott cirka sju miljo-
ner kronor, och allt talar
för att det blir ännu större

i framtiden om inte kraftfulla åtgärder
sätts in nu. Fakultetsledningen har där-
för i samråd med styrelsen, universitets-
och institutionsledningen beslutat att
under en begränsad tid stänga jourverk-
samheten. Avsikten är att under denna
period förändra verksamheten för att få
ett effektivare arbetssätt, påbörja
ombyggnad för ett bättre lokalutnytt-
jande samt, inte minst, söka nya finan-
sieringsvägar för den service som till-
handahålls. Under en tidsbegränsad
period har därför hästkliniken öppet
under dagtid på vardagar. Den tar såle-
des inte emot djur som kräver fortlö-
pande vård under dygnets övriga tim-
mar.

Effekterna av stängningen
Vilka blir då de omedelbara effekterna
av att jouren på hästkliniken tar »time
out«? Kliniken tar årligen emot cirka
  fall. Ungefär en tredjedel av dessa
tillhör de kategorier som kan komma
att påverkas av nattjourens stängning,
dvs i första hand olycksfall, medicinska
akutfall och sådana som kräver vård nat-
tetid och i helgerna. Dessa måste nu
söka vård på annat sätt, genom ökade
insatser i den veterinära primärvården
eller på andra kliniker. 

Studenterna har visat stort engage-

Därför tar hästjouren
SLUs ledning ger här ett svar till veterinärstudenternas

Varför har inte fakultetens ledning
vänt sig direkt till regering och riksdag
med information och ytterligare begä-
ran om anslag? Enligt min erfarenhet
kommer man långt med sakskäl och
klara ekonomiska fakta. Statsmakterna
har under flera år missgynnat SLU
enligt universitetsdirektörens nyhets-
brev den 3 december 2002. Sker
anslagsföredelningen inom SLU till
veterinärmedicinska fakultetens nack-
del?

Varför måste overheadkostnaderna
vid universitetsdjursjukhuset (19 %)
vara ca 15 procent högre än vid privata
djursjukhus (4-5 %)? Skillnaden kanske
kunde täcka kostnaderna för jourverk-
samheten? Det största skälet till
underskott i budget synes vara utebliven
lönekompensation, motsvarande bara
under de senaste fyra åren ca sex miljo-
ner kronor. 

Varför har inte institutionen (fakulte-
ten?) kompenserats för stigande löner,
vilket troligen skulle givit full balans i
institutionens budget? Vad händer med
hyrorna och vinstkraven på Akademiska
hus? Mina frågor kvarstår.

Privat djursjukhus ingen lösning
Privat finansiering, som dekanen efter-
strävar, kan med fördel utnyttjas för för-
bättrande av lokaler och utrustning, för
vidareutbildning av veterinärer, för
nybyggnation osv. Grundutbildningen
av studenter däremot kräver en jämn
och säker finansiering utan risk för
extern påverkan på tjänstetillsättning
eller tjänsteinriktning, indragning av
tjänst etc. 

Någon fördel med att förlägga grund-
utbildningen till privat djursjukhus
finns inte, enbart nackdelar. Kostnaden
blir högre samtidigt som erfarna lärare
saknas liksom närheten till vetenskapli-
ga institutioner (att obduktionsmöjlig-
heter saknas är inte minst allvarligt).
Kvaliteten på undervisningen blir svår
att styra från institutionen. Jourverk-
samheten är en dålig affär även vid pri-
vata djursjukhus. Och framför allt, ris-
ken är mycket stor att, om vinstintressen
och därmed tidspress kommer med i bil-
den, studenten lätt skjuts åt sidan.

Berit Funkquist

professor emerita

➤

replik
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»time out«
öppna brev om stängningen av hästjouren på Ultuna

mang för att informera omvärlden om
situationen sett ur deras synvinkel.
Deras oro har handlat om farhågor att
inte få en tillräckligt bra klinisk träning
på hästar för att bli fullgoda veterinärer.
Spekulationer om att de inte skulle få ut
sin legitimation har förekommit. Vi har
förståelse för att studenterna är oroliga.
Det är ett självklart ansvar för oss inom
universitetet att se till att studenterna får
en tillräckligt god utbildning.

Däremot kanske den inte kan eller
behöver ske på det sätt som den alltid
gjort. Som alla andra utbildningar måste
även veterinärutbildningen anpassas till

en given kostnadsram med en bibe-
hållen tillräckligt god kvalitet. Detta är
en realitet som såväl studenter som
ambitiösa lärare måste acceptera och
som skulle kunna vara en gemensam
utmaning.

Lärarna i hästmedicin har bedömt att
de studenter som vistas på kliniken
under den jourstängda perioden kom-
mer att behöva viss kompletterande
praktisk träning då jouren öppnar igen
för att man skall kunna uppfylla målen
för utbildningen. En sådan kompletter-
ing kommer således att erbjudas studen-
terna.

Veterinärutbildningen
Veterinärutbildningen vid SLU håller
en mycket hög kvalitet, vilket framkom-
mit i olika utredningssammanhang och
i internationella jämförelser. Veteri-
närutbildningen är en av SLUs unika
yrkesutbildningar och en av de mest

SLU har som universitet inget formellt uppdrag att bedriva djursjukvård, hävdar insän-
darna. Som alla andra utbildningar måste även veterinärutbildningen anpassas till en
given kostnadsram. Detta måste såväl studenter som ambitiösa lärare acceptera,
menar SLU-ledningen.
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exklusiva utbildningarna i landet i flera
avseenden. Det är en mycket hård kon-
kurrens om de  platserna, med cirka
 sökande per plats. Platserna kommer
att utökas till  till hösten. Utbildning-
en tar , år och är ett legitimationsyrke,
precis som läkaryrket. Utbildningar som
innefattar verksamhet med djur är med
nödvändighet kostsamma, då man var-
var teori och praktik och har att ta hän-
syn till djurskyddsaspekterna. Veteri-
närutbildningen kostar mer än dubbelt
så mycket per student och år än andra
naturvetenskapliga utbildningar vid
SLU. Det är därför nödvändigt att kost-
naderna för veterinärutbildningen hål-
ler sig inom de givna ekonomiska
ramarna.

Patientavgifterna räcker inte
SLU vill kunna förena sitt uppdrag att
bedriva forskning och utbildning inom
veterinärmedicinen med att tillhanda-
hålla en service till allmänheten i form av
kvalificerad djursjukvård. 

För att detta ska vara möjligt måste
kostnaderna för denna service i framti-
den täckas av andra medel än det stats-
anslag, som universitetet får för att utbil-
da veterinärstudenter. Finansieringen av
den kliniska verksamheten är alltså kärn-
punkten i problemet. Intäkterna från
patientavgifter räcker inte för att täcka
kostnaderna. Statsanslaget ger ett bety-
dande bidrag, vilket är befogat i den
utsträckning undervisningen innebär ett
intrång i vården. Men någon motsvarig-
het till läkarutbildningens finansiering
av praktikplatser finns inte. Inom

läkarutbildningen fungerar det så att
särskilda statsanslag tillförs landstinget
som intrångsersättning för de läkarstu-
derandes kliniska praktik inom sjukvår-
den. En motsvarande lösning för veteri-
närstuderande skulle välkomnas och
bidra till att ge veterinärfakulteten den
långsiktiga stabilitet som krävs för att
kunna erbjuda en fullgod service till
djurägarna.

Parallella processer
Vilken är nu vägen framåt? Flera paral-
lella processer är redan igång. Inom SLU
pågår arbetet med att skapa nödvändiga
förutsättningar för att öppna hästjouren
så snart som möjligt. Organisation,
bemanning och lokalutnyttjande är
några av de viktiga frågor som måste ses
över internt. För att lösa finansieringen
av den tunga vårdinsats som görs av
hästkliniken behöver vi dock extern
hjälp.

Det är inte första gången frågan är
uppe – varje gång tidigare har alla som
på ett eller annat sätt är brukare av tjäns-
terna vid hästkliniken och de andra två
klinikerna i Uppsala mångordigt och
engagerat vittnat om betydelsen av verk-
samheten. Men – det har stannat vid
ord. Nu måste man också vara beredd
att arbeta för en ekonomisk lösning, och
en långsiktig sådan. 

SLU-initiativ
Veterinärutbildningens grundanslag
klarar inte att subventionera landets
kvalificerade hästsjukvård på det sätt
som sker idag och som för varje år krävt

allt större insatser. Samhället i övrigt
måste visa hur man vill säkerställa denna
från djurskyddssynpunkt så viktiga
verksamhet.

SLU tar nu initiativ till att de fyra
djursjukhus i landet som tillhandahåller
dygnet-runt-året-runt-öppet för hästar
tillsammans skärskådar förutsättningar-
na för denna verksamhet. Målet måste
vara att skapa bästa möjliga djurskydd
och djursjukvård i ett nationellt per-
spektiv. Det är i det sammanhanget som
SLU-klinikens roll ska bedömas – den
enda kliniken i Sverige som svarar för
veterinärmedicinsk grundutbildning,
forskning, forskarutbildning samt fort-
och vidareutbildning. 

Därmed är vi tillbaka till grundpro-
blemet – att kunna kombinera universi-
tetsroll och djursjukhusdrift. De är
ömsesidigt beroende och nödvändiga
och förhoppningsvis går det att finna
lösningar som gör att de går att förena.
När vi öppnar hästjouren igen vill vi
kunna ge en fullgod service dygnet runt
med ett långsiktigt och uthålligt åtagan-
de för djursjukvården utöver det upp-
drag som ålagts oss som universitet.  

Hästklinikens verksamhet dagtid
kommer att fortsätta och smådjurs- och
ambulatoriska klinikerna har dygnet-
runt-öppet precis som vanligt.

Ann-Christin Bylund

rektor
Bo Dockered

SLUs styrelseordförande
Göran Dalin

dekanus

Baytril® vet.

– för effektiv
antibiotikaterapi
till hund och katt

Läs mer om Baytril i Bayers nya broschyr ”Ett geni i arbete”.

Rekvireras gratis per telefon 031-83 98 00 eller fax 031-83 15 22.

(enrofloxacin)
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Fallet är insänt och tolkat av
leg veterinär Marie Granar,
Falu Djursjukhus, Samuels-
dalsvägen 2B, 791 61 Falun.
Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Schäfer, hane, tio år
Anamnes: Hunden hade varit trött

en tid och blev flåsig vid ansträngning.
Status: Snabb, regelbunden hjärtfre-

kvens. I övrigt inga onormala fynd.
EKG 1: Se Figur .
EKG 2: Efter behandling med digox-

in, se Figur .

Svar – se sidan 67 Figur 2. EKG 2, samma hund som i Figur 1 efter behandling med digoxin. Avled-
ning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

Figur 1. EKG 1, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s. Bilden är av
trycktekniska skäl förminskad men motsvarar 15 cm. En liten ruta motsvarar 1 mm.

Vilken  är din diagnos? - EKG

Pipersgatan 32
SE-112 28  STOCKHOLM
Tel/fax: +46 8 6501888

E-mail: ecopharm@ecopharm-sweden.com
Internet: www.ecopharm.se

CARTROPHEN   vet
TM

För behandling 
av osteoartrit 

hos hund

� Cartrophen™ vet är ett receptbelagt
läkemedel för behandling av degenerativa
ledsjukdomar. Den aktiva substansen är
natrium pentosanpolysulfat 100 mg/ml.

� Har inverkan på sjukdomens orsak
(är ej ett NSAID-preparat).

� Mycket effektivt.
(ref: Read RA, Cullis-Hill D, Jones MP,
J. Small Anim. Pract. 1996, 3, 108-114)

� Säkert att använda.

� Dosering: 3 mg/kg
(1 ml/ 33 kg kroppsvikt) subkutant ges 4 ggr
med 5-7 dagars mellanrum. 
Nogrann dosering är av största vikt.

� För ytterligare information se  på fass.vet

eller kontakta oss på Ecopharm.
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En andra replik till Lars-Erik Appelgren
Debatten om laserakupunktur-
akupunktur som behandling av kro-
niska lunglidanden hos häst fortsät-
ter, men redaktionen sätter i och
med dessa bidrag streck i debatten.
Tidigare inlägg har varit publicerade
i SVT nr 11/02, 13/02, 15/02 och 16/02.

Titeln på Uwe Petermanns artikel i SVT
11/02 är mycket riktigt »Laserakupunk-
tur på hästar med COPD«, just för att
författaren hade valt att stimulera de
aktiva akupunkturpunkterna med laser-
strålning. Avsikten med försöket var
emellertid att visa att akupunktur botar
COPD-hästar.

Som jag skrev i min förra replik, SVT
nr 15/02, kan akupunkturpunkter sti-
muleras på flera sätt. Personligen skulle
jag ha använt akupunkturnålar och Der-
mojet, en högtrycksinjektor som injice-
rar en liten mängd vätska, utan kanyl,
med hjälp av högt tryck.

Fördelen med laser är att man kan
låta djurägaren behandla hemma på
bestämda punkter med
bestämda intervall, såsom
Uwe Petermann beskrev i
sin artikel, och att behand-
lingen är helt smärtfri.

Försöket sattes alltså inte
upp för att visa laserstrålningens effekt
och tillverkare av laserapparater säljer
inte dessa för att användas inom aku-
punktur i första hand. För dem är det
viktigare att visa laserstrålningens egen
biologiska verkning, såsom stimulering
av celltillväxt och cellregeneration (1,
5), antiinflammatorisk effekt (7), häm-
ning av fibrosbildning osv, det vill säga
att bland annat stimulera sårläkning (4,
6), frakturläkning (3), läkning av sen-
och muskelskador (2, 7). 

Snedvriden utveckling
Jag vill också poängtera att kravet på
dokumentation baserat på dubbelblinda
metoder har lett till en snedvriden
utveckling inom den västliga medici-
nen. Metoder, som svårligen går att
dokumentera med dubbelblinda försök,
accepteras inte vetenskapligt. Dessutom
är dokumentationen vid dubbelblinda
tester mycket kostbar. För läkemedelsin-
dustrin är detta en fråga om investering-
ar med tanke på framtida vinster. Denna

möjlighet finns inte för
akupunkturen. 

Det riktas idag kritik
från olika håll mot den
dominerande roll som

dubbelblinda försök har fått inom
medicinsk forskning. Det är viktigt att
man är klar över att denna metod har en
begränsad användbarhet, och att den
bara är en av flera metoder, som kan
användas när man provar ut medicinska
behandlingsmetoder. När nu denna
metod har blivit så dominerande för att

dokumentera medicinska forskningsre-
sultat, måste man misstänka att det inte
bara har vetenskapliga orsaker.

Ekonomi och makt
Medicinsk forskning idag är inte bara en
fråga om vetenskap, utan också om eko-
nomi och makt, och här har kravet om
dokumentation genom dubbelblinda
försök fått en nyckelroll. Den har för-
hindrat att, som inom humanmedici-
nen, offentliga resurser satsas på seriös
forskning av icke-farmaceutiska behand-

Det jag bland annat efterlyste i min
tidigare kommentar var vetenskaplig
stringens i redovisningen av de fallstu-
dier som beskrevs i ursprungsartikeln.
Annica Nygren Thoresens kommentar
om att det egentligen var akupunktur
som skulle visas »bota« COPD-hästar
exemplifierar just denna brist på strin-
gens i uppläggningen och tolkningen
av fallstudierna. 

De mer än  år gamla referenser till
laserstrålningens biologiska effekter
som Annica Nygren Thoresen redovi-

sar i sin kommentar har knappast
någon relevans för undersökningar om
huruvida laserakupunktur »botar«
COPD-hästar. 

Angreppen på det västerländska
vetenskapssamhällets krav på att objek-
tiva metoder är nödvändiga för att visa
att medicinska behandlingar har
avsedd effekt torde inte behöva bemö-
tas i en tidskrift som denna.

Lars-Erik Appelgren

professor emeritus

Kinesisk skiss över akupunkturpunkter hos häst. Avsikten med Uwe Petermanns försök
var att visa att akupunktur botar COPD-hästar.

En andra kommentar till Annica Nygren Thoresen

replik
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lingsmetoder och därmed utestängt dem
från den medicinska marknaden. Det-
samma gäller naturligtvis inom veteri-
närmedicinen.

När vi kommit så långt att vi har fått
visa att akupunktur har effekt på ett fler-
tal medicinska sjukdomar, och inte bara
för smärtlindring, kunde det vara intres-
sant att se om det blir någon signifikant
skillnad när punkterna stimuleras med
laserstrålning istället för med nålar.

Annica Nygren Thoresen

leg veterinär, Sandefjord, Norge
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Svenska Sällskapet för Djurtandvård 
inbjuder till 

Kurs i ORALTRAUMA 
och

Årsmöte

Kursinnehåll: Kursen kommer att belysa traumatiska skador till
ansikte och munhåla och dess behandling. Kursen hålls på eng-
elska.

Föreläsare: Dr. Colin Harvey från University of Pennsylvania

Målgrupp: Veterinärer, tandläkare och djurvårdare som arbetar
med djurtandvård och alla intresserade av oralkirurgi. (Kursen
annonseras inte i RAID, informera därför gärna era sköterskor)

Plats: Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg

Datum: 22–23 mars 2003, årsmöte 22 mars

Tid: Lördagen 22 mars kl 09.00 till ca 15.30, årsmöte kl 16.00.
Söndagen 23 mars kl 09.00 till 15.00

Kostnad: 3 000 kr. Kaffe och lunch ingår i kursavgift. Årsmötes-
middag den 22 mars bjuder föreningen på.

Anmälan: Anmälan görs genom inbetalning av kursavgiften till
Svenska Sällskapet för Djurtandvård SSDts postgiro 1569557-0.
OBS ange på postgiroblanketten vem inbetalningen avser samt
adress och telefonnummer, ange även om ni avser delta i midda-
gen den 22 mars.

Logi: Hotellrum finns förbokade på hotell Eggers. Ange SSDt som
referens vid bokning. Middagen den 22 mars blir på hotell Eggers.

Har du några frågor går det bra att kontakta Susanne Andersson
tel: 035-39797 eller Ann Pettersson tel: 018-356014

Behåll statlig djursjukvård
I en nyligen offentliggjord rapport
från riksdagens revisorer, ansåg revi-
sorerna bland annat att staten ska
utreda en avveckling av distriktsve-
terinärernas statliga huvudmanna-
skap (se SVT 16/02). Följande insän-
dare ger här sin syn på saken.

I SVT nr   redovisas en rapport,
gjord av revisorer, som ska ut på remiss
till SVF. Revisorerna vill avveckla DVO.

Mycket kan
sägas om det
sätt som led-
ningen för

DVO hanterar personalfrågor, men ett är
säkert: Vi får inte bättre arbetsmiljö i ett
privat system! Detta har även tidigare
påpekats av Ilmars Dreimanis.

Privata system tenderar att överge gles-
bygden och norra Sverige (se t ex på
utbredningen av jouröppna hästsjukhus,
det »nordligaste« är numera Ströms-
holm…).

Jag tror snarare att konkurrens mellan
veterinärer försämrar samarbete och
effektivitet, samt ökar benägenheten att
»vika sig« för djurägarnas önskemål,
även när dessa kommer i konflikt med t
ex resistensproblematiken runt antibio-
tika. Jag hoppas att många med mig
anser att DV-kåren skall vara statlig.

Personligen tror jag dessutom att en
lösning kunde vara att gå åt andra hållet,
dvs att låta staten ta över ALL veterinär-
verksamhet.

Anders Paulsson

distriktsveterinär

insänt



52 nummer 1 – 2 2003 svensk veterinärtidning 

Debatten om betselrelaterade mun-
skador hos häst går vidare i SVT.

I nr 16/02 gav Ulrika Lindström en
replik till Annica Nygren Thoresens
ursprungliga synpunkter. Nygren
Thoresen kommenterar här ämnet
ytterligare.

Efter min artikel om betselskador i häst-
munnar och rekommendation att tillåta
bettlöst huvudlag i samtliga tävlingsreg-
lementen, har jag fått mycket positiv
respons från ryttare. 

Svenska Ridsportförbundet har sedan
tidigare tagit tag i problemet och skapat
en betselgrupp som ska utreda effekten
av olika betseltyper. Först och främst ska
man försöka finna mätbara hälsopara-
metrar för de olika bettens tryckfördel-
ning i munnen. I gruppen ingår bland
andra tandläkare Torbjörn Lundström.

Däremot har veterinärer uttalat sig
avfärdande, de som jag menar borde stå
på hästens sida. I SVT nr / skriver
Ulrika Lindström att »knappast något
bett orsakar ju skador så länge det inte
har förbindelse med händerna på en ryt-
tare/kusk«. Nu är det ju just det bettet
alltid har! 

Hästar med duktiga ryttare 
har inte färre skador
Tyvärr är det inte så att de hästar som
tävlar på hög nivå har färre/lindrigare
betselskador än de med lägre utbildning
och ryttare med mindre erfarenhet, sna-
rare tvärtom. Inom dressyren, där det är
tvång att använda kandar från och med
medelsvår nivå, tilltar såväl ridproble-
men (läs betselproblemen) som betsel-
skadorna, med ökad nivå. Anledningen

Hästsjukhuset Strömsholm är en ledande aktör inom kvalificerad hästsjukvård i
mellansverige. Vårt utmärkta läge centralt i ridsportsverige och närhet till många
travbanor skapar en bra förutsättning för vår verksamhet. Hästsjukhuset driver
även Sundbyholm Hästklinik vid travbanan i Eskilstuna. Strömsholm är vackert
beläget nära Mälaren mellan Västerås och Eskilstuna. Verksamheten expanderar
kraftigt och vi söker:

Diagnostic Imaging Veterinär

Hästsjukhuset kommer att under 2003 investera i en helt ny polik-
linikenhet, där vi avser att göra en betydande satsning på diag-
nostic imaging i vår ambition att utveckla och kvalitetssäkra vår-
den. Lokaler och utrustning för digitaliserad röntgen, ultraljud och
scintigrafi projekteras. Hästsjukhuset bedriver klinisk forskning i
samarbete med SLU. För närvarande hanterar hästsjukhuset ca
4500 patienter per år. 

Vi söker Dig som vill vara en del av ett veterinärt diagnostiskt
team och där leda och utveckla verksamheten inom området
diagnostic imaging. 
Du har speciell kunskap i röntgen, ultraljud och erfarenhet av
scintigrafi.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av chefveterinär
Anders Norén på tel 0220-452 00 eller 
e-post anders.noren@regdjsh.se

Skriftlig ansökan som behandlas konfidentiellt skickas senast  15
mars 2003        
till: Hästsjukhuset Strömsholm, Anders Norén, Syltahagsvägen
12, 730 40 Kolbäck

Replik omSvar till Lena Svendenius
Djurägarna är ansvariga 
för djurens hälsovård
I SVT nr 15/02 frågade Lena Svende-
nius vems ansvar det är att bedriva
jourverksamhet för smådjur. Följan-
de insändare konstaterar att det är
djurägarna som ansvarar för alla
kostnader, även jourkostnader, rela-
terade till de egna djuren.

Jag har egen praktik i
mitt hus, är ensam och
har jourverksamhet. Jag
har både telefon hemma
och mobiltelefon, ingen telefonsvarare.
Det betyder att det går att nå mig näs-
tan jämnt. Jag har inte gjort någon
reklam, folk känner mig bara.

Jag ber alla djurägare att ringa mig
mellan klockan . och . varje

dag för vanlig tidsbeställning. Men de
ringer när som helst för allt möjligt icke
akut och vill ha alla möjliga goda råd
helt gratis.

Jag tar emot sjuka eller skadade djur
mitt i natten, jag gör hembesök (»...jag
har ingen bil…«) och gör mitt bästa,
sedan får jag ofta höra följande: »Jag har
inga pengar just nu.« De får en räkning
och har jag tur betalar de. Jag gör mitt
bästa för att hjälpa djur, jag är så billig,
det är inte klokt.

Vem är ansvarig för dju-
ren och deras kostnader?
Djurägarna förstås – inte
staten! Alla som har djur
ska ta hand om dem och

betala för det – vad det än är. Jag fort-
sätter som förr men jag kommer att
införa betaltelefon.

Gabriele Meurer

leg veterinär,
Diplomtierarzt, MRCVS Kristdala

insänt
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Bilden visar dels en av bettet nedsliten
vargtand, P1:a, dels ett kraftigt överslitage
på P2:an, också orsakat av bettet.
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är att det inte bara är ryttarens hand som
orsakar dessa skador utan också hästens
hantering av bettet, och naturligtvis bet-
tets utformning. Hästens försvar mot
bettet pågår hela tiden, oavsett vilka
händer som befinner sig i andra änden
av tyglarna, därför att
bettet utgör ett stort
obehag för hästen.

Visst vore det idea-
liskt om alla ryttare
hade ryttarkänsla och vilja att behärska
den svåra ridkonsten till det yttersta och
visst ska vi poängtera detta och sträva
dit, men under tiden är det vår skyldig-
het som veterinärer att stå på hästens
sida. När vi som ryttare är så välbalanse-
rade och ger våra »hjälper från ryggra-
den«, behöver vi inte heller ha ett bett i
hästens mun. Ju tidigare detta lärs ut på
ridskolor och i privatundervisning desto
bättre. 

Tvådelat bett ska 
inte sticka ut
I tidningen Ridsport nr / uttalar
sig en annan kollega: »För egen del anser
jag att ett vanligt tränsbett som sticker
ut någon centimeter på var sida om häs-
tens mungipor och ligger an så att det
bildas två rynkor i mungipan, fungerar
alldeles utmärkt på normalhästen som
gör ett normaljobb.« Detta är en vanlig
missuppfattning bland ryttare och jag
tycker det är synd när veterinärer uttalar
sig om sina åsikter istället för med kun-
skap, baserad på fakta. 

Ett tvådelat bett ska inte sticka ut alls.
Mungiporna ska ligga kant i kant med
de hål på var sida där bettringarna sitter,
när bettet är sträckt. Detta för att und-
vika tryckskador i mungiporna som kan
ses antingen som cirkulära sår med vit

kant eller bara depig-
mentering utan öppet
sår. Man vill vidare
undvika trycksår i
kindslemhinnan, då

det för långa bettet vid tygeltag trycker
kinden mot P2:an (/) i överkä-
ken, och även undvika en alltför stor
hävstångseffekt som orsakar tryck på
lanerna och tryck i gomtaket. 

Hur många rynkor som bildas beror
helt och hållet på hur hästens läppar och
mungipor är konstruerade. Bettet ska
ligga ca en pekfingersbredd nedanför
(anteriort om) P2:orna. Detta kan man
kontrollera genom att utifrån palpera
området mellan bettet och första kind-
tanden på tränsad häst. Bettets tjocklek
får inte vara större än att hästen kan
stänga munnen utan att bettet trycker
mot slemhinnorna och ger en gapreflex.
Mer information om betselpassning
finns på »Hästens förutsättningar för
arbete«, en plansch av tandläkare Tor-
björn Lundström och Anders Eriksson,
Stall Rockelstad, Sparreholm.

Bettrelaterade 
skador
Kindslemhinnesåren som så många kol-
leger finner beror inte på att hästen har

för skarpa tänder i första hand, utan på
att den ständigt försöker undgå bettets
påverkan genom att gapa och röra
underkäken. Hästen hindras dock av
nosremmarna som i sin tur pressar in
kindslemhinnan mot tänderna. En
överdriven tandraspning kan till och
med förvärra problemet för djuret, på
grund av bristande kindstöd (Torbjörn
Lundström, personligt meddelande,
, och egen klinisk erfarenhet). 

Skador på lanerna kan inte alltid ses
med blotta ögat utan bör palperas, men
då måste man också veta hur en häst
som inte haft bett i munnen känns.
Pålagringarna hamnar oftast på lateralsi-
dan, som om kroppen försöker kom-
pensera det ökade trycket med att bred-
da lanen. Benombyggnaden sker på
grund av tryckorsakad periostit med
åtföljande nekros och ofta sekvesterbild-
ning (Torbjörn Lundström, personligt
meddelande, , och egen klinisk
erfarenhet).

Andra tecken på att hästen har pro-
blem med bettet är överdrivet slitage på
främre delen av P2:orna i underkäken
( och ), ibland med fickbild-
ningar i slemhinnan närmast tanden.
Vidare kan man se förvärvad hakbild-
ning på P2:orna i överkäken ( och
) på grund av att hästen placerar bet-
tet mellan tänderna, vilket leder till en
tillväxthämning av P2:ornas bakre tre
fjärdedelar. Detta kan i sin tur leda till
»negativ ortodontisk påverkan på de
involverade tänderna och åtföljande
tandförflyttning med glesbildning,
foderinpackning och vertikal bende-
struktion«, och inaktivitetskaries i över-
käkens P2:or ( och ) (Torbjörn
Lundström, personligt meddelande,
). Jag kan gärna återkomma i detta
ämne om intresse finns. 

»Vedertagna« sanningar
bör ifrågasättas
Min poäng är att man måste veta vad
man letar efter och att vi som veterinä-
rer måste arbeta efter vad som är bäst för
hästen. Därför måste vi hela tiden ifrå-
gasätta allmänt vedertagna sanningar
och inte tro att de är riktiga bara för att
de har upprepats under lång tid.

Annica Nygren Thoresen

Leg veterinär, Sandefjord, Norge

betselskador i hästmunnar
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Schematisk beskrivning av den vuxna hästens tänder. Trycksår i kindslemhinnan kan
uppkomma då det för långa bettet vid tygeltag trycker kinden mot P2:an (106/206) i
överkäken.
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Omfattande mul- och klövsjukeut-
brott i Skåne, spridd salmonellasmit-
ta bland djur och människor, ett
grundstött fartyg med radioaktivt
läckage utanför Gotland, själv-
mordsbombare mot Rosenbad…

Listan var lång över allt elände
som drabbade Sverige under LINUS,
den samverkansövning som ägde
rum på försvarshögkvarteret i slutet
av november 2002.

av Johan Beck-Friis

Hotbilden mot det svenska samhället har
ändrats radikalt under de senaste  åren,
i takt med förändringar i omvärlden. För-
svarsmakten, tidigare främst förberedd
för försvar mot invasion, har därmed fått
nya problem. Biologisk krigföring och
terroristaktiviteter är i dag realistiska hot
mot hela samhället, vilket både militären
och civila myndigheter måste anpassa sig
till. Den veterinära kunskapen har där-

med blivit viktigare än någonsin för att
förebygga och klara ut angrepp.

Dessa förutsättningar var grunden i

den stora samverkansövningen LINUS,
på försvarshögkvarteret i Stockholm den
‒ november . Målet var att

LINUS övade 
veterinärt
smittskydd

Den militära övningspersonalen fick
träna hantering av smittsamma djur-
sjukdomar. Här diskuterar chefen för en
skånsk militärenhet läget med försvars-
överveterinären.

Börje Nilsson samråder med Maria
Möller från Jordbruksverket om platsen
för nästa mul- och klövsjukeutbrott.
Spelledningen såg till att hålla de övande
myndigheterna sysselsatta.

Doktorandtjänst
vid Inst för kirurgi och medicin, stordjur,
Enheten för komparativ fysiologi och medicin, Uppsala
Ref nr 5187/02-0902

Forskarutbildning inom ämnesområdet medicin för icke idisslare.

Projektområde: Den dominanta RN-mutationen hos gris ger upphov till en metabolisk störning som
ger en ökad inlagring av glykogen i muskulaturen. I det aktuella projektet avses därför att fördjupa
kunskapen om muskulaturens egenskaper hos dessa grisar samt om deras glykogenmetabolism i
samband med fysisk stress. Resultaten från detta projekt som inkluderar både laborativt och kliniskt
arbete är av vikt för både djurhälsa och den humana diabetesforskningen.

Handledning: Docent Birgitta Essén-Gustavsson och professor Marianne Jensen-Waern

Information om lön erhålles från personalbyrån, Claes von Delwig tel 018-67 15 90.

Sökande till denna tjänst bör ha veterinärexamen eller annan relevant högskoleexamen omfattande
minst 120 poäng. Erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom ämnesområdet prioriteras.

För mer information om tjänsten: kontakta Docent Birgitta Essén-Gustavsson tel 018-67 14 65. 
Facklig företrädare för SACO är Gunilla Trowald Wigh, tel 018-67 26 27.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr samt meritförteckning och övriga handlingar,
som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 21 februari 2003.
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hitta nya samverkansformer mellan civi-
la myndigheter, polis och försvar. Delta-
garna fick lämna in förslag och önske-
mål på vilket område de ville bli tränade
i. Försvarsmakten valde i samråd med
Jordbruksverket utbrott av mul- och
klövsjuka som lämpligt övningsinslag
vad gäller utbrott av allvarlig smittsam
djursjukdom. Ett oberäkneligt och svår-
bekämpat utbrott.

Mycket allvarlig utveckling
I spelledningen satt Eva Kvarnfors och
Maria Möller från Jordbruksverket, Lars
Plym-Forshell från Livsmedelsverket till-
sammans med flera smittskydds- och
livsmedelshygienexperter från human-
sidan. Över alltihopa vakade Börje Nils-
son, försvarsöverveterinär och initiativta-
gare till de veterinära övningsmomenten.

– Vi har utformat ett läge som utveck-
lar sig mycket allvarligt tills samhället näs-
tan bryter samman, berättade Eva Kvarn-
fors. Meningen är att vi då tvingas söka
nya former för samverkan och får klart för
oss var de största svagheterna finns. 

Svagheter och problemställningar dök
upp på löpande band. När till exempel
ett -tal gårdar blivit mul- och klövsju-
ke-(MK)-drabbade bara i Skåne, samti-
digt som terrorister sprängt vissa ställverk
och skapat elbrist i landet, fanns inte
längre några poliser som kunde bevaka
MK-avspärrningarna. Militären kallades
in, men det visade sig att militär personal
inte får ha några polisiära befogenheter
sedan dödsskjutningarna i Ådalen .
Problemet löstes genom att obeväpnade
soldater placerades utanför de spärrade
gårdarna. I stället för att tvinga besökare
att vända informerade soldaterna om
läget och rekommenderade alla att inte
besöka gården.

Även media övades
Även media deltog. Alla stora dags- och
kvällstidningar fanns på plats i militär-
högkvarteret, liksom radio och TV.
Rubrikmakarna fick verkligen leva ut
sina lustar på de löpsedlar och korta
nyhetsbulletiner som med jämna mel-
lanrum ytterligare störde den redan
komplicerade situationen. Det gjordes
en stor sak av tilltänkta djurrättsaktivis-
ter som försökte sabotera avlivningen av
MK-drabbade djur. »Militären tillbaka
till kasernerna« och »Ge korna vaccin –
låt dem leva« var några av rubrikerna.

Medias inblandning illustrerades
också av problem hos övande myndig-
heter. Länsstyrelser, länspolis och lands-
ting satt på sina riktiga platser i landet

och försökte lösa de problem som rap-
porterades in från militärhögkvarteret i
Stockholm. Framför allt deltog myndig-
heter i södra Sverige och från Jönkö-
pings län kom ett nödrop. En journalist
och en nyhetsfotograf hade smugit sig in
på en MK-smittad gård för att få ett
»scoop«, men blivit ertappade på vägen
ut. Hur skulle länsveterinären gå tillvä-
ga för att smittrena dessa personer och
deras utrustning?

Detta kanske inte är rätt nivå för de
problemställningar som LINUS var
tänkt att öva, men de belyser tydligt vilka
praktiska frågor som snabbt kan uppstå,
kommenterade Lars Plym-Forshell.

Nöjd försvarsöverveterinär
– Jag är mycket nöjd med utfallet av

övningen, konstaterade Börje Nilsson
efteråt. För första gången har de veteri-
nära försvarsaspekterna varit domine-
rande i en riksomfattande samverkans-
övning, vilket är bra, fortsatte han.

Försvarsöverveterinären gav en eloge
både till spelledning och till länsstyrel-
ser, smittskyddsmyndigheter och andra
inblandade myndigheter ute i landet,
för ett engagerat deltagande i övningen.
De veterinära ansvars- och kompetens-
områdena måste övas för denna typ av
scenarier, det har inte minst mjältbrands-
paniken i USA och MK-utbrottet i Stor-
britannien nyligen visat. Förmodligen
kommer liknande övningar att återkom-
ma på dagordningen, och det veterinära
deltagandet att vara fortsatt högpriorite-
rat.

Kompetenscentrum smådjur och Hippocampus
arrangerar

Grundkurs i Rehabilitering av 
häst och hund
13-14 mars 2003

Frågeställning: Vilka symtom behandlas och vad baseras
behandlingen på? Hur kan vi mäta våra behand-
lingsresultat? Metodernas verkningsmekanism?
Hur behandlar vi idag?

Målsättning: Utifrån den kunskap som finns om vävnadernas
fysiologi och behandlingsmetodernas verknings-
mekanism göra konsensus över de generella
behandlingsprinciper som bör praktiseras på
djur.

Föreläsare: Birgitta Essen-Gustavsson, SLU
Thomas Lundeberg, KI
Annika Magnusson-Walander, leg. sjukgymnast
Janet Steiss, veterinär och sjukgymnast vid
Tuskegee University, USA
Birthe Wogelius, Levad Fysioterapi 

Målgrupp: Legitimerade veterinärer och legitimerade sjuk-
gymnaster som läser 20 poäng veterinärmedicin
vid SLU.

Plats: SLU, Uppsala
Pris: 4 500 kr exkl. moms. Här ingår kursmaterial,

lunch, för- och eftermiddagskaffe i två dagar och
kursmiddag på torsdag kväll.

Kursspråk: Engelska

Sista anmälnings dag; 19 februari
Anmälan skickas till: Kompetenscentrum smådjur, Box 7037, 
750 07 Uppsala
Kontaktpersoner: Anna Bergh 018-67 21 52, 

Anna Nilsson 018-67 17 85
E-post: kompetenscentrum.smadjur@slu.se eller

hippocampus@slu.se
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsumenternas
bästa för ögonen arbetar vi för hygieniskt säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels
sammansättning och näringsvärde, ger råd och anvisningar samt visar vägen mot bättre matvanor. På
Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 280 personer. Ytterligare ca 190 medarbetare återfinns på slak-
terierna runt om i vårt land. Läs mer om oss på vår webbplats ww.slv.se.

Vi söker

Två besiktningsveterinärer
Till Besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering vid nedanstående slakteri

Livsmedelsverket är huvudman för besiktningsveterinärorganisationen (BVO) som är en fältorganisa-
tion under Tillsynsavdelningen/Enheten för köttillsyn. BVO:s personal utövar köttkontroll och annan till-
syn på slakterier och köttproducerande anläggningar i hela landet, totalt mer än 200 anläggningar.
Verksamheten finansieras genom avgifter som tas ut från företagen. Fältorganisationen leds och stöds
av en stab som är placerad i Uppsala. Enheten består dessutom av ett antal veterinärinspektörer pla-
cerade såväl centralt som lokalt. Utöver kärnverksamheten arbetar vi just nu med bland annat chefs-
utveckling och annan kompetensutveckling.

Kristianstad fjäderfä. Inom enheten ingår 4
storskaliga fjäderfäslakterier, 1 småskaligt
fjäderfäslakteri och 1 exportkontrollerad
anläggning. Märk ansökan med dnr 322/03

Arbetsuppgifter
Som besiktningsveterinär är dina huvudsakliga
arbetsuppgifter köttbesiktning och hygienöver-
vakning. En av tjänsterna är placerad på
Österlen.

Kvalifikationer
Du är legitimerad veterinär, gärna med erfaren-
het av köttbesiktning. Erfarenhet av besätt-
ningskontroll och besiktning av fjäderfä är en
merit. Körkort och egen bil är ett krav. Viss
administrativ erfarenhet är önskvärd. Vissa 

krav kommer att ställas på synskärpa,
färgsinne och förmåga att känna lukt. Vi fäster
stor vikt vid personlig lämplighet och god
samarbetsförmåga.

Upplysningar
För ytterligare upplysningar är Du välkommen
att ringa administrativ chef Pia Holmqvist, tel
018-17 55 00 eller överveterinär Kazimierz
Satora, tel 044-28 23 00. Facklig företrädare är
Leif Skarhed som kan nås på tel 0511-250 00.

Ansökan
Din ansökan med meritförteckning och refe-
renser är Du välkommen med senast den 5
mars 2003 under adress: Livsmedelsverket,
Box 622, 751 26 Uppsala.

Skärpta regler för 
märkning av raskatt

❘ ❙ ❚ Sveriges Kattklubbars Riksförbund,
SVERAK, meddelade i mitten av december
att man antagit nya regler för märkning
av katter.

SVERAKs årsmöte 2002 beslutade att
samtliga utställningskatter äldre än tio
månader och samtliga katter använda i
avel måste vara ID-märkta fr o m den 1
juli 2003. SVERAK godkänner både tatue-

ring och märkning med mikrochip som
ID-märkning. SVERAK kommer att distri-

buera en mikrochipläsare av märket
Datamars till var och en av sina med-
lemsklubbar under mars 2003. SVERAK är
en ideell organisation bestående av 54
medlemsklubbar med närmare 7 000
enskilda medlemmar. Förbundets med-
lemsklubbar arrangerar kattutställningar,
utspridda över hela Sverige, under minst
45 av årets helger.

SVERAKs stambokföring är centralise-
rad till förbundets kansli i Borås, där det
utfärdas närmare 9 000 stamtavlor per år.

noterat ❘ ❙ ❚
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Utbrott av större epidemier
blir allt vanligare både natio-
nellt och internationellt som
ett resultat av den ökade rör-
ligheten både för livsmedel,
för djur och för människor.
Det blir allt viktigare med
samarbete mellan veterinärer
och andra yrkeskategorier för
att förebygga och bekämpa
dessa hot. I denna artikel
redovisas ett nytt svenskt
initiativ på detta område.
av Christina Arosenius

     i år fanns en hel-
sidesannons från Smittskyddsinstitutet,
Räddningsverket, Försvarsmakten och
Socialstyrelsen i samverkan. Vad dessa
organisationer sökte var personer med
erfarenhet och intresse av epidemibe-
kämpning, infektionsmedicin och livs-
medels- och omgivningshygien. Avsik-
ten var att bilda en Central Fältepide-
miologisk Grupp som snabbt ska kunna
sättas in vid epidemier och större sjuk-
domsutbrott på humansidan. Från
denna grupp är det tänkt att 2-6 perso-
ner ska kunna sändas ut inom 24-48
timmar för att göra smittskyddsinsatser
nationellt eller internationellt.

    var
enligt uppgift mycket stort och många
personer med bred och varierad erfaren-
het anmälde sitt intresse. Efter urval, där
man tagit hänsyn både till tekniska kun-
skaper, internationell eller svensk erfa-
renhet av smittskydd, ålder m m, kalla-
des så de utvalda till ett första möte i april
i år. Glädjande var att i den grupp på 
personer som då kallades fanns inte
mindre än nio veterinärer med. Därutö-
ver bestod gruppen av infektions- och
smittskyddsläkare samt miljö- och häl-

sovårdsinspektörer. Vid denna första
träff informerade de olika organisatio-
nerna som tagit initiativet till gruppen
om sitt arbete och de tankar som låg
bakom bildandet av gruppen. Därefter
presenterade sig alla deltagare och man
gjorde sedan gemensamt upp planer för
innehållet i gruppens första utbildnings-
vecka som förlades till oktober.

   också
genomförd och var intressant och givan-
de för oss veterinärer som deltog. Pro-
grammet innehöll bland annat föredrag
om svenskt smittskydd, smittskyddsla-
gen, zoonoser av humant intresse, bio-
terrorism, folkrätt, internationell kata-
strofmedicin, diagnostik utan laborato-
rieresurser, praktisk u-landsmedicin
med mera matnyttigt. Grupparbeten
ingick också och det fall som användes
då löste veterinärerna snabbt, det gällde
nämligen utbrott av trichinos från häst-
kött i Frankrike och byggde på ett verk-
ligt fall. Under veckan blev det uppen-
bart både för kursledningen och för de
deltagande läkarna att ett samarbete
även med veterinärer kan vara mycket
fruktbart när det gäller livsmedels-,
smittskydds- och miljöfrågor. Man har
mycket att lära av varandra och samva-

ron var mycket trevlig och lärorik. Det
blev också uppenbart att vad gruppen
behöver bättre utbildning i generellt är
epidemiologi och den terminologi och
teknik som används vid denna typ av
utredningar. Sådan ytterligare utbild-
ning planeras nu till nästa år.

   vad gäl-
ler denna grupp är dock fortfarande om
den kommer att tas i bruk eller ej och
om denna samlade kompetens kommer
att efterfrågas nationellt eller internatio-
nellt. Enligt uppgift börjar man interna-
tionellt, t ex inom EU, att efterfråga
denna typ av insatsstyrkor och här ligger
Sverige ganska långt fram som redan har
en sådan grupp bildad. Sedan gäller det
ju också att sprida kännedom om grup-
pen och ordna finansieringen. Formellt
lyder gruppen under Socialstyrelsen
men administreras av Smittskyddsinsti-
tutet. För de kolleger som jobbar med
dessa frågor ute i landet, t ex länsveteri-
närer eller veterinärer inom livsmedels-
sektorn kan det vara bra att veta att det
finns möjlighet att ta hjälp från denna
grupp vid besvärliga utbrott av kända
eller okända agens. Initialt har också
Socialstyrelsen en del medel avsatta för
att finansiera gruppens första uppdrag.

Veterinär medverkan i 
Central Fältepidemiologisk Grupp

De veterinära deltagarna i den centrala fältepidemiologiska gruppen poserar: I den
bakre raden från vänster Tor-Björn Wallgren, Thomas Göth, Anders Sandberg och Folke
Cerenius. I den nedre raden Ingrid Eilertz, Pia Ehrenpries, Julia Österberg, Sofia Boqvist
och Christina Arosenius.
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Miljöförvaltningen arbetar med att förbättra både den yttre och den inre miljön i Stockholm. Vi arbetar med tillsyn, miljö-
övervakning, miljöanalyser, information och utveckling. Arbetsplatsen ligger på Rosenlundsgatan på Södermalm

Stadsveterinär
till avdelningen för Livsmedelskontroll

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett särskilt team på avdelningen för livs-
medelskontroll bestående av veterinärer och inspektörer med
speciellt ansvar för tillsynen av s.k. EU-anläggningarna.
Fungera som tillsynsveterinär över de produktionsanläggningar
för kött och andra animaliska livsmedel som finns i staden vid
EU-anläggningar. Till uppgiften hör också administration av
exporter från anläggningarna. Du kommer att ingå i ett särskilt
team på avdelningen för livsmedelskontroll bestående av vete-
rinärer och inspektörer med speciellt ansvar för tillsynen av
EU-anläggningarna. Andra uppgifter inom livsmedelsområdet
kan förekomma som importkontroll, besvara remisser, utred-
ningar m.m. Avdelningen har också ansvaret för stadens djur-
skyddstillsyn och dricksvattenkontroll.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med intresse för livs-
medelshygien och har god kännedom om livsmedelsbestäm-
melserna inom det veterinära området. Du bör ha erfarenhet av
liknande arbetsuppgifter som t.ex. besiktningsveterinär. Arbetet
är mycket utåtriktat och du måste kunna fungera väl både som

myndighetsperson och rådgivare för de produktionsanläggning-
ar vi bedriver tillsyn över samt gentemot allmänheten.

Vi tycker att god samarbetsförmåga är viktigt och du bör vara
bra på att uttrycka dig i tal och skrift. 

Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön
och etnisk bakgrund.

Har du frågor?
Kontakta Karin Granath telefon 508 28 908.

Facklig representant är för SACO Patrik Lundin 
telefon 508 28 832.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr 5/03 senast 
5 mars till
Miljöförvaltningen, Administrationen, 

Box 30824, 100 64 Stockholm.
E-post: registrator@miljo.stockholm.se
Hemsida: www.miljo.stockholm.se

Miljöförvaltningen

noterat ❘ ❙ ❚

Nu är djurtransport-
utredningen klar
❘ ❙ ❚ – Det måste bli svårare och dyrare att
transportera levande djur över långa
avstånd. Det
säger fd riks-
dagsledamo-
ten Gudrun
Lindvall som
på regering-
ens uppdrag
kartlagt trans-
porter av
levande djur inom EU och vilka bestäm-
melser och övriga förutsättningar som
gäller för dessa. Hon konstaterar i betän-
kandet »Kännande varelser eller okänsliga
varor?«, som den 8 januari överlämnades
till jordbruksminister Ann-Christin Ny-
kvist, att det måste till både kontrolleran-
de och styrande åtgärder för att förhindra
långa respektive onödiga djurtransporter.

Ett av huvudförslagen är att begränsa
den maximala transporttiden vid väg-
transporter till åtta timmar för samtliga
djur, även livdjur, med hänvisning till vad
som är känt om transportens inverkan på
djurens välbefinnande. Bland andra änd-
ringar som föreslås kan nämnas hårdare
bestämmelser om när unga och dräktiga
djur kan anses vara möjliga att transporte-
ra, bättre ventilationsutrustning, lägre
beläggningsgrader och särskilda krav på
transportörer angående utbildning.

I betänkandet föreslås också att ekono-
miska styrmedel införs för att begränsa
långa/onödiga djurtransporter. Det hand-
lar bland annat om att stoppa exportbi-
drag till export av levande djur från EU till
tredje land, och att samhället kan
kompensera sig för tillsynskostnaderna via
en särskild skatt eller avgift.

I utredningens expertgrupp har fem
veterinärer deltagit, nämligen Ingvar

Ekesbo, Åke Rutegård, Erland Pääjärvi,
Gunnar Johansson och Johan Beck-Friis.
Utredningen i sin helhet finns att läsa på
hemsidan:
http://jordbruk.regeringen.se

Djurskyddslagen 
utvidgas
❘ ❙ ❚ Från och med årsskiftet har djur-
skyddslagen utvidgats och skärpts.
Lagens formulering om att »djur ska hål-
las och skötas i en god djurmiljö och på
ett sådant sätt att det främjar deras
hälsa och ger dem möjlighet att bete sig
naturligt« omfattar nu alla djur som kat-
ter, hundar, ridhästar m m, och inte
enbart djur i lantbruket, försöksdjur och
djur som används i tävlingar. Vidare gäl-
ler från årsskiftet att man för injektioner
till djur måste anlita en veterinär, och att
injektionerna bara får ges när det är
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Ambulant  hästpraktik 
– Vad är bäst för häst?

Kurs för hästengagerade veterinärer i blandad praktik
Kursinnehåll: Föreläsningar samt praktiska övningar och erfarenhetsutbyte inom aktuella ämnesom-

råden, med särskild inriktning på hantering av akut hälta, kolik, tandproblem och smitt-
skydd. Föreläsare är Ragnar Svanholm, Torbjörn Lundström och Louise Treiberg
Berndtsson samt kursledningen.

Målgrupp: Veterinärer med ambulant hästpraktik. 

Målsättning: Att innehållet i denna kurs ska vara praktiskt användbart och att du som deltagare direkt
ska kunna omsätta kursinnehållet i din ambulanta verksamhet. Kursmaterial erhålls i
form av ett datastöd på CD-rom, som kan vara användbart för dig direkt ute i fält. 
I detta material finns bl.a. handledningar, referat, faktasamlingar, blanketter m.m. 

Datum: 5–6 mars, Kramfors
2–3 april, Karlstad
14–15 maj, Jönköping
Hösten 2003, Uppsala/Stockholm

Tider: Dag 1 start kl. 09.00 och dag 2 avslutning kl.17.00.

Kursledning: Anna Forslid, tfn 070-640 49 22, anna.forslid@dv.sjv.se
Henrik Hansson, tfn 070-243 3643, henrik.hansson@dv.sjv.se

Anmälan: Rekvirera anmälningsblankett hos Eivor Johansson eller Jan Johansson på DV-enheten,
Jordbruksverket, tfn 036-15 50 00, fax 036-12 91 11, e-post: eivor.johansson@sjv.se
Distriktsveterinärer anmäler sitt intresse på vanlig kursanmälningsblankett.

Anm. tid: Senast tre veckor före kursstart så att kursbekräftelse kan skickas ut senast tio dagar före
kursstart. Max 35 deltagare per kurstillfälle.

Pris: 4 800 kronor exkl. moms. Måltider, logi och kurspärm/CD ingår.

Välkomna!

551 82 Jönköping
036-15 50 00
www.sjv.se

befogat av veterinärmedicinska skäl.
Veterinären får dock som tidigare på eget
ansvar delegera injektioner efter den ini-
tiala undersökningen och efter instruktio-
ner till djurägaren.

Det maximala straffet för brott mot
lagen höjs också från ett till två års fäng-
else.

Stipendium
Djurvännernas Förenings i
Stockholm stipendium (25 000
kr) utdelas till person eller per-
soner, som genom forskning
eller genom annan insats främ-
jar djurs välfärd. Stipendiet
sökes före den 15 mars 2003
genom insändande av ansökan
med kortfattad motivering till:
Djurvännernas Förening i
Stockholm, c/o Hans Her-
mansson, Bondegatan 25A,
116 33 Stockholm.

VETERINÄRMOTTAGNING
TILL SALU

Välutrustad veterinärmot-
tagning med låg hyra, belä-
gen i Halland ca 4 mil från
Var-berg, till salu. Du bör
vara intresserad av jakthun-
dar och hästar, som utgör
den största delen av patient-
underlaget. Rika tillfällen till
jakt och fiske i omgivande
skogrik natur. Golfbana finns
i närheten.

Pris enligt överenskommel-
se. Ring 0340-893 83 (hem)
eller 0325-316 40 (arb).

Lokal för veterinärklinik
Passande lokal för veterinärklinik i södra Stor-Stockholm. I
området finns många smådjur och stor efterfrågan på veterinär.
Bra hyra. Hundcenter med god samarbetsvilja finns vägg i vägg.
Vill du veta mer? Kontakta Marlene Hagblom, tel: 070-768 88 07
eller 08-727 67 17, fax: 08-86 64 49.

Semestervikarier!
Vi söker två veterinärer
(smådjur) till vårt djursjukhus
maj – september 2003. Sista
ansökningsdag 15 mars 2003.
Välkommen med din ansökan
till:

Box 1257
Stallgatan 5
501 12 BORÅS
tel: 033-20 54 50

fax: 033-20 54 51

e-post till: 
lars.petersson
@blastjarnan-boras.com



60 nummer 1 – 2 2003 svensk veterinärtidning 

Skandia informerar om veterinärförbundets gruppförsäkringar under 2003
Veterinärförbundets gruppförsäkringar, avtal 16587/17417, har under 2003 följande utformning och
premier:
Prisbasbeloppet per 1 januari varje år bestämmer försäkringsbeloppet i gruppliv-, sjukkapital- och olycksfallsförsäkringen
samt barnförsäkringen. Prisbasbeloppet 1 januari 2003 = 38 600 kronor.

Grupplivförsäkring
Försäkringsbelopp Årskostnad kr

– 39 år40– 67 år
Medlem/medförsäkrad 386 000 (10 pbb) 180 504

579 000 (15 pbb, avtrappning från 55 år) 240 732 

Gruppsjukförsäkring I (gamla försäkringen, ingen nyteckning)

Ersättning efter 1 mån karens Årskostnad kr
Medlem (ej medförsäkrad) 600 kr/mån 552

Ersättningen är skattepliktig och premien är avdragsgill som en pensionsförsäkring.

Gruppsjukförsäkring II, avtal 17417 (ny försäkring 1996)
Medlem (ej medförsäkrad)

Sjukpenninggrundande Ersättning Årskostnad kr
månadsinkomst
Upp till 14 499 kr 700 kr/mån 312
14 500 kr – 26 999 kr 1 400 kr/mån 624
27 000 kr –  39 999 kr 2 100 kr/mån 936
40 000 kr och uppåt 2 800 kr/mån 1 248

Ersättningen är skattefri och börjar betalas ut efter 90 dagars sjukskrivning med så stor del som motsvarar sjukskrivningsgra-
den (minst en fjärdedel). Utbetalas i maximalt 36 månader efter karenstiden. 

Sjukkapital (kan endast tecknas som tillägg till sjukförsäkringen)
Medlem (ej medförsäkrad)

Sjukpenninggrundande Ersättningsbelopp Årskostnad kr
månadsinkomst – 39 år40– 59 år
Upp till 14 499 kr Högst 386 000 kr (10 pbb) 636 588
14 500 kr –  26 999 kr Högst 579 000 kr (15 pbb) 960 888
27 000 kr –  39 999 kr Högst 772 000 kr (20 pbb) 1 284 1 188
40 000 kr och uppåt Högst 965  000 kr (25 pbb) 1 596 1 476

Sjukkapitalet utbetalas efter 36 månaders sjukersättningstid efter graden av medicinsk invaliditet och är ett skattefritt eng-
ångsbelopp. 

Gruppolycksfallsförsäkring – heltid med Krisförsäkring

Försäkringsbelopp Årskostnad kr 
Medlem/medförsäkrad 386 000 168 

(Dessutom ersätts vissa kostnader i samband med olycksfall)

Barnförsäkring
Kombinerad försäkring som ger ersättning både vid olycksfall och sjukdom. Gäller för alla dina barn. Makes/sambos barn
omfattas också om de är folkbokförda på medlemmens adress. Gäller till utgången av det år barnet fyller 25 år. Ersättning
vid invaliditet max 30 pbb (1 158 000 kr), vid dödsfall max 1 pbb (38 600 kr). Vid olycksfall utgår ersättning för kostnader.
Årskostnad 732 kr per familj.

Barnolycksfallsförsäkring (ingen nyteckning)
Separat olycksfallsförsäkring till 20 års ålder. Ersättning vid invaliditet max 20 pbb (772 000 kr), vid dödsfall 1 pbb.
Ersättning för vissa kostnader ingår. Årskostnad 216 kr per familj.

Förbundets försäkringsservice omfattar ävenen ansvarsförsäkring (årskostnad 245 kr), veterinärutrustnings- försäkring (års-
kostnad 230 kr), sjukvårdsförsäkring, privatvårdsförsäkring, hem- och villaförsäkring samt praktikförsäkring för egna
företagare.
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Medlemsavgifter

Enligt beslut av Sveriges Veterinärför-
bunds fullmäktige gäller följande med-
lems- och prenumerationsavgifter under
.

Fullbetalande medlem
Medlemsavgiften höjs med  kronor,
prenumerationsavgiften med  kronor
och avgiften till AEA med  kronor
för år . Medlemsavgiften omfattar
även avgift till SVS. Se nedan under Sve-
riges Veterinärmedicinska Sällskap.

Från den  januari  är medlem-
skapet i arbetslöshetskassan frivilligt.
Förbundet avråder dock från att gå ur
AEA.

Fullbetalande medlem

Medlemsavgift 2 670 kr
Prenumerationsavgift SVT 800 kr
Avg arbetslöshetskassan, AEA 1 032 kr
Summa 4 502 kr
OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

För privatpraktiserande veterinärer
(=egenföretagare) är avgifterna samma
som för fullbetalande medlem ovan.
AEA ändrade sina stadgar  så att
även privatpraktiker kan ansluta sig till
AEA.

• Medlem som innehar doktorand-
tjänst och bedriver aktiv forskning på
minst  procent av tjänsten kan efter
årlig ansökan beviljas nedsättning av
medlemsavgiften med  procent.

• Medlem som är dubbelansluten till

universitetslärarförbundet (SULF) beta-
lar medlemsavgift endast till veterinär-
förbundet. Medlemsavgiften för 
är   kronor. Avgiften fördelas mel-
lan SVF och SULF. Medlem som under
året dubbelansluter sig till SULF skall
meddela detta till veterinärförbundet. 

• Prenumeration på SVT är obligato-
risk för alla medlemmar utom för pen-
sionärer. Pensionär som ej vill prenume-
rera på SVT skall meddela detta till för-
bundskansliet. Prenumerationen upp-
hör tidigast från uppsägningsdagen.
Vidare kan två makar/sammanboende,
som båda är medlemmar i förbundet,
avsäga sig den ena prenumerationen.

Herofonden
Herofonden ger från och med året efter
man fyllt  år en pension, som för när-
varande uppgår till mellan   och
  kronor per år beroende på hur
många år man betalat Heroavgiften.
Man måste ha betalat Heroavgiften i
minst tio år för att ha rätt till Heropen-
sion. Avkastningen på inbetald avgift är
mycket god, för närvarande  %, vil-
ket innebär att inbetalda avgifter återbe-
talas på två år (netto efter skatt). Flera
medlemmar rekommenderas därför att i
god tid före -årsdagen ansluta sig till
Herofonden. För medlem som är anslu-
ten till Herofonden tillkommer 
kronor.

Veterinärstuderande
Från och med år  betalar alla vete-
rinärstuderande medlems- och prenu-
merationsavgift till SVF.

Veterinärstuderande

Medlemsavgift 200 kr
Prenumerationsavgift SVT 235 kr
Summa 435 kr
OBS! Medlemsavgift till SYVF tillkommer.
Prenumerationen är obligatorisk för
veterinärstuderande.

Pensionär
Pensionärsavgift erlägges från och med
det kvartal medlemmen går i pension.
Prenumerationen är frivillig för pensio-
närer.

Pensionär

Medlemsavgift 290 kr
Prenumerationsavgift SVT 400 kr
Summa 690 kr
OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

Vart går avgifterna?
Medlemsavgiften på   kronor går
till allmänna kassan för att täcka kostna-
derna för kansliet, styrelsen, kollegiet,
fullmäktige, kommittéer och nämnder
med mera. Till SACO betalas  kro-
nor per yrkesverksam medlem.

Försäkringar

Premierna för grupplivförsäkringen är
från och med  olika för försäkring-
ar tecknade före och efter den  januari
, beroende på ändrade försäkrings-
villkor. Livförsäkringar tecknade efter
den  januari  innehåller inte för-
tidskapital utan enbart ersättning vid
dödsfall. Livförsäkringar tecknade före
detta datum innehöll förtidskapital
under . Från  ändras för-
tidskapitalet till sjukkapital. Alla
grupplivförsäkrade som tecknat försäk-
ringen före den  januari  erhåller
en sjukkapitalförsäkring på max  bas-
belopp i stället för ett förtidskapital på
max  basbelopp, utan hälsoprövning.
Önskar du inte sjukkapitalförsäkringen
kan du säga upp den delen och enbart
behålla livförsäkringen. Skandia sänder
under januari ut information till alla
som i december  var grupplivför-
säkrade med förtidskapital.

Ny livförsäkring kan tecknas på 
eller  basbelopp (bb). Ett bb =  
kronor. Försäkringsbeloppet  respek-
tive  basbelopp gäller till och med 
års ålder, därefter minskas försäkrings-
beloppet med  % per år.

Medlemsavgifter och 
försäkringspremier 2003

) Medlem som är privatpraktiker kan få
ersättning från AEA vid arbetslöshet om all
aktivitet i det egna företaget upphört. Man
kan antingen helt skilja sig från verksamhe-
ten eller göra ett tillfälligt uppehåll. Tillfäl-
ligt uppehåll i verksamheten kan man göra
endast en gång per person och företag. Om
man helt skiljer sig från verksamheten måste
in-registrerat företag avregistreras, fast egen-
dom och rörelsetillgångar avyttras, hyrda
lokaler lämnas. Medlemmen måste förstås
också vara anmäld som arbetssökande på
arbetsförmedlingen.
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Ny sjukkapitalförsäkring kan tecknas
på , ,  eller  basbelopp. För att
teckna sjukkapital måste man även vara
ansluten till förbundets gruppsjukför-
säkring.

Försäkringspremierna under 2003 
är följande:
Gruppliv 10 bb, medlem/
medförsäkrad som ej fyllt 40 år 180 kr
Gruppliv 10 bb, medlem/
medförsäkrad som fyllt 40 år 504 kr
Gruppliv 15 bb, medlem/
medförsäkrad under 40 år 240 kr
Gruppliv 15 bb, medlem/
medförsäkrad som fyllt 40 år 732 kr
Gruppsjukförsäkring I,
(gamla försäkringen) 552 kr
Gruppsjukförsäkring II

Inkomst upp till 14.499 kr/mån 312 kr
Inkomst 14 500–26 999 kr/mån 624 kr
Inkomst 27 000–39 999 kr/mån 936 kr
Inkomst 40 000 kr/mån 
och uppåt 1 246 kr

Sjukkapital, medlem/med-
försäkrad under 40 år 10 bb 636 kr
15 bb 960 kr
20 bb 1 284 kr
25 bb 1 596 kr
Sjukkapital, medlem/med-
försäkrad som fyllt 40 år 10 bb 588 kr
15 bb 888 kr
20 bb 1 188 kr
25 bb 1 476 kr
Gruppolycksfallsförsäkring,
medlem 168 kr
Gruppolycksfallsförsäkring,
medförsäkrad 168 kr
Gruppolycksfallsförsäkring,
barn 216 kr
Barnförsäkring 732 kr
Ansvarsförsäkring 245 kr
Veterinärutrustnings-
försäkring 230 kr

Mer information om gruppförsäkring-
arna finns i Skandias annons på sidan 
i detta nummer av SVT.

Försäkringsbeloppet i ansvarsförsäk-
ringen uppgår till max  miljoner kro-
nor vid sakskada = skada på djur.
Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen
utom USA och Kanada. Veterinärut-
rustningsförsäkringens högsta ersätt-
ningsbelopp uppgår till tre basbelopp
( =   kronor). 

Riksföreningsavgifter

Enligt beslut av respektive riksförenings
årsmöte gäller följande medlemsavgifter
under :

Svenska distriktsveterinärföreningen
Yrkesverksam/röstande 400 kr
Yrkesverksam/ej röstande 75 kr
Pensionär 200 kr

Svenska besiktningsveterinärföreningen
Yrkesverksam/röstande 200 kr
Yrkesverksam/ej röstande 50 kr
Pensionär 50 kr

Sveriges yngre veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande + Åk V—VI 230 kr
Yrkesverksam/ej röstande + Åk I—IV 75 kr

Föreningen veterinärer i enskild tjänst
Yrkesverksam/röstande 50 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Föreningen för veterinärer i administrativ
tjänst
Yrkesverksam/röstande 100 kr
Yrkesverksam/ej röstande 100 kr
Pensionär 10 kr

Föreningen för veterinärer vid vetenskap-
liga institutioner 
Yrkesverksam/röstande 48 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

»Nya PVF«
Medlemsavgiften är ej beslutad.

Djursjukhusanställda veterinärers före-
ning (2002 års avgifter)
Yrkesverksam/röstande 25 kr
Yrkesverksam/ej röstande 25 kr
Pensionär 25 kr

Sveriges Veterinär-

medicinska Sällskap

Från och med  är alla medlemmar i
förbundet även medlemmar i Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS).
Detta innebär att den särskilda medlems-
avgiften till SVS har slopats för förbunds-
medlemmarna, som i fortsättningen beta-
lar till SVS via förbundsavgiften. Med-
lemsavgiften för stödjande medlem i SVS
(SVS-medlem som inte är medlem i vete-
rinärförbundet) har av fullmäktige fast-
ställts till  kronor för .

Medlemsavgift i sektionerna
Enligt beslut av respektive sektions års-
möte gäller följande medlemsavgifter
under :

Häst 150 kr
Smådjur 250 kr
Husdjur

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr

Livsmedel
Yrkesverksam + pensionär 250 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur (2002) 100 kr

Inbetalning av medlemsavgif-

ter och försäkringspremier

Avgifter och premier aviseras via för-
bundets dataregister med en fjärdedel
per kvartal. Om de sammanlagda årsav-
gifterna ej överstiger  kronor kan
dock hela beloppet debiteras på en gång
i början av året. 

Medlem som anser att debiteringen
är felaktig bör snarast kontakta för-
bundskansliet.

Dröjsmålsränta

Medlem som efter betalningspåminnel-
se ej betalar sina avgifter debiteras dröjs-
målsränta med för närvarande , pro-
cent (= riksbankens referensränta + 
procentenheter).

Gratisförsäkringar 

Studerandemedlemmar som avslutat
studierna i årskurs  erhåller fri liv-,
olycksfalls- och ansvarsförsäkring under
två år. Ansvarsförsäkringen gäller dock
enbart för legitimerad veterinär.

Dessa medlemmar är sålunda gratis
försäkrade under  och  med
gruppliv på  basbelopp (  kro-
nor) samt för olycksfall med ett grund-
belopp på  basbelopp (  kro-
nor). Vid en invaliditetsgrad på minst 
procent utbetalas det dubbla beloppet.
Det innebär en högsta invaliditetsersätt-
ning på   kronor. Ansvarsför-
säkringens maximala ersättningsbelopp
är vid personskada  miljoner kronor
och vid sakskada (= skada på djur)  mil-
joner kronor.

En förutsättning för att tillhöra liv-
och olycksfallsförsäkringen är full
arbetsförhet. De medlemmar som
berörs av detta får information direkt
från förbundet.

OBS! Liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring-
arna upphör automatiskt när den försäk-
rade medlemmen fyller 67 år. Vill försäk-
ringstagaren säga upp försäkringen före
67 års ålder måste skriftlig uppsägning
sändas till förbundet. Man kan utträda ur
försäkringen per den första i varje månad.
Uppsägning skall vara förbundet tillhan-
da senast 10 dagar före önskat utträdesda-
tum.
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Den 11-12 december 2002 höll veteri-
närförbundets styrelse ett ordinarie
sammanträde, där den avgående
styrelsen överlämnade styrelsearbe-
tet till den tillträdande. Här refereras
de viktigaste punkterna på dagord-
ningen under styrelsesammanträ-
det.

Besök av SLUs prorektor 
Styrelsen hade inbjudit Torbjörn Fager-
ström, prorektor vid SLU som tagit sig
tid att komma och diskutera framför allt
veterinärfakultetens (V-fak) finanser,
mål och verksamhet. Fagerström inled-
de med att berätta om det besvärliga
ekonomiska läget vid SLU i allmänhet
och V-fak i synnerhet. SLU har under en
följd av år fått ett sämre utfall än andra
universitet. En bidragande orsak kan
vara att SLU har för liten andel under-
visning relativt forskning. SLU har dock
ökat antalet studenter under de senaste
åren. 

Enligt prorektor är SLUs styrelse
medveten om att undervisningen vid V-
fak tar en relativt större andel av budget
än andra fakulteter vid SLU. SLU-sty-
relsen arbetar med att försöka infria för-
slagen i Rasks utredning, som bland
annat skulle innebära att V-fak:s forsk-
ningsbudget förstärks med  miljoner
kronor. 

Övriga frågor som diskuterades var
ersättning för undervisning av studen-
terna, och då särskilt att den kliniska fär-
dighetsträningen måste få kosta pengar,
utbildningsdjursjukhusets status och
finansiering samt möjligheten att lösa ut
lokaler som inte ingår i undervisningen
från hyran.

Torbjörn Fagerström redogjorde
också kortfattat för ett förslag till fakul-
tetsindelning vid SLU med fyra fakulte-
ter: skogsfakultet i Umeå, hortonomfa-
kultet i Alnarp, veterinär- och husdjurs-
vetenskaplig fakultet i Uppsala, samt en
fakultet för naturresurser och jordbruk,
också i Uppsala.

Förhandlingsärenden
De flesta förbund är missnöjda med
utfallet av de »sifferlösa« ramavtal som
träffats och antagligen kommer man att
kräva en återgång till den gamla ord-

ningen med en viss garanterad »botten-
platta«.

Fortsatt prenumeration
på CAB abstracts
Styrelsen beslöt, efter en utvärdering av
hur många av förbundets medlemmar
som använt möjligheten att söka veten-
skapliga artiklar i »CAB abstracts« via
förbundets hemsida, att fortsätta prenu-
merera på denna tjänst åtminstone ett år
till.

Den kliniska kompetensen hos TUVE-
studenterna
Styrelsen ansåg det mycket viktigt att
arbeta för ännu bättre klinisk kompe-
tens hos TUVE-studenterna, framför
allt med tanke på deras integrering i den
veterinära arbetsmarknaden. Det upp-
drogs åt den nya styrelsen att se över
möjligheterna till förbättringar.

Uppdrag från fullmäktige
Styrelsen fick två tydliga uppdrag av
 års fullmäktige, dels att via en
arbetsgrupp se över förbundets organi-
sation, dels att göra en ordentlig analys
av förbundets ekonomi med sikte på en
balanserad budget.

Arbetsgruppen för en ny organisation
hade kallats till ett möte med några övri-
ga SACO-förbund och två möjliga
medarbetare den  december. Styrelsen
utsåg Torkel Ekman att vara styrelsens
kontaktperson med arbetsgruppen. I
arbetsgruppen för översyn av ekonomin
tillsattes den nye ledamoten i styrelsen
Bo Eberhardsson.

Remisser
Diskuterades remissen från riksdagens
revisorer om »Villkoren för veterinär
verksamhet«. Styrelsen framhöll att det
är viktigt att ansluta till tidigare beslut
framför allt från fullmäktige , sam-
tidigt som de nya vinklingarna i rappor-
ten beaktas. Revisorerna ger förslag till
tre olika ämnen att utreda:

✔ de närmare förutsättningarna för
hur en avveckling av distriktsvete-
rinärernas statliga huvudmanna-
skap kan genomföras,

✔ hur omfattande bristerna i djur-
sjukdata är, vad de beror på och

vad bristerna har inneburit för sta-
tistikens användbarhet, samt

✔ att regeringen tar initiativ till en
samlad översyn av länsveterinärer-
nas uppgifter.

Styrelsen ansåg det bra att dessa ämnen
utreds och kommer att kräva att konse-
kvenserna för förbundets medlemmar
vid eventuella förändringar i huvud-
mannaskap utreds samt att de statliga
medel som är avsedda för övervakning
av djurskydd, smittskydd och jourverk-
samhet inte dras in vid en eventuell
omläggning.

Rapporter från möten
Styrelsens medlemmar avrapporterade
från ett flertal möten, däribland:

❚ Den senaste generalförsamlingen i
FVE, den europeiska veterinärfede-
rationen, som hade ett stormigt
möte med avsatta generalsekretera-
re, m m. Diskuterades SVFs strate-
gi och taktik.

❚ Den nya Privatpraktikerföreningen
hade möte den  november och
valde en ny styrelse. Föreningen
kommer att kalla till årsmöte inom
kort.

❚ Den  november uppvaktades
Jordbruksdepartementet av Dag
Hultefors, Karin Östensson, Eva-
marie Lewin och VMF-ordföran-
den.

❚ Susanna Sternberg berättade om ett
branschmöte om salmonellafria
livsmedel den  november. Bran-
schen är oroad över att berörda
departement inte tar ansvar för zoo-
nosdirektivet, salmonellagarantier,
med mera. Diskuterades möjliga
åtgärder från SVF.

❚ Den  november uppvaktades
riksdagens Miljö- och Jordbruksut-
skott av Johan Beck-Friis, Karin
Östensson, Torkel Ekman, Göran
Sandh och VMF:s ordförande. SVF
tryckte bland annat på att hästklini-
kernas ekonomiska underskott är
ett symtom på långvariga problem
med finansieringen av V-fak och
begärde att utskottet tillskjuter
medel till V-fak.

Torkel Ekman

ledamot i förbundsstyrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen
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Social påverkan 
på beteendet hos värphöns

  Anna
Lundberg, Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa,

SLU, Skara, försvarade fredagen den 
november  sin avhandling för
filosofie doktorsexamen med titeln:
»Social influences on the behaviour of
laying hens – Com-
petition during
nesting and social
facilitation of fee-
ding and dust-
bathing«. Oppo-
nent var professor Joy A Mench, Uni-
versity of California, USA.

Hos sociala djur är påverkan från
andra individer i flocken en av de
viktigaste yttre faktorerna som styr
beteendet. Syftet med avhandlingen var
att undersöka några av de sociala fakto-
rer som påverkar hönsen när de ska
finna ett rede, när de är frustrerade, när
de sandbadar och när de äter. Extra
tonvikt har lagts på studier om konkur-
rens vid äggläggningen och på social
facilitering som innebär att en individ
utför ett beteende oftare, eller intensi-
vare, när den ser någon annan utföra
detta beteende. Studierna har gjorts
dels på frigående höns och dels som
experiment där hönsen haft begränsad
kontakt med varandra.

I vilt tillstånd drar sig i regel hönan
undan ifrån flocken för att finna ett
lämpligt rede. I kommersiella besätt-
ningar har de oftast inte möjligheten
att på detta sätt isolera sig från flocken.

Avhandlingsarbetet visade att de flesta
hönorna värpte sina ägg i hörnen av
testboxarna, trots att det var tätare med
höns där, och att de hönor som värpte
sina ägg i hörnen utsattes för fler
aggressiva hackningar jämfört med
dem som värpte i redena. Att hönorna
valde hörnen kan bero på att hörnen
var de mest avskilda platserna i testbox-
en. Det kan också bero på att redena

sattes in först strax
efter att hönsen
börjat värpa. Dock
var tiden som
hönan stannade för
äggläggning nega-

tivt korrelerad med antalet aggressiva
hackningar de utsattes för, dvs ju fler
aggressiva hack de fick, desto kortare
tid stannade de. Konkurrens kan också
vara en bakomliggande orsak till social
facilitering.

Hönorna har ett speciellt läte som
kallas »gakel« som de använder när de
hindras från att utföra ett beteende
som de är motiverade att utföra. Resul-
taten visar att »gakel«-lätet påverkas av
social facilitering. Höns som fick sin
mat täckt av en plexiglasskiva gav ifrån
sig fler »gakel«-läten om de hade säll-
skap av en annan höna som även hon
hade sin matskål täckt och gav ifrån sig
»gakel-läten«.

Hönans rang påverkade social facili-
tering av sandbadning. Dominanta
hönor sandbadade tidigare när de fick
se en videoinspelning av en sandbadan-
de höna jämfört med en videoinspel-
ning av en stående höna. Detta kan
tyda på att bara höns med hög rang

blev socialt faciliterade att börja sand-
bada, men det kan inte uteslutas att de
dominanta hönsen hindrades från att
börja sandbada på grund av den ståen-
de hönan på videon.

Studier av dödfödslar 
hos SLB-kvigor

  veterinä-
ren Bunlue Kornmatitsuk,
Institutionen för obstetrik och

gynekologi, SLU, försvarade tisdagen
den 10 december  sin avhandling
för veterinärmedicine doktorsexamen
med titeln: »Endocrine and clinical
studies of late pregnancy and parturi-
tion in dairy cattle with special empha-
sis on stillbirth«. Opponent var profes-
sor David Noakes, Royal Veterinary
College, London, England.

Andelen SLB-kvigor som föder
dödfödda kalvar har ökat från ca fem
procent till cirka elva procent under de
senaste  åren. Det övergripande
målet med de studier som ligger till
grund för avhandlingen var att under-
söka hormonmönster och fysiologiska
faktorer som kan ha betydelse för
uppkomsten av dödfödslar hos SLB-
kvigor eller som markörer för en före-
stående dödfödsel. 

I inledande försök användes induk-
tion av förlossningen med hjälp av
prostaglandin som försöksmodell för
att studera hematologiska, endokrina
och kliniska förändringar i relation till
kalvningsförlopp. Dessa studier visade
att juverfyllnad, avslappande av bäck-
enband och temperatursänkning var
säkra kliniska tecken på förestående
kalvning. Beträffande de hormonella
parametrarna visade sig östronsulfat
och PAG (pregnancy associated gly-
coproteins) vara lämpliga hormonella
markörer för kalvningsförloppet och
kalvens överlevnad.

För att utvärdera de olika markörer-
nas mera specifika samband med kal-
vens kondition studerades  kalvning-
ar under loppet av tre år i en besätt-
ning. Vid sidan av de beskrivna para-
metrarna undersöktes också placentan i
detalj, både med hjälp av ultraljud hos
det dräktiga djuret och morfologiskt
efter kalvning. I denna studie befästes
en hög dödfödselfrekvens hos SLB-

Anna Lund-
berg tillsam-
mans med
objekten för
sin avhand-
ling.
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kvigor (19 %). Inga förändringar hos
placentan kunde påvisas ha samband
med dödfödslar. Avvikande mönster i
östronsulfat och PAG i blod kunde
dock ses i samband med dödfödsel. 

I en avslutande intensivstudie under-
söktes de kliniska och hormonella
förändringarna mer i detalj. För detta
ändamål inköptes till kliniken SLB-
kvigor från besättningar som var semi-
nerade med tjurar med avelsvärden för
hög risk (försöksdjur) respektive låg
risk (kontroll) för dödfödslar. De två
grupperna studerades från ca sjunde
dräktighetsmånaden fram till och med
kalvningen. Kalvarnas viabilitet stude-
rades också kliniskt och endokrinolo-
giskt. Frekvensen dödfödslar var 
procent i försöksgruppen och  pro-
cent i kontrollgruppen. Orsaken till
dödfödsel varierade beroende på
använd tjur i försöksgruppen, där den
ena använda tjuren gav upphov till
kalvningssvårigheter som resulterade i
dödfödsel medan den andra tjuren gav
upphov till födsel av döda kalvar utan
tecken på störningar i kalvningsförlop-
pet. Beträffande de senare visade sig
östronsulfat och PAG vara en god
markör för uppkomsten av dödfödslar
utan kalvningskomplikationer. Inga
förändringar i placentan kunde dock
iakttas som förklaring till dödfödsel.
Tidpunkten från kalvning till det att
kalven reste sig var det bästa tecknet på
kalvens livskraft.

Förslagsvis kan blodprov under den
sista dräktighetsmånaden hos kvigor i
riskzonen som visar förändringar i
hormonprofilen föranleda en bättre
övervakning vid kalvningen, vilket
skulle kunna rädda en del av kalvarna.

Olika tolkningar 
av djurvälfärdsbegreppet

  ,
institutionen för husdjurens
miljö och hälsa, SLU i Skara,

försvarade fredagen den  december sin
doktorsavhandling med titeln: »Ethics
and animal welfare in organic animal
husbandry – an interdisciplinary
approach«. Fakultetsopponent var dr
Francien H de Jonge, University of
Utrecht, Nederländerna.

Vad menas egentligen med god

Vi söker dig som vill jobba i team med andra glada och

ambitiösa veterinärer och djurvårdare. Vi har varit godkänt

djursjukhus sedan 1998 och är fortfarande under stark

utveckling. Hos oss får du bra arbetstider, organiserat

utvecklingsstöd och stora möjligheter till specialisering.

Läs mer om oss på www.sodradjursjukhuset.se.

Vi förfrågningar ring chefvet Lennart Granström

vx 08-97 31 01, direkt 08-646 58 55 eller

mobil 0706-42 36 23. Ansökningar sändes till

Södra Djursjukhuset, Gamla Södertäljevägen 187,

141 70 Huddinge. Sista ansökningsdag är 1 mars 2003.

SÖDRA DJURSJUKHUSET

SÖKER

SMÅDJURSVETERINÄR

Jobb som distriktsveterinär
Gamleby – en heltidsanställning 
(dnr 06-526/03)

Gamleby – ett vikariat 60 % (omfattning kan 
diskuteras, dnr 06-527/03)

Kristinehamn – en heltidsanställning 
(dnr 06-528/03)

Bollnäs – ett långtidsvikariat 100 % 
t.o.m. 3 oktober 2003 (dnr 06-6268/02)

Vännäs – en heltidsanställning 
(dnr 06-529/03)

Hallsberg – en heltidsanställning 
(dnr 06-537/03)

Hammerdal – ett långtidsvikariat 100 % 
t.o.m. 31 augusti 2003 (dnr 06-556/03)

Alvesta – en heltidsanställning 
(dnr 06-637/03)

Södra Storsjöbygden – ett långtidsvikariat 
100 % t.o.m. 31 juli 2004 (dnr 06-638/03)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 26 februari 2003.

551 82 Jönköping
036-15 50 00
www.sjv.se
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djuromsorg? Inom det ekologiska
lantbruket lägger man stor vikt vid att
djuren ska kunna leva ett naturligt liv,
medan man inom det övriga lantbruket
ofta tycker att det är viktigast att dju-
ren är friska. Djurrättsorganisationer å
sin sida vill framför allt hindra att en-
skilda djur lider. Dessa skillnader i
grundsyn kan leda till onödiga konflik-
ter, menar Vonne Lund i sin doktorsav-
handling.

Ekolantbruket har ibland anklagats
för dålig djuromsorg, både från det
konventionella lantbruket och från
djurrättshåll. Vonne Lund har fördju-
pat sig i de olika gruppernas argumen-
tation och menar att konflikterna ofta

beror på skillnader i etisk grundsyn och
livsåskådning. Det leder i sin tur till att
man har olika syn på när djuren har
det bra, menar hon.

Vonne Lund har studerat djurom-
sorg i förhållande till ekolantbrukets
grundläggande värderingar. Ekolant-
brukets viktigaste mål, både i Sverige
och internationellt, är att vara mil-
jövänligt och uthålligt. Vonne Lund
menar att målet om god djuromsorg
går att förena med miljövänlighet även
om de olika målen ibland kommer i
konflikt med varandra. Därför bör det
ekologiska lantbruket ha god djurom-
sorg bland sina mål även fortsättnings-
vis. I Sverige kan detta tyckas självklart,

men internationellt kan djuromsorgs-
målet behöva lyftas fram, menar hon. 

Avhandlingen visar också att djurväl-
färdsbegreppet tolkas något olika i
ekologiskt och konventionellt lantbruk.
I ekolantbruket lägger man vikt vid att
djuret ska leva ett »naturligt liv« för att
ha god välfärd. Då inbegrips både
möjligheten att utföra ett naturligt
beteende, att utfodringen är anpassad
till djurslagets fysiologi samt att miljön
ska påminna om den som arten
ursprungligen levde i. Inom konven-
tionellt lantbruk läggs större vikt vid
djurens fysiska hälsa och produktion.
Om djuren är friska och växer bra eller
mjölkar mycket, tolkas detta som
tecken på god välfärd. Konsumenternas
uppfattning om djurvälfärd stämmer
ofta med ekolantbrukets syn. Det är
därför viktigt att det ekologiska lant-
bruket i kommunikationen med
omvärlden tydligt anger hur man
definierar djurvälfärd.

En litteraturstudie i avhandlingen
redovisar ekodjurens välfärd i prakti-
ken. Det visade sig att få vetenskapligt
granskade artiklar har publicerats. Det
är därför svårt att dra någon slutsats,
men en försiktig konklusion är att
djurvälfärden i stort sett är lika bra eller
möjligen något bättre i ekologiska
besättningar. Ett viktigt undantag är de
parasitrelaterade sjukdomarna, vilka är
ett större problem i ekolantbruket. Där
är förebyggande behandlingar med till
exempel avmaskningsmedel inte tillåt-
na i hela besättningar, bland annat av
miljöskäl.

Avmaskningen är ett exempel på att
det kan finnas konflikter mellan den
ekologiska grundsynen, som prioriterar
uthållighet och miljövård, och djur-
skyddsmålsättningen. Därför menar
Vonne Lund att det ekologiska lantbru-
ket behöver utveckla strukturer som
säkrar djurvälfärden. Detta är kanske
ännu viktigare i ett internationellt
perspektiv än i Sverige. I avhandlingen
presenteras ett förslag, nämligen ett
etiskt kontrakt som skulle kunna
användas i detta syfte både i teori och
praktik. Det symboliska kontraktet
skulle reglera förhållandet mellan
husdjur och människa, så att djuren
skulle garanteras en viss välfärd.

Seniorforsker/forsker 
i veterinær epidemiologi

Afdeling for Patologi og Epidemiologi søger en veterinær epidemiolog
med tiltrædelse snarest. Arbejdssted er København.

Arbejdsopgaver
• Risikovurdering vedrørende introduktion og spredning af eksotiske hus-

dyrsygdomme i samarbejde med andre medarbejdere i sektionen
• Rådgivning og samarbejde med myndigheder og organisationer ved

rørende risikohåndtering og risikokommunikation
• Planlægning og gennemførelse af andre epidemiologiske forsknings-

projekter i et multidisciplinært samarbejde med institutionens øvrige 
medarbejdere

• Selvstændig forskning inden for epidemiologi inkl. økonomisk ansvar 
og kompetence

• Vejledning og undervisning af yngre forskere og ph.d.-studerende.

Kvalifikationer og ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes besat på seniorforsker- eller forskerniveau med en veterinær
epidemiolog. Ansøgeren vil naturligt være dyrlæge med ph.d.-uddannelse
inden for epidemiologi eller have tilsvarende kvalifikationer opnået gennem
forskning inden for området.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til overens-komst for akademikere
i staten. Aflønning vil være inklusive rådighedstillæg og seniorforsker- eller
forskertillæg.

Ansøgning
For at søge stillingen er det nødvendigt at rekvirere det komplette stillings-
opslag under j.nr. 33142-0312 på DVI's hjemmeside: www.vetinst.dk eller
ved henvendelse til DVI's personalekontor på tlf. 3530 0131. 
Ansøgningsfristen er den 28. februar 2003 kl. 12.00.

DVI opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, race,
religion eller etnisk tilhørsforhold.

Danmarks Veterinærinstitut (DVI) er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. DVI er en del af det veterinære beredskab og har
som målsætning at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme,
zoonoser og antibiotikaresistens. Instituttets vision er at have et forudseende bered-
skab vedrørende fødevaresikkerhed og husdyrsundhed. DVI har ca. 500 medarbejdere.
Læs mere om DVI på www.vetinst.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks Veterinærinstitut
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Svar: EKG : Förmaksfladder, kam-
marfrekvens /min.

EKG 2: Normal sinusrytm med
enstaka förmaksextraslag (pil), där
den prematura P-vågen delvis sam-
manfaller med tidigare T-våg (Figur
3).

Diskussion
Förmaksfladder kännetecknas av en
snabb och regelbunden kammarrytm
och en regelbundet ondulerande, så
kallad sågtandad, baslinje. Detta är
en ovanlig arytmi hos hundar. Den
bakomliggande orsaken är dock
densamma som för andra förmaks-
arytmier, som förmakstakykardi och

förmaksflimmer. I detta fall kunde
grundorsaken till arytmin inte fast-
ställas, men den kunde framgångsrikt
behandlas med digoxin.

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 3. EKG 2 visar en normal sinus-
rytm med enstaka förmaksextraslag
(pil), där den prematura P-vågen delvis
sammanfaller med tidigare T-våg.

EKG-fall av intresse för publicering
i SVT kan skickas till Anna Tidholm,
c/o SVT-redaktionen. Registrering-
en bör vara avledning II med has-
tigheten 50 mm/sek och amplitu-
den 1 cm = 1 mV. Både kompletta
fallbeskrivningar och frågeställ-
ningar riktade till Anna Tidholm
tas emot.
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Starta Eget-information
Veterinärförbundet har daterat upp sitt
Starta Eget-paket. Här finns bland
annat information om olika företagsfor-
mer, lånemöjligheter, tips på länkar till
olika myndigheter med mera. För-
bundsmedlemmar kan beställa materia-
let från kansliet.

Godkända läkemedel
■ Läkemedelsverket har den  oktober
 godkänt nedanstående läkemedel.

Capstar vet, tablett , mg och  mg.
Innehavare av godkännande för försälj-
ning: Novartis Healthcare A/S, Köpen-
hamn, Danmark.

ATC-kod: QPB X (nitenpyram)

■ Läkemedelsverket har den  novem-
ber  godkänt nedanstående läke-
medel.

Porcilis Ery-Parvo vet, injektionsväts-
ka, emulsion. Innehavare av godkännan-
de för försäljning: Intervet International
BV, Boxmeer, Nederländerna.

ATC-kod: QJE A (parvovirusin-
fektion – rödsjuka)

■ Läkemedelsverket har den  novem-
ber  godkänt nedanstående läke-
medel.

Baycox vet, oral suspension  mg/ml.
Innehavare av godkännande för försälj-
ning: Bayer AG, Leverkusen, Tyskland.

ATC-kod: QPA J (toltrazuril)

Svenska

➤ Nya

1-3/5 -03. Kurs i grundläggande inten-

sivvård för hund och katt anordnas i
Helsingborg av Regiondjursjukhuset i
Helsingborg i samarbete med SVS. Info:

Beert Jan Reezigt, tel: -  , e-
post: bert-jan.reezigt@djursjukhus.com
(se annons i denna tidning)

22-23/3 -03. Kurs i Oraltrauma anordnas
på Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göte-
borg av Svenska Sällskapet för Djur-
tandvård. Info: Susanne Andersson, tel:
-  eller Ann Pettersson, tel:
-   (se annons i denna tid-
ning)

30/3 -03. Kursdag i Perinatalvård katt

och hund arrangeras i Ultuna, Uppsala av
Sällskapet för smådjursreproduktion.
Info: Annelie Eneroth, tel: - , e-
post: @telia.com, Sven Ödman,
tel: -  , -  , e-post:
odman@ekhosat.se (se annons i denna
tidning)

4-5/4 -03. Kurs om Kaniner och marsvin

arrangeras i Örsundsbro av Bayer Healt-
hcare. Info: Bayer AB, Division Veteri-

när, Box ,   Göteborg, fax:
-   (se annons i denna tid-
ning)

22/5 -03. Kurs i Hematologi hos hund

och katt arrangeras på SLU, Uppsala av
Institutionen för klinisk kemi och
Smådjurssektionen SVS. Info: Inger Lilli-
ehöök, tel: -  , fax:  -  ,
e-post: Inger.Lilliehook@klke.slu.se (se
annons i denna tidning)

➤ Tidigare publicerade

17/2 -03. Diagnos: Duktig. Temadag för

överambitiösa tjejer och alla andra

som borde bry sig, Stockholm. Arrange-
ras även den 2/, /, /, /
(SVT /)

4/3 -03. Kurs i Djurskydd för veterinä-

rer, SLU, Uppsala. Arr: Sveriges Veteri-
närförbund (SVT /, annons /
och /)

läkemedel

kongresser 
& kurser

kanslinytt

Regiondjursjukhuset Helsingborg
Och SVS anordnar kurs i:

Grundläggande intensivvård 
för hund och katt

Välkommen till Helsingborg till våren!

Intensivvård är ett område som, med ökad kunskap, får allt större
betydelse inom veterinärmedicinen. Regiondjursjukhuset Helsingborg
anordnar därför en tredagars kurs i grundläggande intensivvård för
hund och katt i Helsingborg 1–3 maj 2003.

Teori kommer att varvas med praktiska övningar. Huvudföreläsare blir
Dr. Jennifer Devey, diplomate American College of Emergency
Medicine and Critical Care, som har en mångårig erfarenhet från The
Animal Emergency Center i Milwaukee, USA. Övriga föreläsare blir
prof A. Lundorf Jensen, PhD, Dipl ECVIM och A. Kristensen, PhD, dipl
ACVIM, båda från veterinärhögskolan i Köpenhamn, och Bert Jan
Reezigt, klinikveterinär på Regiondjursjukhuset i Helsingborg. 

Mer information om kostnader och anmälan kommer i en annons om
några månader. Information kan också fås av Beert Jan Reezigt, tele-
fon: 042 - 168001, bert-jan.reezigt@djursjukhus.com
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13-14/3 -03. Grundkurs i Rehabilitering

av häst och hund, SLU, Ultuna. Arr:
Kompetenscentrum smådjur och Hip-
pocampus (SVT /)

25-26/3 -03. Kurs i »Mastitbekämpning

på besättningsnivå — biologiska verk-

tyg i fältarbetet«, Uppsala. Arr: Svensk
Mjölk och SLU (SVT /)

25-26/3 -03. Veterinärfarmaci: Mindre

sällskapsdjur, Uppsala. Arr: Läkeme-
delsakademin (SVT /)

26-27/3 -03. Kurs i dynamisk mätning av

vakuumfunktioner under mjölkning,

Uppsala. Arr: Svensk Mjölk och SLU
(SVT /)

27/3 -03. Veterinärfarmaci: Hästen i

centrum, Uppsala. Arr: Läkemedelsaka-
demin (SVT /)

-/ -.  -
, Lund. Arr:
Svenska Djurhälsovården. (SVT /)

11-15/8 -03. Kurs i Pig herd health and

welfare, gastrointestinal diseases,

Uppsala. Arr: NOVA University. (SVT
/)

internationella

Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association’s
hemsida: http://www.worldvet.org/

och på British Small Animal Veteri-
nary Associations hemsida: http://
www.bsava.com

➤ Nya

18-19/3 -03. Veterinary Statistics, a two
day training course arrangeras i London
av Management Forum. Info: Manage-
ment Forum Ltd,  Woodbridge Road,
Guildford, GU1 4RJ, UK. Tel: -
() , fax: -()
, e-post: info@management-
forum.co.uk, website: www.manage-
ment-forum.co.uk.

7-8/4 -3. 4th International Conference

on The Regulation of Veterinary Medici-

nal Products in Europe arrangeras i
London av Management Forum. Info:
Management Forum Ltd,  Wood-
bridge Road, Guildford, GU1 RJ, UK.
Tel: -() , fax:
-() , e-post:
info@management-forum.co.uk, web-
site: www.management-forum.co.uk.

25-27/4 -03. Voorjaarsdagen arrangeras i
Amsterdam. Info: Voorjaarsdagen Sec-
retaria, Eurocongres Conference Mana-
gement, PO Box , NL- BS
Amsterdam, Nederländerna. Fax: -
()-  , tel: -()-
 .

11-13/7 -03. 12th Annual Scientific Mee-

ting of the ECVS arrangeras i Glasgow,
Skottland av European College of
Veterinary Surgeons. Info: European
College of Veterinary Surgeons, Unive-
risty of Zürich, Faculty of Veterinary
Medicine, Equine Hospital, Winterthu-
rerstrasse , CH- Zürich,
Schweiz. Tel: -- , fax:
-- , e-post: ecvs@vetcli-
nics.unizh.ch.

18-22/8 -03.13th IVRA Meeting arangeras i
Midrand, Sydafrika av International
Veterinary Radiology Association. Info:
The Secretariat, IVRA, c/o Diagnostic
Imaging Section, Department of Com-
panion Animal Clinical Studies, Faculty
of Veterinary Science, University of Pre-
toria, Private Bag X04, Onderstepoort,
, Sydafrika. Tel: -  ,
fax: -  ,e-post:
ivra@op.up.ac.za, website: www.up.
ac.za/academic/veterinary/ivra/.

Sommarvikarie
vet.stud alt. veterinär

sökes till modern, välutrustad smådjursklinik i det sommarfagra
Ängelholm under juni, juli och augusti 2003.

Klinikens personal består av två heltidsanställda veterinärer, två
konsultveterinärer samt fyra sköterskor.
Vi söker en ambitiös, utåtriktad, glad medarbetare som semes-
tervikarie.

Vi har endast öppet under dagtid och inga röda dagar. Alltså blir
det ingen kvälls- eller nattjourtjänstgöring. Bostad kan ordnas på
gångavstånd från kliniken.
Ring oss på tel nr 0431-44 88 99 eller skicka en ansökan till
Veterinärhuset Ängelholm, Kristianstadsg. 14, 262 71 Ängelholm.

Smådjursveterinär
Leg. veterinär sökes till planerad smådjursklinik som beräknas
starta under våren 2003 i nyinredd lokal, belägen i Skaraborgs
län.

Poliklinisk verksamhet med utrymme för 3-4 tjänster varav 1
veterinär.

Anställningsform, arbetstid o.dyl. kan diskuteras.
Du bör ha erfarenhet av polikliniskt arbete (inkl. kirurgi, röntgen).

Om Du vill vara med från början och skapa en trevlig miljö där vi
kan erbjuda våra patienter omsorgsfull vård - lämna gärna intres-
seanmälan eller förfrågan via e-mail, djurklinik@spray.se eller till
Rigmor Sternö, mobiltelefonnr. 070-1705757.
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➤ Tidigare publicerade

21-23/2 -03. Kurs och möte om Horses –

Performance Diagnosis of Bone,
Bonn/Weilerswist-Müggenhausen,
Tyskland. (SVT /)

3-7/3, 10-14/3 -03. Course in Veterinary

Public Health: Data Management and

Biostatics, Köpenhamn, Danmark
(SVT /)

11-13/3 -03. Course in Laboratory Animal

Science: Anaesthesia, Analgesia and Eut-
hanasia of Laboratory Animals, arrange-
ras i Köpenhamn, Danmark (SVT
/)

17-21/3 -03. Course in Laboratory Animal

Science: Laboratory Animal Health and
Pathology, Köpenhamn, Danmark
(SVT ⁄)

18-19/3 -03. A two day training course

»Veterinary Statistics«, London, UK
(SVT /)

1/4 -03. Course in Veterinary Public

Health: Disease Control Strategies,

Köpenhamn, Danmark (SVT /)

3-6/4 -03. 46th British Small Animal

Veterinary Association Congress, Bir-
mingham, UK (SVT /)

4/7 -03. 2nd Dentistry, Oral and Maxil-

lo-Facial Surgery Forum, Velbert, Tysk-
land (SVT /)

5-6/7 -03. 2nd Surgical Forum of the

European College of Veterinary Sur-

geons, Velbert, Tyskland (SVT /)

4-6/9 -03. ESDARs årliga konferens,

Dublin, Irland. (SVT /)

25-28/8 -04. The 5th World Congress of

Veterinary Dermatology, Wien, Öster-
rike( SVT /)

BESTÄLLNING AV YMPÄMNE MOT BABESIOS
Under 2003 kommer försäljning av ympämne mot babesios att ske under veckorna 12-15. Vänligen
observera den förkortade försäljningsperioden.

Ympämne beställs från SVAs orderavdelning, tel: 018-67 43 00.

Ympämnet innehåller levande Babesia-organismer, har kort hållbarhetstid, stor känslighet för värme
och tål inte att frysas. Planera därför det aktuella behovet. Ympgenomslag kan förekomma. Djuren
skall därför kontrolleras dagligen under 14 dagar.

Ympämnesproduktionen är begränsad under år 2003, för att vara avvecklad senast 2005.

Ympämnet tillverkas vid Avdelningen för blodprodukter, Håtunaholm, SVA.

VÄLKOMMEN
till

Skalpellens Årsmöte 
9–10 maj 2003

”Spännande möte i Borås”

SÄLLSKAPET FÖR SMÅDJURSREPRODUKTION
Inbjuder till kursdag i 

PERINATALVÅRD KATT OCH HUND 
samt

ÅRSMÖTE

Kursen omfattar: Anestesi vid kejsarsnitt: Vet Pia Funkquist. 
Intensivvård: Vet Beert Jan Reezigt. 
Patologi på valp/kattungar: Vet Erica 
Karlstam

Plats: Veterinärernas kårhus (vid Gallan) Ultuna, 
SLU, Uppsala 

Datum: Söndagen 30 mars 2003 kl. 9.30-17.00

Kursavgift och anmälan: 600 kr. för medlem 700 kr. för icke
medlem.  Insättes på postgiro 835 56 24-1 Sällskapet för småd-
jursreproduktion senast den 20 mars 2003. Ange namn, adress
och telefonnummer på Pg-talongen. Anmälan är bindande.

Årsavgift: Alla gamla och nya medlemmar uppmanas att betala
årsavgift för 2003 är 100 kr på ovanstående Pg. 

Upplysningar : Annelie Eneroth 0175-14091  e-mail:
0175140@telia.com

Sven Ödman 013-164165  mobil 0703-164165  e-mail:
odman@ekhosat.se
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personnotiser

Födelsedag i februari
Gunnar Tollerz, Uppsala  år, 
februari.

Födelsedagar i mars
Carl-Johan Ehlorsson, Munka-
Ljungby  år,  mars.
Claes Bumark, Hästveda  år,  mars.
Bengt Ronéus, Uppsala  år,  mars.
Lars-Eric Johansson, Falkenberg 
år,  mars.
Åke Holst, Norrköping  år,  mars.
Olle Wallin, Mariestad  år,  mars.
Jan Alba, Skellefteå  år,  mars.
Bengt Hjelmqvist, Falkenberg  år
den  mars.
Claes Lindström, Brunskog  år, 
mars.
Kjerstin Arnesson, Gnesta  år, 
mars.
Olle Rydell, Borlänge  år,  mars.
Bengt Ehn, Malaga  år,  mars.
Michael Stampe, Kristianstad  år, 
mars.
Jan Wissler, Karlstad  år,  mars.

avlidna

leg veterinär lars gröndahl har avli-
dit,  december . Han föddes 
i Stockholm, avlade studentexamen i
Lidingö  och veterinärexamen
.
Se in memoriam på sidan .

f länsveterinär lars hässler har
avlidit den  januari . Han föddes
 i Göteborg, Göteborgs och Bohus
län, avlade studentexamen i Lund 
och veterinärexamen . Han var
assistent vid veterinärinrättningen i
Skara , besiktningsveterinär vid
kontrollslakteriet i Luleå  och
stadsveterinär där .  var han
besiktningsveterinär vid kontrollslakte-
riet i Valbo och  utnämndes han
till länsveterinär i Gävleborgs län samt i
Hallands län . Han pensionerades
.

F stadsveterinär Lennart Martelius

har avlidit den  november .
Han föddes  i Borg, Östergötlands

Lektor 
i Røntgen/Billeddiagnostik
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Klinisk Institut søger en lektor i billed-
diagnostik fra den 1. juni 2003 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaverne omfatter forskning og undervisning og klinisk service
inden for billeddiagnostik specielt ultralyd på Klinisk Instituts patienter. 

Ansættelsesproceduren vil følge Forskningsministeriets bekendtgørelse nr.
820 af 31. august 2000. Stillingen besættes på overenskomstvilkår.

For at søge stillingen er det nødvendigt, at ansøgeren rekvirerer det kom-
plette stillingsopslag for stillingen, hvori indhold, kvalifikationskrav og krav
til ansøgningerne er beskrevet. Stillingsopslaget kan rekvireres enten på
KVL’s hjemmeside www.kvl.dk eller ved hen-vendelse til Den Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskoles Personalekontor, Bülowsvej 17, 1870 Frederiks-
berg C, Danmark, tlf. 3528 2022. De bedes ved henvendelse henvise til
j.nr. 621/00209-193. Ansøgningsfristen for stillingen er den 3. marts 2003
kl. 12.00. Dette opslag er et uddrag, der ikke kan bruges som grundlag
for ansøgning.

DEN KGL. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE

KVL varetager forskning og uddannelse på land-, skov- og havebrugsområderne, veteri-
nærområdet og på humanernærings- og levnedsmiddelområdet. KVL har ca. 3.500 stude-
rende, heraf 400 ph.d., 1.600 ansatte og en omsætning på 960 mio. kr. Som led i KVL's
ligestillingspolitik opfordrer vi både kvinder og mænd uanset alder, race, religion eller etnisk til-
hørsforhold til at søge stillingen. Læs i øvrigt om KVL på www.kvl.dk

  

Box  
  

: Kungsholms
Hamnplan 

-: office@svf.se
: www.svf.se
: .‒., .-.
(‒: .‒.,
.‒.)


: -  
:  -  

Kanslichef:
 , leg vet
: -  
:    
: -  
-: karin.ostensson@svf.se

Förhandlingschef:
 , jur kand
: -  
:     
: -  
-: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
 , leg vet
: -  
:    
: -  
-: christina.arosenius@svf.se

Informationschef
 -, leg vet
: -  
:    
: -  
-: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman
 , jur kand
: -  
:    
: -  
-: amelie.lothigius@svf.se

Kamrer
 
: -  
-: rune.koskinen@svf.se

Sekreterare
 
: -  
-: birgitta.larsson@svf.se

 , , 
: -  
-: marianne.lundquist@svf.se

 ,
: -  
-: agneta.svensson@svf.se

Postgiro:   - Allmänna kassan
  -
Understödsfonden

Bankgiro: -  Allmänna kassan

forts sidan 74  ➤
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E       . Ja, åtminstone anser hans dator det.
Varje gång han ska lägga in ett besök i datorn står det Alvesta där på skärmen. Envist
rättar han till felet, Lindesberg, lika envist kontrar datorn med sitt Alvesta. Datorn är

dock lurigare än man tror. Även om den visar Alvesta på skärmen så när man slutligen ger upp
och ber den skriva ut så står det rätt på pappret från skrivaren! Fenomenet går säkert att för-
klara med en bugg någonstans i programmets källkod men för oss vanliga användare verkar
det onekligen som att datorn bara driver med oss. Är inte informationsteknologin fantastisk
och underlättar vardagen?!

Fråga vilken veterinär som helst i din närhet som använder sig av ett datorbaserat journal-
system om hur det fungerar. Svaret lär inte bli »Oh, det är helt fantastiskt och krånglar ald-
rig!«… Snarare får du svaret »Hmm, mutter, mutter, i går letade jag efter en försvunnen hund
i en timme, mutter, minns du Kalle i kursen efter... han kastade ut sin dator genom fönstret i
ren desperation när hela bokföringen försvann med två knapptryck«. 

K          som hugger oss i handen
när vi försöker titta den i öronen eller på att den där kolikhästen självklart kastar med
huvudet allt den kan under nässvalgsondningen så att blodet stänker. Det är bara att

vi har andra förväntningar på datorn. Den ska vara lydig, göra exakt det vi tror att vi
säger till den att göra och aldrig krångla oavsett om vi startar den i minus  grader
eller just tappat den i backen vid dörren till jobbet, stressade och full-lastade med
saker som vanligt. Datorn ska finnas där och bara fungera.

N       
av sin under veterinärutbildningen obligatoriska kurs »Lär
dig skriva obegripligt«? Jo, det finns en räddning kvar. Än så

länge är det få veterinärer som har tillgång till digitalt skrivna
recept. Varje renlärig veterinär försöker därför åtminstone en
gång dagligen skriva ett recept som ger apotekspersonalen
något att bita i! Om man inte orkar, om man givit upp, då
finns Föreningen pekfingervalsens vänner.

Nog med elände. Som ung dataälskande veterinär vill jag
egentligen bara sjunga det datorbaserade journalsystemets lov.
Visst är det fantastiskt att hitta hela Lilla snuttegulls journal
på fyra sekunder, fullt läsbar. Likaså är det underbart att
slippa ha alla läkemedelspriser i huvudet. Plipp, ja, det var
åtta milliliter, och där kom priset upp på skärmen. Två
tryck till och fakturaunderlaget är färdigt. När det funge-
rar är det alldeles ypperligt.

N ,      . Så
länge datorn helt oförklarligt fortsätter med-
dela »Winword.exe har fått problem och

kommer att avslutas« eller min kollega tvångskommen-
deras till Alvesta fortsätter jag att lida med alla de som
svettas framför sina burkar. Ge inte upp! I himlen finns
det nog ingen journalföringslag.

Jenny Ennerdal

❘ ❙ ❚  kåseri

Hundar försvinner i olydig dator…
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Lars Gröndahl till minne

Vår kollega och
mycket gode och
trogne vän Lars
Gröndahl avled
hastigt natten mel-
lan den  och 
december , en
månad före sin -
årsdag.

Lasse växte upp
på Lidingö men
hade rötter i Dalarna, vilket var viktigt
för honom. Veterinärexamen tog han

 och distriktsveterinärbanan blev
det självklara valet därefter. Efter en del
vikariat blev han först regionvikarie i
Kristianstad, innan han blev ordinarie
distriktsveterinär i Sjöbo . Våren
 kom Lasse till Katrineholm, där
han verkade fram till sin bortgång.

Lasse var en oerhört varm och
omtänksam människa med en självklar
empati. En vänlig och ofta skämtsam
kommentar låg alltid nära till hands.
Hans professionalitet, goda omdöme
och idérikedom rönte mycket stor upp-
skattning bland djurägarna. Det var ofta
en leende djurägare han lämnade efter
en förrättning. Lasse hade en speciell
egenskap, som nästan kunde synas över-

naturlig, nämligen förmågan att snabbt
avslöja en människas karaktär. Han viss-
te efter kort tid, vad för slags människa
han hade att göra med. 

Lasses glada och utåtriktade sätt
bidrog till att ge honom många goda
vänner. Men han hade också en stark
integritet. Han släppte in många i »far-
stun« men betydligt färre i »kammaren«.
Vi som hade förmånen att få komma dit
in saknar idag en oersättlig dimension i
livet. 

Vi är skyldiga dig ett stort tack för vad
du har givit, Lasse!

Jan Anders Nyberg
Sten Wiechel

län, avlade studentexamen i Stock-
holm  och veterinärexamen .
Han var assistentveterinär vid Stock-
holms lns och stads hushållningssäll-
skap , konsulent hos veterinär-
styrelsen  och byråveterinär där
.  var han besiktningsveterinär

vid Stockolms slakthus och  stads-
veterinär i Stockholm, från vilken
tjänst han pensionerades .

F överveterinär Curt Svensson har
avlidit den  januari . Han föddes
 i Ottarp, Malmöhus län, avlade

studentexamen i Landskrona  och
veterinärexamen . Han var besikt-
ningsveterinär vid kontrollslakteriet i
Gällersta .  var han besikt-
ningsveterinär i Örebro och  över-
veterinär där, från vilken tjänst han
pensionerades .

Lars Gröndahl.


