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E-POST: amelie.lothigius@svf.se

Kamrer
RUNE KOSKINEN
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Nya djurtransportregler

Den 16 juli offentliggjorde EU-kommissionen sitt förslag till
ny djurtransportförordning, efterlängtad av många och fruktad av
vissa.

Sveriges Veterinärförbund är en av många organisationer som bidragit
med synpunkter till kommissionen i frågan, både direkt och indirekt. Vete-
rinärer och andra har länge förfasats över de transportförhållanden som det
ena TV-reportaget efter det andra avslöjat. Förväntningarna på kommis-
sionens förslag till nya regler var därför höga.

Som oftast är fallet i EU-sammanhang är det nu aktuella dokumentet en
kompromiss. Den största nyheten för svensk del är att kommissionen vill
ha en förordning, mot tidigare ett direktiv. En förordning innebär att varje
medlemsland ordagrant måste införliva reglerna i sina författningar, medan
direktiven tillåter att enskilda stater inför strängare regler.

Sverige har idag hårdare regler än de som kommissionen föreslår i flera
delar. Enligt förslaget ska enskilda medlemsländer kunna fortsätta ha
strängare transporttider inom landet, trots förändringen från direktiv till
förordning. Beträffande övriga delar av förordningen finns inga sådana
möjligheter.

EU-kommissionen vill införa en generell gräns på nio timmars trans-
porttid för alla djurslag, följda av tolv timmars vila i fordonet. Transport-
cykeln ska sedan kunna upprepas ett oändligt antal gånger, tills djuren
kommit fram till slutmålet. Jämfört med nuvarande regler i andra EU-län-
der är detta ett framsteg. Djuren kan idag transporteras i upp till 31 tim-
mar utan någon längre vila. Sveriges regler för slaktdjur inom landet inne-
bär att vi bara tillåter transporter i maximalt åtta timmar, men dessa regler
ska vi alltså få behålla. Alla transporter utanför landets gränser får dock inte
begränsas mer än vad EU-kraven gör.

Beträffande kontrollen av att fastställda regler följs vill kommissionen dra
åt tumskruvarna. EU:s egna undersökningar har visat att många länder
struntar i om och hur djurtransportreglerna följs. Det vill kommissionen
åtgärda bland annat genom att transporter över nio timmar ska åtföljas av
en loggbok som fylls i på vägen av både transportör och kontrollerande
myndigheter.

Kommissionens förslag ser vid en första anblick ut som en klar förbätt-
ring av dagens förhållanden. I vissa delar är det också en förbättring, medan
andra delar verkar vara mest kosmetika. Att upprepa en tranportperiod ett
oändligt antal gånger förändrar inte mycket i praktiken för djuren och upp-
fyller inte veterinärförbundets krav. Loggböcker kan vidare
lätt förfalskas, så att resedokumenten ska se ut att vara i
ordning. Sverige måste nu bevaka att inte våra egna
djurtransportvillkor försämras, för att reglerna i övriga
EU ska ta ett litet steg framåt. Här måste både den
svenska regeringen och organisationer som SVF fort-
sätta att göra sina stämmor hörda.

Johan Beck-Friis

informationschef, djurskyddsansvarig
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Före sommaren startade veterinär-
förbundets ombudsmän, Amelie
Lothigius och Anders Lefrell, sin
landsomfattande turné med en

kurs i fackliga frågor. Upprinnelsen är
resultatet av den arbetsmiljöundersök-
ning, Arbetsmiljö och hälsa, som veteri-
närförbundet lät göra för ett par år sedan
på landets djursjukhus och kliniker. Den
visade svart på vitt att en klar majoritet
mår dåligt på grund av sin arbetssitua-
tion. Bland annat funderade 60 procent
på att byta jobb. (Se rapporten i sin hel-
het på hemsidan, www.svf.se.)

En arbetsmiljögrupp bildades och fick i
uppdrag av fullmäktige att ta fram förslag till
lösningar på problemen. Gruppen föreslog
bland annat en facklig kurs om arbetsmark-
nadens lagar och regler som första åtgärd.
Tanken var att samla kursdeltagare på ett eller

På turné med facklig kurs 
Vad innebär lagen om anställningsskydd, LAS?
Hur ska MBL-förhandlingar gå till och när kan
arbetstagaren kräva en sådan? 
Veterinärförbundets ombudsmän är på turné
med en minikurs i fackliga frågor.
Vi följde med till Djursjukhuset i Jönköping där
James Bond, med 007 tatuerat i örat, höll ett
vakande öga på tillställningen.

Text och foto: Karin Åström Bengtsson

Ombudsmännen Amelie Lothigius och Anders Lefrell turnerar land och rike runt till djursjukhus och kliniker med en kurs i fackliga
frågor. Efterfrågan är stor. Den här gången tar de flyget till Djursjukhuset i Jönköping.



ett par ställen i landet men intresset var för
dåligt. När djursjukhusen och klinikerna istäl-
let fick frågan om de ville ha besök blev gen-
svaret ett helt annat.

Innan semestrarna hann Amelie och
Anders besöka fem arbetsplatser och ytterliga-
re fem är inplanerade för kurser under sen-
sommaren och hösten. 

– Vi har fått mycket positiv respons. Och
för oss är det ett bra tillfälle att se de olika
arbetsplatserna, säger Amelie. Men för att vi
ska ha möjlighet att komma krävs det att det
finns en kontaktperson på plats som kallar
samman sina medarbetare. 

I JÖNKÖPING HAR FACKOMBUDET Catari-
na Eliasson lyckats samla nästan hela styrkan,
sju veterinärer av åtta. Agneta Weidman har
jourpasset och kommer och går under kväl-
lens gång. På den här arbetsplatsen är kvinno-
dominansen total. Chefveterinär är Nanna
Åkerlund Denneberg. Sedan ett drygt år söker
djursjukhuset en person till den vakanta tjäns-
ten som administrativ chef med ansvar för
ekonomi och personalfrågor. Nu är det
huvudsakligen Nanna som axlar ansvaret för
personalfrågor. 

– Jag sa ifrån redan när jag tog tjänsten som
chefveterinär att jag enbart ville vara medi-
cinskt ansvarig. Men vad gör man när vi inte
får tag på någon administrativ chef, suckar
hon.

Efter en utsökt italiensk buffé sätter kursen
igång. Amelie inleder med att prata övergri-
pande om arbetsmiljö och hälsa. 

– Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket
innebär att den måste kompletteras med före-
skrifter, kollektivavtal och lokala överenskom-
melser. I lagen framgår bland annat att arbets-
givaren har skyldighet att organisera arbetet så
att fysisk och psykisk ohälsa inte uppkommer.
Alla arbetsgivare måste därför bedriva ett fort-
löpande internkontrollarbete och till exempel
upprätta en arbetsmiljöplan, förklarar hon.

Alla får ett exemplar av Tårtan – vi publi-
cerar den på nästa uppslag – som är ett red-
skap för att ringa in vad arbetstagaren tycker

är bra och dåligt på arbetsplatsen. Med det
som utgångspunkt är det meningen att man
gemensamt ska komma fram till förslag på
lösningar. Nanna berättar att den på den här
arbetsplatsen används som en del av medarbe-
tarsamtalen.

– Kom ihåg att det intressanta är vad varje
enskild anställd upplever som problem, inte
vad andra tycker, säger
Amelie. Samtidigt ska vi
komma ihåg att vi är
varandras arbetsmiljö.
Dåliga dagar kan alla ha
men om någon ständigt
är butter och missnöjd
påverkar det stämningen
för alla andra, säger hon.  
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❘ ❙ ❚ reportage

Catarina Eliasson är fackligt
ombud på Djursjukhuset i
Jönköping. Hon lyckades med
bragden att hitta ett kurstill-
fälle som passade alla utom
en. – Att det finns en lokal
kontaktperson är en förut-
sättning för att vi ska
komma, säger Amelie.

James Bond ser till att allt
går rätt till när matte Katari-
na Varjonen går kurs. Själv
drar han sig inte för att ta
tuggben från dem som är
yngre. – MBL? Går det att äta,
tycks Bond undra.

➤



– Likaså kan den som har det motigt behö-
va stöd och uppmuntran av sina arbetskamra-
ter. Och har man gjort något bra är det aldrig
fel med ett erkännande från chefen, säger hon.

Enligt arbetsmiljölagen ska också alla
arbetsplatser ha skyddsombud med god
inblick i det vardagliga arbetet och alla anställ-
da ska känna till om, och i sådana fall vilken,
företagshälsovård som finns, förklarar Amelie
och Anders.

Parallellt med veterinärernas kurs pågår ett
annat möte. Det är Katarina Varjonens nor-
folkterrier James Bond och vikarierande vete-

rinären Nina Isakssons labradorvalp Alice
som förlagt sin sammankomst under konfe-
rensbordet. Bond tar på sig chefsrollen och
visar sig vara en utstuderad översittare som
struntar blankt i medbestämmandelagen.
Upprepade gånger kör han över nykomlingen
Alice. Bland annat bestämmer han att hennes
tuggben tillhör honom. Och det är inte för-
handlingsbart. 

ANDERS LEFRELL INLEDER AVSNITTET om
förtroendemannalagen och medbestämman-
delagen (MBL) - med att ge en historisk till-
bakablick. Vi får bland annat veta att det
fanns en tid då meningen "Facklig förtroen-
deman får icke förföljas", var ytterst nödvän-
dig.

Den som har ett fackligt uppdrag har rätt
till så mycket ledighet som fordras för upp-
draget, förklarar Anders. Catarina Eliasson
undrar om hon som fackombud har laglig rätt
att kalla till möte på arbetstid. En svårighet är
nämligen att samla alla medarbetare för att
förankra och gå igenom fackliga frågor, tyck-
er hon. Hon får veta att hon har rätt att kalla
till möten på betald arbetstid sammanlagt fem
timmar per år eftersom Djursjukhuset i Jön-
köping är ett kooperativt företag. Hade det
varit en annan företagsform hade hon inte
haft den rätten. 

Paragraf tio i medbestämmandelagen
handlar om rätten till förhandling med
arbetsgivaren. Till exempel ska arbetsgivaren
förhandla med veterinärförbundet inför
"väsentliga förändringar" på arbetsplatsen. 

I Jönköping har man beslutat att stänga
nattjouren, bland annat för att minska på per-
sonalens arbetsbelastning. Telefontiden slutar
klockan 22.30 och öppnar igen klockan åtta
nästa dag. 

– Om sjukhusledningen vill besluta att
öppna nattjouren igen, måste de då förhand-
la med de anställda, undrar Katarina Varjo-
nen.

– Absolut, säger Anders och förklarar att
schemaändringar och ändring av öppethållan-
de räknas till väsentliga förändringar.

När det gäller arbetstider förklarar han
också att övertid är övertid och absolut inte
får schemaläggas.

AMELIE BERÄTTAR OM LAGEN om anställ-
ningsskydd, LAS, och gör klart skillnaderna
mellan olika tidsbegränsade tjänster samt för-
och nackdelar med dessa. 

– Kan arbetsgivaren binda en anställd till
sin tjänst genom att bekosta en dyr utbild-
ning? ”Du får gå den här utbildningen men då

Chefveterinär Nanna
Åkerlund Denneberg
tyckte att kursen var bra
och gav en hel del.

➤

Att komma ut på arbetsplatserna är intressant och nyttigt tycker Amelie Lothigi-
us och Anders Lefrell. Samtidigt gör det att medlemmarna vet vilka de är när de
behöver ringa. I Jönköping var intresset för deras kunskaper om arbetsmarkna-
dens lagar och regler stort.
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Tårtan skapades av
personalkonsulten
Kerstin Johansson
som arbetar inom
Motala kommun. Där
hade man problem med
hög sjukfrånvaro och hon
tyckte att chefer och
medarbetare behövde ett
verktyg för att komma igång
och prata med varandra.
På Djursjukhuset i Jönköping
används Tårtan som en del av
medarbetarsamtalen.
(Källa: tidningen Chef)

måste du garantera att du jobbar kvar si och
så lång tid efteråt”, undrar Katarina Varjonen.

Anders och Amelie svarar att arbetsgivaren
i princip inte kan det men att det finns undan-
tag. Diskussioner uppstår huruvida det är
rimligt att arbetsgivare investerar i fina utbild-
ningar som de sedan inte får del av för att de
anställda byter jobb. Över huvud taget disku-
teras och ventileras en hel del under kursens
gång.

Klockan 21.45 har Alice gett upp kampen
om tuggbenet och valt att somna ifrån allti-
hop i mattes famn. En timme senare avslutas
kursen efter en intensiv halvtimme med mas-
sor med frågor om pensionssparande som
slutkläm. Då är det fler än Alice som har krok-
nat. Alla verkar dock mycket nöjda. De har
fått svar både på sådant de visste att de ville

fråga om men också saker de inte tänkt på
innan. 

– Det här gav en hel del, säger Nanna
efteråt. Det var bra att de kom till oss. För min
del har jag inte en chans att få tid till att åka
iväg på en sådan här kurs. Dessutom är det bra
att kunna fokusera på de frågor vi har på just
vår arbetsplats.                                           ■

Utse en kontaktperson vid arbetsplatsen så har du och dina
arbetskamrater också chans att få en facklig kurs. Ring eller mejla till
Amelie och Anders.
Adresser:
Amelie: 08 - 545 558 26, amelie.lothigius@svf.se,
Anders: 08 - 545 558 25, anders.lefrell@svf.se.

✃

Klipp ur och spar!
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SAGA LAX, leg veterinär.* 

Intresset för mat är stort i dag. Detta
märks bland annat genom populära
matlagningsprogram på TV, många kur-
ser i matlagning och att det knappast
finns en tidning som inte har recept
åtminstone någon gång i veckan. Mat-
vanorna har också ändrats på grund av
nya trender, intryck från resor och nya
grannar från andra länder. En annan
tendens är att det i affärerna finns mer
och mer färdig eller förberedd mat.

Ju fler råvaror som hanteras desto mer
ökar risken för kontamination i något
led av processen (Figur 1). Detta i kom-
bination med att välbeprövade kunska-
per och metoder allt mer faller i glöms-
ka eller till och med kommer i vanrykte,
gör att de nya matvanorna kan föra med
sig hälsorisker. Ett exempel är när man
drar ner på eller byter ut koksalt och vitt
socker i recept eftersom det anses onyt-

tigt med salt och socker – vilket det vis-
serligen också kan vara i för stora mäng-
der. Vad man inte vet, eller inte tänker
på, är att minskningar av salt och sock-
er gör att vattenaktiviteten i livsmedlet
blir högre, dvs det "fria" vattnet ökar.
Detta gör att bakterier och mögelsvam-
par får lättare att växa till. 

Andra hälsorisker kan uppstå om
gamla metoder överförs på andra råva-
ror än dem de ursprungligen använts
för, eller på grund av nya smittämnen i
råvarorna.

HÄLSORISKER I  RÅ A LIVSMEDEL

Infektiösa agens som bakterier, virus och
parasiter i eller på råvaror kan komma
från många olika håll. Sjukdomsfram-
kallande livsmedelsburna virus kommer
framför allt från smittbärande personer
som handskas med livsmedel, eller via

förorenat vatten. När det gäller kött,
både från däggdjur och fjäderfä, kan
slaktkroppen förorenas av bakterier från
tarminnehåll eller komma i kontakt
med andra förorenade slaktkroppar. Det
blir då en ytkontamination som oftast är
relativt lätt att eliminera, men om köttet
styckas till småbitar eller mals till kött-
färs sprids dessa bakterier i hela partiet.
Det levande djuret kan också ha burit på
patogena bakterier som spridits i krop-
pen. Detta upptäcks för det mesta
antingen vid besiktningen av det levan-
de djuret eller vid köttbesiktningen.
Människor som kommer i kontakt med
köttet vid slakt, styckning eller bearbet-
ning kan också sprida bakterier. Bakteri-
er kan vidare finnas som "husflora" i den
omgivning där livsmedel bearbetas
innan försäljning, eller förekomma all-
mänt i miljön och hemmet. 

Fördjupningsarbete

Döden i grytan 
– matförgiftningsrisker i recept

❘ ❙ ❚ vetenskap

De matrecept som publiceras i tidningar och
på Internet innehåller ibland anvisningar som
är helt förkastliga ur livsmedelshygienisk
synvinkel. Författaren har gått igenom mat-
tidningar och kokböcker på jakt efter livsme-
delshygieniskt dubiösa recept. Ett antal
recept som innebär klara hälsorisker påträffa-
des.

Artikeln bygger på ett fördjupningsarbete
under veterinärutbildningen. Inför publice-
ringen har arbetet bearbetats och förkortats
av handledaren, professor Marie-Louise Dani-
elsson-Tham, Institutionen för livsmedelshy-
gien, SLU, Box 7009, 750 07 Uppsala.

Figur 1. Ju fler råvaror som hanteras desto mer ökar risken för kontamina-
tion i något led av processen.

➤
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Fisk
Fisk innehåller relativt få bakterier som
är farliga för människan, utom i de fall
fisken lever i vatten som tar emot avlopp
eller vatten som förorenas från beten.
Då kan humanpatogena bakterier finnas
i fisktarmen och förorena fiskköttet om
den tas ur oskickligt. Detta är en anled-
ning till att den odlade fisken innan
slakt svälts så att tarmen är tom vid slakt.
Det främsta problemet med bakterier i
fisk härrör dock från människans han-
tering av fisken och från den miljö där
fisken bereds.

Mjölk och frukt
Opastöriserad mjölk och dess produk-
ter, t ex ost, kan innehålla i stort sett
vilka bakterier som helst på grund av
förorening vid mjölkning, förvaring
eller bearbetning. Det är en myt att alla
bakterier dör om produkten lagras till-
räckligt länge. 

Grönsaker, bär och dylikt kan smittas
av avföring från djur och människor, t ex
om de vattnas med förorenat vatten eller
gödslas med latrinvatten, vilket sker i en
del länder. I vissa butiker duschas
grönsaker och frukt med en fin vatten-
dimma vilket gör att de ser fräschare
ut och kanske tappar
mindre i vikt, men det
kan också gynna tillväxt av
bakterier som finns på
ytan. Därför är det viktigt
att skölja dessa råvaror nog-
grant, framför allt om de ska
ätas råa. 

Vissa parasiter kan också
smitta på detta sätt, men de fles-
ta som kan ge problem för män-
niskan finns i kött eller organ från
däggdjur och fiskar och smittar vid
förtäring.

RISKER I  RECEPT

Svenska livsmedel är i allmänhet av
god hygienisk kvalitet, bland annat
tack vare en väl fungerande besiktning
av kött, men kontrollen kan aldrig bli
hundraprocentig. Allt kött besiktigas
heller inte, till exempel en del vilt och
djur som hemslaktas för egen konsum-

tion. Importen av livsmedel från övriga
världen kan dessutom medföra att
exempelvis salmonella, som normalt
inte förekommer i svenska råvaror, kom-
mer in i våra kök. 

Föreliggande arbete vill visa på några
risker som "finns inbyggda" i en del
recept och som går att eliminera eller
minimera i köket. Undersökningens
mål var att få en uppfattning om ande-
len svenska recept som kan orsaka infek-
tioner orsakade av bakterier och/eller
parasiter. 

MATERIAL

Till undersökningen valdes två årgångar
(2000 och 2001) av Allt om mat (1, 2),
två kokböcker tryckta de senaste tio åren
("Bonniers stora kokbok" (3) och "En
miljon lätta menyer" (4)) samt tre
receptsamlingar på Internet (www.gour-
met.se, www.ica.se och hemma.net
/koket) som representativa för varifrån
vanliga, relativt matintresserade männi-
skor får sina recept (Figur 2). Alla recept
lästes tre gånger för att minska risken att
missa relevant informa-
tion. Recepten

bedömdes utifrån vilka risker man kan
utsättas för efter tillagning enligt recep-
tet, om någon rå ingrediens skulle inne-
hålla en naturligt förekommande sjuk-
domsframkallande mikroorganism. Det
betyder att redan tillagade livsmedel,
som till exempel rökt fisk, inte har risk-
bedömts och att smitta till råvaran från
människor som handskas med den inte
har räknats med. Sjukdomsframkallan-
de faktorer som inte kan påverkas av till-
lagning har inte heller tagits med. Dit
hör toxiner i musslor och miljögifter.

Några recept som i värsta fall skulle
kunna medföra matförgiftning valdes ut
för diskussion. 

Hela tiden har principen varit att sna-
rare fria än fälla. För helt kött har en
gräns på 65°C i alla delar bedömts som
säkert, även om Livsmedelsverket (5)
anger 70°C som helt säker innertempe-
ratur. Det beror på att det finns ett sam-
spel mellan tid och temperatur i avdö-
dandet av bakterier. Bakterier dör i stort
sett momentant vid 70°C, men de flesta
har dött redan innan eftersom det har
tagit tid att komma dit. Vid 70°C inner-
temperatur blir kött ofta torrt. Om det i
receptet står att helt kött ska tas ut vid
63°C för att sedan vila i tio minuter har
det accepterats, eftersom innertempera-
turen då stiger med minst ett par grader.

För recept på gravad eller rimmad fisk
har ett dygns frysförvaring i –20°C, eller
längre i –18°C, ansetts vara ett absolut
minimikrav. För fisk som rimmas eller
gravas för att enligt receptet sedan
genomstekas eller genomkokas innan
förtäring har inte frysning bedömts
vara nödvändig om receptet följs. Det
har förutsatts att den som lagar
maten har god handhygien, inte
genom korskontamination sprider
eventuell smitta från rått kött till
sådant som ska ätas utan värme-
behandling, sköljer grönsaker
och frukt noggrant samt varm-
håller, kyler och kylförvarar
mat på ett korrekt sätt.

Figur 2. Till undersökningen valdes bland annat
två årgångar  av Allt om mat, som representativa för

varifrån vanliga, relativt matintresserade människor får sina recept.
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RESU LTAT

Allt om mat
Det allmänna intrycket är att redaktio-
nen för tidningen "Allt om mat" i stort
sett är medveten om betydelsen av god
livsmedelshygien. Detta faktum kan
också delvis bero på att det här inte är en
tidning som ger sig in på många oprö-
vade experiment. Tidningen har en san-
sad inställning till mat och satsar på vari-
ationer av beprövade recept samt
utländsk mat anpassad till svenska för-
hållanden. I nummer 14 2001 fanns
också en artikel om faror i maten där
bland annat matförgiftningar nämndes.
Det har även vid ett par tillfällen publi-
cerats små blänkare exempelvis om
Campylobacter. Något som är anmärk-
ningsvärt är att så gott som alla bilder i
båda årgångarna på nöt-, lamm- och
viltkött som är uppskuret efter tillag-
ning, visar kött som är blodigt inuti,
oavsett vad det står för temperaturer i
receptet (Figur 3). Även vissa bilder på
fläskkött visar kött som inte är genom-
stekt. 

Årgång 2000
År 2000 publicerades fem fiskrecept
som kan medföra risker (1). Ett av
recepten var på makirullar innehållande
rå lax och i två andra fall rörde det sig
om gravning av lax. I inget av recepten
påpekades att lax måste frysas innan
eller efter gravning eftersom eventuella
parasiter överlever gravning. Dessa

recept var dock i
minoritet eftersom
det fanns mer än 20
recept på gravad eller
rimmad lax där man
var noga med att
rekommendera frys-
ning och också för-
klarade varför det ska
göras. De andra fisk-
recepten som inte var
riskfria innehöll has-
tigt stekt torsk
respektive lax. 

När det gäller kött
fanns sju recept där
innertemperaturen

angavs till 60°C eller lägre. Tre av dessa
gällde lammfilé, ett gällde rådjur och
resten nötkött. Dessutom fanns ett
recept på T-benstek, vilket är en styck-
ningsdetalj som i värsta fall skulle kunna
ge CJSv om djuret har BSE. Svenska
slakterier levererar normalt inte längre
T-benstek trots att BSE aldrig påvisats i
Sverige, men denna styckningsdetalj
kan importeras från exempelvis Syd-
amerika. 

Årgång 2001 
2001 bjöd tyvärr på fler tveksamma
recept än 2000, vilket förhoppningsvis
är en slump och inte ett tecken på en
trend (2). Tolv köttrecept uppgav för
låga innertemperaturer – ända ner till
45°C. Det fanns bara tre fiskrecept där
slutresultatet var rå eller halvrå fisk utan
varningar eller rekommendationer, men
det ena ingick i en artikel i julspecial-
numret om hur man bäst tar hand om
laxen. I receptet på gravad lax står det
inte att laxen bör frysas, däremot att den
kan frysas, vilket inte är samma sak.
Detta nummer sålde troligen bra efter-
som många som kanske inte är matlag-
ningsvana ofta köper specialnummer,
vilket gör att det är ännu viktigare att allt
blir rätt. I just detta nummer fanns
också ett recept på risgrynsgröt där det
stod att man ska ställa den heta grötka-
strullen på en tjock skärbräda och glöm-
ma den där några timmar för att sen
koka upp den vid servering. Ett sådant

tillvägagångssätt ger en utmärkt tillväxt-
miljö för exempelvis Bacillus cereus.

Det fanns också recept på hemrökt
oxfilé i Allt om mat nr 7, 2001 (Typre-
cept 1). Det är inte troligt att röknings-
tiden är tillräckligt lång för att komma
upp till en innertemperatur på 65°C,
vilket också bilden på rätten visar, där
köttskivorna har en yttre tunn brun
rand och blodigt inre. Detta medför
givetvis en risk för livsmedelssmitta. 

Kokböcker
Av ett 20-tal kokböcker valdes två ut, en
baskokbok och en som innehåller recept
på smalmat. 

Bonniers stora kokbok 
Bonniers stora kokbok är en ambitiöst
upplagd kokbok riktad till "novisen vid

Figur 3. Anmärkningsvärt var att så gott som alla bilder i
båda årgångarna av Allt om mat visade kött som är blo-
digt inuti. Figuren visar ett recept på tidningens hemsida,
juli 2003.

Typrecept 1
Hemrökt oxfilé
Att röka sin egen oxfilé är inte så svårt, men
det behövs en röklåda typ ABU-rök. Det är
timmarna i saltlag som tar tid, men själva
rökningen tar bara en kvart.

Det här behövs till 6 pers:
250 g oxfilé‚
1 dl salt
5 dl vatten
1 ABU-rök eller liknande
Tillbehör
12 rädisor
1/2 liter sallad
gräslök
äppel- och yoghurtdressing

Gör så här:
1. Koka upp vatten och salt till saltlagen. Låt
den kallna.
2. Lägg oxfilén i saltlagen. Ställ kallt 6 tim-
mar.
3. Ta upp köttet och torka av det. Fyll röklå-
dan med alspån. Lägg gallret över med
oxfilén, sätt på locket och tänd tändväts-
kan.
4. Börja ta tid när rök sipprar ut ur lådan. Det
tar 15-20 min, den kortare tiden för rödare
kött. Låt köttet kallna och skär köttet i
tunna skivor med vass kniv, ca 4 skivor per
person. Servera med äppel- och yoghurt-
dressing, rädisor, salladsblad och gräslök.
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spisen" (3). Här finns allt från listor över
vilka redskap man bör ha till hur man
firar påsk i Finland. Däremellan finns en
hel mängd olika recept pedagogiskt pre-
senterade. Kokboken är indelad i kapitel

efter huvudingredienser med en allmänt
hållen inledning till varje kapitel där
sådant som till exempel fiskrensning
visas med instruktiva bilder. Det områ-
de där den tyvärr har mycket allvarliga
brister är livsmedelshygien (Figur 4).
Ingenstans talas det om bakterier, para-
siter eller över huvud taget något om hur
man ska hantera livsmedel och råvaror
för att undvika matförgiftningar. Ett
undantag utgör receptet på "Norsk rake-
fisk", där man varnar för botulism om
receptet inte följs. Däremot finns ett
kapitel om tillsatser och gifter i livsme-
del. Med tanke på vad som utgör den
största faran och dessutom den vanligas-
te skulle ett kapitel om hygien i köket
vara betydligt mer motiverat. 

Det finns bara tolv olämpliga recept,
men de som finns täcker in i stort sett
alla sätt på vilka man kan bli sjuk via
maten. Det finns en tabell över hur lång
tid som krävs för att uppnå en viss inner-
temperatur på kött. För nötkött anges
temperaturer ned till 57°C som helt
acceptabel. Lax till gravning får enligt
receptet gärna vara fryst, men det står
inte att den bör vara det eller varför. Ett
annat exempel är att det påstås att hem-
lagad majonnäs håller lika länge i kyl-
skåp som köpt, vilket inte är troligt
eftersom fabrikslagad majonnäs inne-
håller konserveringsmedel. 

En miljon lätta menyer 
En miljon lätta menyer är framför allt
inriktad på smal och näringsriktig mat
enligt ingressen (4). Boken är uppdelad
på 100 förrätter, 100 varmrätter och
100 efterrätter i ett fliksystem så att olika
menyer kan komponeras och läsas sam-
tidigt, därav namnet. Den såldes på apo-
teket med ekonomiskt stöd från Diabe-
tesförbundets Forskningsfond och
Hjärt- och Lungfonden. Detta ger ett
mycket vederhäftigt intryck och för-
väntningarna infrias också till största
delen (Figur 5). 

Här påpekas att fisk som ska gravas
ska frysas så att eventuella parasiter dör,
men vad som är bokens svaga sida är
nötkött. Det finns två recept på råbiff
och tre andra recept på helt nötkött,
varav ett där innertemperaturen 60°C
anges för rostbiff. I de två andra anges
ingen innertemperatur men tillagnings-
tiderna verkar för korta och bilderna
visar kött som är rått i mitten. En iakt-
tagelse är också att det förekommer rå
äggula som tillbehör i tre recept, vilket
annars är mycket ovanligt i kokböcker
numera. Om det beror på oro för Sal-
monella eller om det bara är en trend är
svårt att säga. Används ägg från länder
där  Salmonella förekommer finns natur-
ligtvis en risk för smitta, men svenska
ägg är inte smittfarliga.

Ett exempel på "råa" rätter är tigerbiff
(Typrecept 2). Rått kött medför en bety-
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Figur 4. Bonniers stora kokbok är en
ambitiöst upplagd kokbok riktad till
"novisen vid spisen". Det område där den
tyvärr har mycket allvarliga brister är
livsmedelshygien.

Figur 5. En miljon lätta menyer ger ett vederhäftigt intryck och de livsmedelshygien-
iska förväntningarna infrias också till största delen.

Typrecept 2
Tigerbiff
4 portioner
200 g malet fint nötkött, fil‚ eller 
innanlår
4 runda skivor kavring
lättmargarin (kan uteslutas)
4 msk finhackad rödlök
2 msk finhackad gräslök
4 msk sik- eller löjrom
bladpersilja till garnering

Gör så här
1 Forma det malda köttet till fyra runda biffar,
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dande risk att smittas av bakterier,
särskilt om man använder färdigmalen
köttfärs och inte skrapar eller mal ädlare
styckningsdetaljer. Köttfärs görs oftast
av ytkött med allt vad det innebär av
kontamination. Sikrom som inte varit
fryst kan också sprida parasiter. Rått
kött kan naturligtvis också föra vidare
parasiter även om det är mycket sällsynt
i Sverige.

Internet
De flesta hemsidor på Internet är upp-
lagda så att man ska söka på till exempel
ingredienser eller receptnamn. Det går
alltså inte att läsa igenom alla recept lika
lätt som i en kokbok. För att få en indi-
kation på hur pass livsmedelshygieniskt
korrekta dessa hemsidor var söktes i
första hand på recept innehållande sta-
velsen "grav" eftersom gravning av lax
verkar vara det som flest receptmakare
snubblar på. Även "tartar", "ceviche"
och "carpaccio" har använts som
sökord. Dessutom har stickprov gjorts
på bland annat pastejer, färsrätter och
marinerade rätter efter sökning på riska-
bel råvara som till exempel kyckling. Av
tolv hemsidor valdes tre ut eftersom
dessa var lätta att hitta till och innehöll
många recept, varav fler än fem på olika
sätt skulle kunna åstadkomma matför-
giftning. Värt att nämnas är att av alla
dessa hemsidor var det bara en där inga
"farliga" recept kunde hittas, nämligen

hemsidan för Coop (www.konsum.se).
Det skall observeras att de Internet-

recept som refereras fanns på respektive
hemsida i januari 2002. På grund av
uppdateringar och förändringar av hem-
sidorna kan de här nämnda recepten ha
försvunnit när artikeln läses.

Gourmet – www.gourmet.se
Gourmets hemsida ger intryck av att
vara inriktad på relativt exklusiva recept
och råvaror (Figur 6). Här finns recept
och artiklar som har publicerats i tid-
ningen Gourmet. Det finns gott om
spännande maträtter som i flera fall är
lite väl spännande. Bland annat ges ett
recept på klargravad strömming, där
man utgår från färsk strömming. Ingen
rekommendation om att frysa fisken
före eller efter gravningen ges.

ICA – www.ica.se
På ICAs hemsida anges att den innehål-
ler över 4 100 recept. Det är framför allt
recept som har publicerats i Buffé‚ som
är en gratistidning för innehavare av
ICA-kort. Här finns relativt många
recept som ger risk för matförgiftning.
Av tolv olika recept på gravad lax saknar
fyra en påpekan om att laxen ska frysas
medan de övriga anger att den ska vara
fryst minst två dygn innan (Figur 7).

Det värsta exemplet från ICA är
receptet på kycklingpaté (Typrecept 3).
Här står att man skall smaka av den råa
smeten. Detta medför stor risk att smit-
tas av Campylobacter som ofta finns i rå

lika stora som kavringskivorna. Bred ev
tunt med lättmargarin på brödet. Lägg bif-
farna ovanpå.
2 Blanda den finhackade rödlöken med
gräslöken och lägg hacket i en krans ovan-
på biffen. Lägg en klick sik- eller löjrom i
mitten och garnera med bladpersilja. Ställ
fram en pepparkvarn så att var och en kan
krydda sin biff.
Om man vill bjuda på Lejonbiff lägger man
en sked rysk kaviar på varje biff i stället för
sik- eller löjrom och utesluter löken.

Figur 6. Gourmets hemsida ger intryck
av att vara inriktad på relativt exklusiva
recept och råvaror.

tillsätt grädden i omgångar. Smaka av med
salt och peppar. Mixa till en slät smet.
Strimla parmaskinkan, grovhacka pistage-
mandeln. Vänd ner detta i smeten. Sätt
ugnen på 125°C. Häll i en smord form på ca
1 liter, täck med aluminiumfolie. Grädda ca
1 1/2 timme i vattenbad i ugnen. Låt kallna.
Stjälp upp.
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Typrecept 3
Kycklingpaté
500 g kycklingkött
2 ägg 
5 dl iskall vispgrädde 
salt & peppar 
100 g parmaskinka 
0,5-1 dl pistagemandel 

Mal kycklingköttet genom köttkvarnens
fina skiva. Mixa med äggen i matberedare,
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Figur 7. Av tolv olika recept på gravad
lax på ICA:s hemsida, saknar fyra påpe-
kanden om att laxen ska frysas.
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kyckling – det krävs inte många bakteri-
er för att bli ordentligt sjuk. Vid förtä-
ring av importerad kyckling finns dess-
utom en viss risk för salmonellasmitta.

hemma.net/koket/
Hemma.net var en Internettjänst från
ICA-kuriren, Hus & Hem samt
Hemma som alla ges ut av ICA-förlaget.
Sedan denna artikel skrevs har
hemma.net stängts och dess innehåll
hittar man numera på ICA-förlagets
webbplatser www.icakuriren.se och
www.husohem.se.

Antalet recept uppges till "snart
5 000". Recepten har publicerats i tid-
ningar eller skickats in av läsare. De vari-
erar mycket i bland annat utformning
och svårighetsgrad beroende på vem
som kreerat dem.

Ett livsmedelshygieniskt dubiöst
recept utgör receptet på Carpaccio
(Typrecept 4). Visserligen är riskerna
med nötkött mindre än med exempelvis
kyckling och fläskkött, men man bör

vara medveten om dem innan man äter
kött som inte är genomstekt eller till och
med rått. Med uppkomsten av EHEC är
insatserna större även om det ännu är en
ovanlig bakterie

DISKUSSION

Resultatet måste sägas vara något bättre
än fruktat. Sammanlagt i hela undersök-
ningsmaterialet hittades "bara" mellan
50 och 60 recept som kunde medföra
risker. För den som drabbas av en mat-
förgiftning för att man följt ett recept är
det dock en klen tröst att veta att de allra
flesta recept är ofarliga. Det är en sak att
acceptera att ta en risk som man vet om
och en helt annan att få reda på det först
efteråt, när man redan drabbats. Därför
är det önskvärt att de som ansvarar för
att recept publiceras inte bara tänker på
hur maten smakar, dess näringsinnehåll
och hur maten ser ut utan även försöker
se på recept ur ett livsmedelshygieniskt
perspektiv. Det är särskilt viktigt i kok-
böcker eftersom de står kvar i bokhyllan
och används under flera år. Å andra
sidan sprids antagligen recepten i tid-
skrifter och på Internet till fler männi-
skor. Vad som ändå är viktigast för att
minska smittspridning via livsmedel är
att sprida kunskaper om potentiella ris-
ker, så att konsumenterna får veta hur
man ska undvika dem.

SUMMARY

Death in the pot – food poisoning
hazards in recipes
This investigation was conducted to
find food recipes that might expose the
customer for infections caused by bac-
teria and/or parasites. The goal was to
establish the frequency of hazardous
recepies and to make people aware of
the importance of food hygiene. Two
issues of "Allt om mat" (a magazine
about food and wine), two cookbooks
less than ten years old and three Inter-
net sites were chosen as likely sources
for consumers to get information and
new recipes. 

The majority of the recipes found
did not give any dangerous advice, but

there were several in each source that
could cause food poisoning or other
problems like a parasitic infection. The
most common mistake in recipes for fish
where the end result is raw or semi raw,
was to neglect to mention that such fish
should be frozen for at least 24 hours at
-20°C to kill parasites that may be pre-
sent. Meat should have a temperature of
65°C or more in the centre to eliminate
micro-organisms it may contain. It was
not uncommon to find recipes with a
recommended temperature of 60°C and
the lowest recommended temperature
found for cooked meat was 45°C. A few
recipes were also found for steak tartar
and carpaccio, both of which are served
raw. Raw meat is considered to be hazar-
dous, particularly when one takes
EHEC into account.

Dangerous bacteria and parasites are
fairly uncommon in Swedish foodstuffs
but there still is a risk that one needs to
take into account. The real problem is
that not all people are aware that they
are indeed taking a risk when consu-
ming food that isn't thoroughly cooked.
If the consumer knows the risk and
chooses to accept it, that is a personal
choice.

Those responsible for publishing reci-
pes should also take responsibility for
what the recipes might cause in a worst
case scenario. Education of the general
public is probably the best way to mini-
mise the number of food related infec-
tions.   

* SAGA LAX, leg veterinär, August Södermans
väg 13, 756 49 Uppsala.
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Typrecept 4
Carpaccio med sojadressing
4 port.
350 g oxfilé 
Dressing:
4 dl rödvin
1 dl japansk soja
1 tsk chipotlepasta
1 tsk farinsocker
1 tsk chilisås
Tillbehör:
Sallad

Gör så här:
Koka ihop rödvinet tills 1/2 dl återstår.
Rör ner övriga ingredienser. Ställ att
kallna. Putsa oxfilén noga, skär den i
fyra bitar och banka ut dem till löv-
tunna skivor mellan plastfilm. Lägg
skivorna på fyra tallrikar. Fördela dres-
sing över dem, salta och peppra. Serve-
ra med sallad.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
NICOLAI JANSSON, leg veterinär, PhD, Dipl ECVS, specialist i hästens

sjukdomar, European veterinary specialist in large animal surgery (equine).*

Utrustning för artroskopi kan med
fördel användas vid kirurgisk
behandling av senskidesjukdomar
på hästar, vilket författaren ger ett
exempel på i följande fallbeskriv-
ning.

I N LEDN I NG

Infektion av synoviala strukturer som
leder och senskidor hos hästar kan leda
till permanent hälta på grund av kronisk
inflammation i form av artros respekti-
ve fibros och adherenser. För att undvi-
ka detta är snabbt insatt och intensiv
behandling nödvändig. Denna behand-
ling omfattar förutom antibiotika- och
NSAID-behandling även riklig genom-
spolning med isoton infusionslösning
som t ex Ringer-acetat av den synoviala
strukturen, med syftet att reducera
mängden av inflammationsmediatorer
och infektionsagens. Genomspolning
med hjälp av artroskopiteknik på sövd
häst är sedan länge en väletablerad
kirurgisk teknik som tillåter såväl nog-
grann inspektion som upprensning av
leden eller senskidan (7, 8).

I denna artikel beskrivs ett fall med
infektion i en kotsenskida till följd av
trauma som komplicerats av en lokal
osteomyelit i ena kotsenbenet, och som
behandlades med hjälp av tenoskopi.       

FALLBESKRIVN I NG

Ett treårigt varmblodssto remitterades
till Hästkliniken på Djursjukhuset i
Skara för utredning av en misstänkt sep-
tisk tendovaginit i kotsenskidan på

vänster framben. Hästen hade ådragit
sig en sårskada mediopalmart på kotan
fyra veckor tidigare och hade blivit suc-
cessivt mera halt och svullen i området
kring kotsenskidan. Den remitterande
veterinären hade förskrivit fenylbutazon
den senaste veckan utan tillfredsställan-
de effekt. Vid den kliniska
undersökningen var hästen
måttligt halt i trav och
kraftigt svullen till kotsen-
skidan. Mediopalmart på
kotan fanns ett sår under
läkning. Radiologisk
undersökning av kotleds-
regionen visade på en oste-
olytisk zon som gick drygt
5 mm ner i det mediala
kotsenbenet (Figur 1). 

Vid en efterföljande ult-
raljudsundersökning av
kotsenskidan observerades
en drygt 2 cm lång och
knappt 1 cm bred defekt i
det mediala kotsenbenets
palmara yta. Mot bak-
grund av anamnesen och
de kliniska och bilddia-
gnostiska fynden ställdes
diagnosen septisk tendova-
ginit och lokal osteomyelit
i det mediala kotsenbenet.   

OPERATION

Hästen behandlades preo-
perativt med rekommende-
rade doser av penicillin och
gentamycin intravenöst.
Vid allmän anestesi place-
rades hästen i vänster sido-

läge så att vänster frambens medialsida
var vänd uppåt. Operationsområdet för-
bereddes aseptiskt enligt standard. Kot-
senskidan fylldes med ca 20 ml Ringer-
acetat via en 18 g-kanyl. Ett 30-graders
4 mm-artroskop placerades i kotsenski-
dan via en "stab incision" ca 5 mm pal-

Tenoskopisk behandling – en fallbeskrivning

Septisk tendovaginit och osteomyelit i
det mediala kotsenbenet hos häst

Figur 1. Röntgenbild av kotledsregionen med friprojicer-
ing av det mediala kotsenbenet (MKS) som har en zon
med osteolys på palmarytan (pil). Osteolysen går drygt
5 mm ner i benet. Mc3 = metakarpalben 3, P1 = kotbe-
net. ➤
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mart om digitalkärlen och -nerven pre-
cis distomedialt om annularligamentet.
Artroskopet riktades proximalt under
den djupa böjsenan varvid defekten i
intersesamoidalligamentet på det medi-
ala kotsenbenets palmara yta identifiera-
des (Figur 2A). Ringer-acetat och medi-
cinsk koldioxid användes för att säkra
synbarheten i kotsenskidan under
ingreppet. Med hjälp av en kyrett som
placerades i senskidan via en "stab inci-
sion" ca 5 mm palmart om digitalkärlen
och -nerven precis proximomedialt om
annularligamentet, kyretterades den
osteomyelitiska defekten (Figur 2B). En
liten mängd benvävnad sparades för
bakteriologisk undersökning. Med hjälp
av artroskopet undersöktes kotsenski-
dan varvid det konstaterades att senski-
deväggen och böjsenornas ytor var lind-
rigt hyperemiska. Inga adherenser iden-
tifierades. Efter grundlig spolning med
Ringer-acetat via artroskopet och en
egresskanyl infördes via den proximala
incisionen en behandlingskateter (stor-

lek 5 Fr) i kotsenskidan för postoperativ
antibiotikabehandling.  Artroskop- och
instrumentsnitten suturerades med ver-
tikala polyamid-madrasstygn och kate-
tern fixerades med hjälp av åtskilliga
polyamid-stygn (Figur 3). Via katetern
deponerades 500 mg amikacin i kotsen-
skidan varefter benet bandagerades med
kompress, bomull och gasbinda. 

POSTOPERATIVT FÖRLOPP

Hästen svarade bra på den tenoskopiska
och medicinska behandlingen och
belastade benet normalt redan dagen
efter operationen. Den systemiska
behandlingen med penicillin och genta-
mycin fortsattes i åtta dagar. 500 mg
amikacin deponerades via katetern en
gång dagligen i sex dagar varefter kate-
tern togs bort. Den bakteriologiska
undersökningen var negativ och kunde
därför inte användas till att välja ett spe-
cifikt antibiotikum. Åtta dagar efter
operationen skickades hästen hem för

fortsatt eftervård vilken innebar boxvila
tills stygntagning efter fem dagar följd
av boxvila och skritt för hand två gång-
er 15 minuter dagligen i ytterligare tre
veckor.  Intramuskulär penicillinbe-
handling fortsattes i tio dagar efter hem-
gången. 

Vid kontrollundersökning fyra veck-
or efter hemgången var hästen ohalt
utan böjreaktion på vänster framben
och en lindrig kotsenskidegalla kvar-
stod. Det rekommenderades att fortsatt
låta den vila på box och skritta för hand.
Vid en andra kontrollundersökning tio
veckor efter hemgången var symtomen
oförändrade. Fem månader efter det
tenoskopiska ingreppet var hästen fort-
farande ohalt utan böjreaktion på det
opererade benet. Kontrollröntgen avslö-
jade ökad mineralisering och jämnare
benperiferi i det skadade området, vilket
visade på läkning av den osteomyelitis-
ka processen (Figur 4). Ägaren valde att
använda hästen som avelssto och skjuta
upp igångsättningen ungefär ett år. 

Figur 2 A. Tenoskopibild av kotsenskidan på vänster framben som visar defekten (D) i intersesamoidalligamentet i anslutning till
den osteomyelitiska processen i det mediala kotsenbenet.
Figur 2 B. Tenoskopibild som visar den kyretterade defekten (D). En egresskanyl som användes i samband med spolning av senskidan
är placerad i defekten.
DBS = djupa böjsenan, ISL = intersesamoidalligamentet.

➤
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DISKUSSION

Metoden för tenoskopisk undersökning
av kotsenskidan finns beskriven i littera-
turen (5). Tenoskopisk teknik har an-
vänds i samband med desmotomi av
annularligamentet vid behandling av
förträngning av detta ligament (6) och i
ett fall med septisk kotsenskideinflam-
mation till följd av en främmande kropp
(4).  Tekniken har dessutom använts för
upprensning och spolning av kotsenski-
dan i samband med penetrerande sår (3)
och för behandling av kroniska kotsen-
skideinflammationer där adherenser
behöver lossas (2). Ett fall med septisk
kotsenskideinflammation och osteomy-
elit i ett kotsenben behandlades via en
tendovaginotomi (1). 

I det här beskrivna fallet användes
tenoskopisk teknik för behandling av
den septiska kotsenskideinflammatio-
nen och kotsenbensosteomyeliten, vil-
ket såvitt författaren vet inte beskrivits
tidigare. Den tenoskopiska tekniken
möjliggjorde kyrettage av den osteomy-
elitiska processsen och grundlig under-
sökning och irrigation av senskidan via
en liten incision medioproximalt
respektive mediodistalt om annularliga-
mentet. Användningen av en intrasyno-

vial kateter för postoperativ behandling
av septisk tendovaginit är omdiskuterad
eftersom många fall klarar sig utan
denna extra åtgärd (3, 8). På grund av
den osteomyelitiska processen i det
mediala kotsenbenet i det här beskrivna
fallet ansågs dock postoperativ, lokal
antibiotikumbehandling vara önskvärd
(9).

Det här beskrivna fallet demonstrerar
att artroskopisk utrustning och teknik
med fördel kan användas vid behandling
av senskidesjukdomar. Som vid andra så
kallade titthålskirurgiska ingrepp anses

risken för postoperativa komplikationer
i form av sårruptur eller dålig läkning
vara minimal.

SUMMARY

Use of tenoscopy for management
of septic tenosynovitis and focal
osteomyelitis of the medial proxi-
mal sesamoid bone in a horse
A 3-year-old Standardbred mare was
admitted to Skara Animal Hospital for
diagnosis and treatment of a digital flex-
or tenosynovitis in the left forelimb. The
horse had sustained a small wound on

Figur 3. Behandlingskateter för postope-
rativ antibiotikumbehandling av kotsen-
skidan. Katetern placerades i senskidan i
samband med det tenoskopiska ingrep-
pet.

Figur 4. Samma röntgenprojektion som i Figur 1 tagen fem månader postoperativt.
Ökad mineralisering av det skadade området visar på en pågående läkningsprocess.
MKS = mediala kotsenbenet, Mc3 = metakarpalben 3, P1 = kotbenet.
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the mediopalmar aspect of the fetlock 4
weeks earlier. On admission, the horse
was moderately lame and had effusion
in the digital flexor tendon sheath. Radi-
ography revealed an osteolytic process in
the palmar aspect of the medial proxi-
mal sesamoid bone. Ultrasonography
showed that the osteolytic defect had a
1 cm by 2 cm opening into the digital
sheath on the palmar surface of the
bone. Based on these findings, a diagno-
sis of septic tenosynovitis and osteomy-
elitis of the medial proximal sesamoid
bone was made.

Tenoscopic debridement of the
osteomyelitic process and lavage of the
tendon sheath were undertaken follo-
wed by the placement of an intrasynovi-
al catheter for postoperative treatment
of the tendon sheath. The horse rapidly
improved after tenoscopic treatment
and at follow-up 5 months after surgery,
the horse was no longer lame. The pre-
sent case demonstrates the usefulness of
tenoscopy as a minimally invasive
means for surgical management of focal

osteomyelitis of a proximal sesamoid
bone and septic tenosynovitis.           

TACK

Henrik Nyberg, leg veterinär, cert VR,
Djursjukhuset i Skara, tackas för gransk-
ning av röntgenbilderna och för de utför-
da ultraljudsundersökningarna. Johan
Grundin, SLU, Skara, tackas för den tek-
niska bearbetningen av bildmaterialet.
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EU förbjuder de sista 
tillväxtstimulerande 
antibiotikatillsatserna
❘ ❙ ❚ I ett pressmeddelande den 22 juli
meddelade EU-kommissionär David
Byrne att EUs jordbruksministerråd
samma dag tagit det slutgiltiga beslutet
att förbjuda all tillväxtstimulerande
antibiotika. Redan i juli 2001 förbjöds de
antibiotiska substanser som förekommer
inom humanmedicinen att användas
som tillväxtstimulerare. Med det senaste
beslutet kommer även de sista aktuella
substanserna, monensin, salinomycin,
avilamycin och flavophospholipol, att
stoppas. Den nya förordningen träder i
kraft senare i år, och beslutet innebär att
användningen av antibiotika som foder-
tillsats skall fasas ut och förbjudas från
och med 1 januari 2006.

– Detta är en stor seger för Sverige,
säger Aase Tronstad vid Jordbruksdepar-
tementet till veterinärtidningen. Genom
gemensamma ansträngningar från både
myndigheter och organisationer har den
svenska ståndpunkten vunnit gehör i hela
EU. Övergångstiden bör användas till att
systematiskt förbättra djurhållningen i de
länder som idag är beroende av tillväx-
tstimulerande antibiotika, så att inte
djuren blir lidande, påpekar Aase Tron-
stad. ■

Hårdare införselregler 
till Schweiz
❘ ❙ ❚ Den schweiziska ambassaden med-
delade i början av juli att ett omfattande
importförbud av kuperade hundar till
Schweiz gäller, och att smittskydds-

reglerna blivit strängare vid införsel av
hund och katt i landet.

Hundar och katter som inte är rabies-
vaccinerade och kommer från länder där
rabies förekommer, tillåts nu inte längre
resa in i Schweiz. Även djur som kommer
från rabiesfria länder som Sverige måste
nu vara rabiesvaccinerade för att få föras
in i landet. Totalt införselförbud gäller för
hundar med kuperade öron eller svans,
med några undantag.

De djur som inte uppfyller Schweiz nya
införselregler skickas antingen tillbaka till
ursprungslandet eller placeras i något
grannland. Om inget av alternativen är
genomförbart beslutar Schweiz federala
veterinärmyndighet om vidare åtgärder.

Ytterligare information om reglerna för
införsel av hund och katt till Schweiz ges
av Thomas Jemmi, Swiss Federal Veterina-
ry Office, telefon: +41 31 323 85 31. ■

❚ ❙ ❘ noterat

➤
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Jour och beredskap – del 2 

Livet består inte av arbete allena, inte
idag i alla fall. De flesta av oss vill orka
ha ett liv efter jobbet också. Redan som
nyutexaminerad tvingas man gå väldigt
mycket jourer, vilket lätt skapar en nega-
tiv inställning. 

Förlåt, beredskap menar jag. Att kalla
det beredskap gör nämligen att tiden
inte kan begränsas enligt lag lika tydligt
som om det hade kallats jour. Vid bered-
skap räknas bara arbetad tid och inte all
standby-tid och telefonkonsultationer
som vi utför under beredskapstiden.
Som jour räknas all tid man fullgör
genom fysisk närvaro på vårdstället/-
djursjukhuset/stationen.

RÄTT TI LL  LEDIGH ET

Men det handlar också om vår rätt till
ledighet. Enligt EG-direktivet 93/104/
EG får arbetstiden maximalt vara 48
timmar per vecka i genomsnitt under en
period av fyra månader dvs ordinarie tid
+ övertid. Denna tid finns som en
begränsning och får inte avtalas bort.
SYVF drev framgångsrikt igenom en
motion på SVFs fullmäktige 2000 att
oreglerad arbetstid skulle bort från det
veterinära arbetsfältet. Vi var väl i stort
sett de sista i Sverige som hade kvar det
i system. Dessutom säger § 14 Arbets-
tidslagen att det skall vara minst 36 tim-
mars sammanhängande ledighet under
varje period om sju dagar. Till veckovi-
lan räknas inte beredskapstid. Paragra-
fen är dock dispositiv vilket innebär att
den kan ändras genom kollektivavtal.

Frågan är – får vi tillräckligt bra betalt
för att jobba så mycket som de flesta av
oss faktiskt gör? Man kan bara jämföra
sig med TV-reparatören eller rörmoka-

ren på jourtid – och inte har dom stu-
derat 5,5 år på universitet eller har stora
studielån heller.

SAMARBETE?

Kan vi då samarbeta bättre så att jour-
bördan blir mindre? Man får intrycket
att det skulle vara svårt. Men det före-
kommer både inom och utom landet.
Varför vill inte/vågar inte fler veterinärer
samarbeta?

Nuförtiden slits många ut på grund
av jourarbete och därefter vill man inte
gå fler jourer. Har man en gång slutat att
gå jour verkar det som om det är myck-
et svårt att börja med arbete på obekväm
tid igen. Till slut blir det en ond cirkel:
som ung går man många jourer, som
äldre vill man inte gå jour. Varför inte
samarbeta så att jourbördan blir så liten
som möjligt? I dag försvinner även
många veterinärer bort från arbetsmark-
naden på grund av graviditeter och för-
äldraledigheter. Detta medför att för-
utom en ökad andel jourer tillkommer
även ett antal bakjourer.

Tänk om fler veterinärer ville delta i
jourverksamheten i en region, det kan-
ske bara skulle bli en jour i månaden per
veterinär. Detta skulle nog flertalet
acceptera.

MÅNGA FRÅGETECKEN

En del av oss vill gå jour för att få upp
inkomsten, men ska det verkligen behö-
va vara så? Borde inte större delen av
inkomsten komma från vanligt arbete?
Är jouren ekonomiskt bärkraftig? Påver-
kar den löneutvecklingen för den "nor-
mala inkomsten" negativt? Ska bara
vissa veterinärer bära kostnaden för

jourverksamheten? Ska vi söka ekono-
miskt stöd från djurägarna själva?

Ska kliniskt verksamma veterinärer
som inte deltar i jouren tvingas delta
alternativt betala en avgift till jourverk-
samhet? 

Varför inte organisera ett större sam-
arbete, kanske uppdelat på djurslag,
kanske initialt på telefonnivå? Många
gånger är telefonen mer stressande än
arbetet i sig.

Hur kommer jouren att hanteras i
framtiden? Har vi inte fått en dramatisk
skillnad i inställningen till jourarbete?
Tror vi att den kommer bli ännu mer
negativ? Varför inte vara förutseende
och ändra nu innan allt för många väg-
rar arbeta på obekväm arbetstid?

POSITIVA EXEMPEL EFTERLYSES

Många frågetecken finns idag. Finns det
någon arbetsplats där joursystemet fun-
gerar tillfredsställande? Har ni förslag på
någon form av samarbete som ni funde-
rat på? Är ni med i ett samarbete som
fungerar bra? Hör av er och berätta!

Skicka gärna en replik till SVT eller
direkt till oss i SYVF-styrelsen. Svaren
kommer att användas i en sammanställ-
ning i nästa debattinlägg, dock helt utan
eventuella personliga uppgifter.

För SYVF
Agnes Block, sekreterare,

agnes.block@dv.sjv.se

I sitt andra debattinlägg om veterinär jour
och beredskap, belyser Sveriges Yngre Veteri-
närers Förening rätten till ledighet och svå-
righeterna att samarbeta om jourbördan.
Det första inlägget publicerades i SVT nr
7/03.
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Får vi tillräckligt bra betalt för att jobba
så mycket som de flesta av oss faktiskt
gör, är en av de frågor som SYVF ställer.



Vilken är din diagnos? – Radiologi

Radiologifrågan handlar denna gång om en sex
månader gammal west highland white terrier,
som haft intermittent hälta på ett framben.
Fallet är tolkat av Anna Djupsjöbacka, klinikve-
terinär vid Institutionen för klinisk radiologi,
SLU.

West highland white terrier, tik, 6 månader
Anamnes: Hunden har i ca två månader haft en
intermittent lindrig hälta samt rörelsestörning på
höger framben. Hältan har framför allt visat sig efter
vila och kraftig ansträngning. Ägaren har upptäckt en
svullnad över distala radius/ulna på höger framben.
Hunden är pigg, har normal aptit och normalt bete-
ende i övrigt.

Klinisk undersökning: Allmäntillstånd utan
anmärkning, svullnad och ömhet kaudalt på distala
höger radius/ulna. Hunden är vid besöket ohalt.

Röntgenundersökning: Höger radius och ulna
undersöktes med mediolateral (ML) (Figur 1a) samt
kraniokaudal (CrCd) projektion. Vänster radius/-
ulna undersöktes också som jämförelsematerial
(Figur 1b). 

Vilka radiologiska förändringar kan ses? Vilka dif-
ferentialdiagnoser är möjliga?

svar se sidan 52
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Figur 1a.

Mediolateral
projektion av
höger radius/ulna
på en sex måna-
der gammal west
highland white
terrier med inter-
mittent hälta och
svullnad över
distala kaudala
radius/ulna.

Figur 1b.

Jämförande 
mediolateral
projektion av
vänster
radius/ulna hos
samma hund.
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HANS TJÄLVE, VMD, professor.*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
rapporterade under 2001 och 2002, del 2

I en tidigare artikel har fördelningen av
rapporterade läkemedelsbiverkningar
till djur som kommit in under 2001 och
2002 redovisats (12). Läkemedlen har
grupperats enligt ATCvet-systemet.
Antalet rapporter var för 2001 154 och
för 2002 167 stycken, dvs totalt 321
rapporter. Det framgår att de flesta rör
hund och därefter följer katt, häst och
nöt. För svin och andra djurslag finns
endast ett fåtal biverkningar anmälda.
De biverkningar som rapporteras oftast
hos hund och katt är de som ses i sam-
band med vaccinationer (gruppen "QI –
Immunologiska medel"). På andra plats
finns för hund läkemedel mot parasit-
sjukdomar. Rapporter rörande infek-
tionssjukdomar finns med bland de
biverkningar som rapporteras oftast hos
hund och det gäller också katt och andra
djurslag. För hund finns även ett avse-
värt antal rapporter inom läkemedels-
grupperna "QM – Rörelseapparaten"

och "QG – Urin- och könsorgan". 
Här görs en genomgång av de rap-

porter som kommit in för hund. I
anslutning till detta diskuteras ibland
mekanismerna bakom de negativa reak-
tionerna.

VACCI NATIONSBIVERKN I NGAR

De flesta rapporterna för hund rör vac-
cinationsbiverkningar (70 rapporter).
Till detta kommer bland vaccina-
tionsrapporterna elva meddelanden om
bristande effektivitet (detta beskrivs
senare efter det att biverkningarna har
diskuterats). I Tabell 1 (se nästa uppslag)
ges en översikt av vaccinationsbiverk-
ningarna. Det framgår av tabellen hur
biverkningarna fördelas på olika prepa-
rat. Dessutom har antalet rapporter per
10 000 sålda doser vaccin beräknats.
Det kan ses att incidensen för de olika
vaccinerna varierar från 0,4 till 

5,1 biverkningsrapporter per 10 000

vaccindoser. Den sista artikeln i serien
visar att det föreligger en liknande inci-
dens för vaccinationerna till katt (13).

Det är osäkert om de skillnader i inci-
dens som kan ses mellan olika vacciner
återspeglar faktiska skillnader i biverk-
ningsincidens för vaccinerna. Antalet
rapporter är relativt få och skillnaderna
mellan de olika vaccinerna är inte så
stora att man säkert kan avgöra detta.
Det skall även observeras att dessa siff-
ror inte kan antas återspegla den faktis-
ka biverkningsincidensen – erfarenheter
från veterinärmedicinsk (och även
humanmedicinsk) biverkningsrappor-
tering indikerar att det finns en under-
rapportering. Det finns i litteraturen
endast få rapporter där man har upp-
skattat incidensen vaccinationsbiverk-
ningar. Uppgifter från den engelska
veterinärmedicinska biverkningsöver-
vakningen (VMD Suspected Adverse
Reaction Surveillance Scheme) (4) base-

I tre artiklar lämnas en redogörelse för de
biverkningar som rapporterats till Läkemedels-
verket av landets veterinärer under 2001 och
2002. I den första har biverkningarna hos häst,
nöt och svin beskrivits. I den andra (föreliggan-
de) redogörs för biverkningarna hos hund, och
i en tredje artikel för biverkningar hos katt och
andra djurslag.

De biverkningar som rapporteras oftast
hos hund och katt är de som ses i sam-
band med vaccinationer.

➤
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Tabell 1. Översikt av de vaccinationsbiverkningar som rapporterats hos hund 2001 och 2002.

Preparat Antal Antal rapporter Tid efter vaccination till första symtom Symtoma Symtomens duration
rapporter per 10 000 doser

Nobivac DHP 23 5,1 <15 min : 2 st anafylaktisk chock: 1 st <1 tim: 2 st
live vet 15 min–3 tim: 13 st svullnad i huvudet: 13 st 1-3 tim: 6 st

3–12 tim: 3 st kräkningar: 7 st 3-12 tim: 9 st
>12 tim.: 5 st klåda: 2 st >12 tim: 6 st

ataxi: 4 st
urtikaria: 2 st
trombocytopeni: 2 st
ömhet i leder: 1 st
fibrosarkom: 1 st

Nobivac 15 3,6 <15 min : 3 st svullnad i huvudet: 10 st <1 tim: 3 st
DHPPi vet 15 min–3 tim: 8 st kräkningar: 6 st 1-3 tim: 4 st

3–12 tim: 2 st klåda: 5 st 3-12 tim: 5 st
>12 tim: 2 st ataxi: 1 st >12 tim: 3 st

hosta: 1 st

Rabisin 9 2,0b <15 min : 2 st anafylaktisk chock: 1 st <1 tim: 3 st
vet + 15 min–3 tim: 2 st svullnad i huvudet: 4 st 1-3 tim: 2 st
Leptodog L 3–12 tim: 4 st kräkningar: 2 st 3-12 tim: 1 st

>12 tim: 1 st klåda: 2 st >12 tim: 3 st
ataxi: 1 st
urtikaria: 3 st
takypné: 1 st
ömhet i leder: 1 st

Nobivac  5 1,1 15 min–3 tim: 3 st svullnad i huvudet: 1 st 1-3 tim: 1 st
Parvo live vet >12 tim: 2 st kräkningar: 2 st >12 tim: 4 st

klåda: 2 st
diarré: 2 st
parés: 1 st

Eurican 5 – c <15 min : 3 st anafylaktisk chock: 3 st <1 tim: 3 st
DHPPI

2
vet 3–12 tim: 1 st svullnad i huvudet: 1 st 3-12 tim: 1 st

>12 tim: 1 st blodig diarré: 1 st >12 tim: 1 st

Nobivac 4 –c <15 min : 4 st anafylaktisk chock: 4 st; <1 tim: 1 st
PPi vet en av hundarna dog 1-3 tim: 1 st

3-12 tim: 1 st
dödsfallet inträffade 
efter ca. 1 dygn

Candur 3 0,4 <15 min : 1 st anafylaktisk chock: 1 st <1 tim: 1 st
Parvo vet 3–12 tim: 1 st kraftig salivering: 1 st >12 tim: 2 st

>12 tim: 1 st dämpad och blek: 1 st

Leptodog L 2 – c den ena 30 min; båda svullnad i huvudet; 1 timme resp.
den andra ett par timmar en även kräkningar 3 timmar

➤
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rat på data under perioden 1995-1999
visar en incidens för hundvaccinationer
på 0,21 biverkningar per 10 000 doser
vaccin och för kattvaccinationer på 0,61
biverkningar per 10 000 doser vaccin. I
en australisk undersökning anges
biverkningsincidensen för vaccinationer
hos hund och katt till mellan 0,2 och 0,4
per 10 000 doser (2).

I Tabell 1 görs vidare ett försök att
sammanfatta de symtom som rapporte-
rades för biverkningarna, tiden mellan
vaccinationerna till dess att de första
symtomen uppträdde och symtomens
duration. Det framgår att biverknings-
reaktionerna oftast inträffade inom tre
timmar efter vaccinationerna (46 av de
70 rapporterna, dvs 66 %) med en topp
under perioden 15 minuter till tre tim-
mar efter vaccinationerna (30 rapporter,
43 %). 16 biverkningar (23 %) upp-
trädde inom 15 minuter efter vaccina-
tionerna och tolv (17 %) under perio-

den tre till tolv timmar efter vaccinatio-
nerna. I tolv (17 %) av rapporterna upp-
trädde biverkningarna mer än tolv tim-
mar efter vaccinationerna. 

Anafylaktisk chock
Elva av de 16 biverkningar som inträffa-
de inom 15 minuter har klassificerats
som anafylaktisk chock. Det rörde sig då
om livshotande akuta cirkulatoriska
chockreaktioner som krävde intensivbe-
handling. Det framgår av Tabell 1 att
fyra av de rapporterade anafylaktiska
chockerna inträffade efter vaccination
med ett vaccin innehållande levande
parvo- och parainfluensavirus (Nobivac
PPi vet), tre efter vaccination med vac-
cin innehållande levande valpsjuke-,
hepatit-, parvo- och parainfluensavirus
(Euricam DHPPI2), två efter vaccina-
tion med inaktiverat rabiesvirus plus
inaktiverad leptospiros (Rabisin vet plus
Leptodog L i ett fall; Nobivac Rabies vet

plus Leptodog L i ett fall) samt en efter
vaccination med vaccin innehållande
respektive levande valpsjuke-, hepatit-
och parvovirus (Nobivac DHP live vet)
och inaktiverat parvovirus (Candur
Parvo vet). En hund som vaccinerades
mot rabies och leptospiros (Nobivac
Rabies vet + Leptodog L) fick inom 5-10
minuter en anafylaktisk chock. Den
drabbades sedan av akuta gastrointesti-
nala störningar och trots intensivbe-
handlig avled hunden. Ytterligare ett
dödsfall, med ett liknande men mera
utdraget förlopp än i det förra fallet, rap-
porterades hos en hund som vaccinera-
des med ett kombinerat parvovirus- och
parainfluensavirusvaccin (Nobivac PPi
vet).

Likartad symtombild
Det framgår av Tabell 1 att hundarna
reagerade för de olika vaccinerna med
liknande spektra av symtom. Hundarna

Forts. Tabell 1. Översikt av de vaccinationsbiverkningar som rapporterats hos hund 2001 och 2002.

Preparat Antal Antal rapporter Tid efter vaccination till första symtom Symtoma Symtomens duration
rapporter per 10 000 doser

Rabisin vet+ 
Leptodog L+ 1 – ett par timmar kräkningar ca. 2 dygn
Nobivac PPi 

Rabisin vet 1 – 30 min svullnad i huvudet ett par timmar

Nobivac 1 – 5 min anafylaktisk chock; hunden dog 
Rabies vet + hunden dog efter ca. 5 tim
Leptodog L

Rabisin vet + 1 – 15 min svullnad i huvudet ett par timmar
Leptodog L + kräkningar
Candur Parvo 

Summa 70 <15 min : 16 st (23%) <1 tim: 14 st (20%)
15 min–3 tim: 30 st (43%) 1-3 tim: 17 st (24%)
3–12 tim: 12 st (17%) 3-12 tim: 18 st (26%)
>12 tim: 12st (17%) >12 tim: 21 st (30%)

a Siffrorna anger antalet hundar som visade de angivna symtomen; hos en del hundar sågs mer än ett symtom.
b Incidensen för Rabisin vet + Leptodog L relateras till försäljningsstatistiken för Rabisin vet.
c Försäljningsstatistik saknas.

➤
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hade som regel ett nedsatt allmäntill-
stånd och ibland även feber (dessa sym-
tom anges inte i tabellen). De reaktioner
som sågs i övrigt bestod av svullnad
kring nosen och runt ögon och öron,
klåda i huvudet och andra delar av krop-
pen, kräkningar, urtikaria, diarré och
ataxi. I några fall sågs trombocyto-
peni/blödningar, hosta, ömhet i leder,
pares och salivering. Som anges i Tabell
1 uppvisade den enskilda hunden ett
eller flera av de angivna symtomen – det
går inte av praktiska skäl att redovisa
den symtombild som varje individ upp-
visade. Således kan t ex en hund reagera
med svullnad i huvudet, kräkningar och
urtikaria, en annan hund reagera med
svullnad i huvudet och ataxi och ytterli-
gare en annan hund med ett eller flera av
dessa symtom eller något annat symtom
som anges i tabellen.

De flesta biverkningarna gick över
inom tre timmar (31 av de 70 rappor-
terna, 44 %). Bland dessa var 14 hundar
(20 %) återställda inom en timme.
Ibland var dock biverkningsförloppen
mera utdragna. Således var i 18 fall (26
%) durationen tre till tolv timmar och i
21 fall (30 %) längre än tolv timmar.
Det var vanligt att hundarna gavs korti-
son och i många fall sågs då en snabb
förbättring. 

Det kan antas att vaccinationsbiverk-
ningarna oftast har en allergisk genes.
Antigenet behöver inte vara den/de akti-
va ingredienserna i vaccinet, utan det
kan även vara någon annan vaccinkom-
ponent.

Övriga problem
Hos en nio år gammal hund som var-
tannat år vaccinerats med ett
parvovirusvaccin (Nobivac Parvo live)
och vartannat år med ett kombinerat
valpsjuke-, hepatit- och parvovirusvac-
cin (Nobivac DHP live vet) rapportera-
des fibrosarkom i nacken på platsen för
vaccinationerna. Tumören upptäcktes
mindre än en månad efter den sista vac-
cinationen och växte snabbt. Röntgen
visade metastaser i lungorna och hun-
den avlivades ca två månader efter vac-
cinationen. Injektionsplatsrelaterade
fibrosarkom förekommer hos katter, vil-
ket diskuteras i kommande artikel (13) i
samband med att vaccinationsbiverk-
ningar hos katt beskrivs. Det finns dock
inga rapporter i litteraturen om att såda-
na tumörer kan induceras hos hund.
Det är därför mindre troligt att fibrosar-
komet i det här aktuella fallet har fram-
kallats av vaccinationerna. 

Det finns elva meddelanden att vacci-
nation mot rabies inte har givit tillräck-
lig antikroppstiter (minst 0,5 IE/ml),
som enligt Statens Jordbruksverks för-
fattningar (SJVFS 1998:121) krävs för
införsel av hund till Sverige.

ANTI PARASITÄRA MEDEL

Permetrin
48 rapporter rör biverkningar av antipa-
rasitära medel. 20 av dessa rapporter gäl-
ler hundar som behandlats med perme-
trin (Exspot vet spot-on). I ca hälften av
fallen sågs hudreaktioner i form av rod-
nad, eksem, alopeki, urtikaria och klåda.
Hos en hund uppträdde intensiva kräk-
ningar ett par dagar efter behandlingen.
I de övriga fallen sågs CNS-symtom i
form av beteenderubbningar, ataxi,
muskelsvaghet, muskeldarrningar,
kramper och förlamning. Förloppen
sträckte sig från någon dag upp till ca en
vecka.

Det har i den tidigare biverknings-
rapporteringen anmälts ett avsevärt
antal reaktioner för permetrin hos hun-
dar, både i form av lokala reaktioner och
i form av neurologiska allmänsymtom
(8, 9, 10, 11). Permetrin tillhör gruppen
pyretroider och används för att bekäm-
pa artropoder (fästingar, loppor, löss,
knott) hos husdjur. Pyretroiderna verkar
hos artropoderna genom att öppna
natriumjonkanaler i nerver, vilket leder
till neuronal membrandepolarisering.
Det anges att permetrin absorberas
endast i mycket ringa grad genom intakt
hud. Det måste dock antas att det hos en
del individer sker en så stor hudabsorp-
tion att systemeffekter i form av CNS-
symtom erhålls.

Deltametrin
Det finns åtta biverkningsrapporter för
deltametrin (Scalibor vet halsband),
som är en annan pyretroid. Det anges i
FASS VET att deltametrin frisätts från
halsbandet och sprids över hela hudytan
och att substansen inte absorberas via
huden. Hos de flesta hundarna erhölls
klåda och hudlesioner, såsom rodnad,
urtikaria, alopeki, abscesser, urtikaria
och sår. Hudaffektionerna sågs främst
på halsen vid platsen för halsbandet,
men i en del fall sågs hudlesioner även
på andra delar av kroppen. 

En hund blev trött och slö en dag
efter att ett Scalibor-halsband anbring-
ats. Då halsbandet togs bort blev hun-
den pigg efter två till tre dagar. Då hals-
bandet igen sattes på hunden upprepa-
des samma förlopp. En hund reagerade
ett par timmar efter att ett Scalibor-hals-
band anbringats med nervösa symtom i
form av hyperaktivitet och förvirring.
Symtomen försvann ett par timmar efter
att halsbandet avlägsnats. Verkningsme-
kanismen för deltametrin är densamma
som beskrivits här för permetrin.
Biverkningspanoramat tycks även visa
ett likartat mönster för de båda substan-
serna. 

Fipronil
Sju rapporter rör fipronil (Frontline vet
spot-on). I två av fallen sågs sår på appli-

Vanliga reaktioner vid vaccinöverkäns-
lighet var bland annat svullnad kring
nosen och runt ögon och öron, klåda i
huvudet och andra delar av kroppen.

➤



kationsplatsen. En hund blev vid första
behandlingstillfället hängig och deppig.
Vid nästa behandlingstillfälle visade
hunden symtom som var likartade dem
som sågs vid den första behandlingen,
men symtomen var nu mer uttalade. Vid
ett tredje behandlingstillfälle sågs utslag
och kliande och vätskande sår kring
öron, ögon, mun och hals. En annan
hund fick blåsor i nackskinnet, blev slö
och fick frossa och den var svår att få
kontakt med. En hund visade dagen
efter behandlingen vacklande gång och
dålig styrsel i bakbenen. Hos en hund
anmäldes att preparatet inte haft önskad
effekt mot fästingar. 

En hund fick en vecka efter behand-
ling med fipronil ett krampanfall. Efter
ca fyra veckor behandlades hunden en
gång till med fipronil. På kvällen och

natten fick hunden flera krampanfall.
Veterinär besöktes påföljande dag och
hunden behandlades för status epilepti-
kus med diazepam (Stesolid) och feno-
barbital (Fenemal). Den sövdes med tio-
pental (Pentothal Natrium) men drab-
bades av nya krampanfall så snart den
vaknade upp. Hunden avlivades därför.
Fipronil verkar mot artropoder genom
att hämma GABA-beroende nerv-
transmission. Det finns tidigare ett par
rapporter om lokala reaktioner och
CNS-symtom hos hundar som behand-
lats med denna substans (9, 10, 11).

Incidensen biverkningar
För de här diskuterade medlen mot
ektoparasiter har en beräkning gjorts av
incidensen biverkningar i förhållande
till hur mycket som sålts av preparaten.

För Exspot vet spot-on var incidensen
0,5 biverkningar per 10 000 sålda doser.
För Scalibor vet var incidensen tolv
biverkningar per 10 000 sålda halsband.
För Frontline vet spot-on var incidensen
0,07 biverkningar per 10 000 sålda
doser.

Det skall observeras att den beräkna-
de incidensen biverkningar för medlen
mot ektoparasiter, liksom för vaccina-
tionsbiverkningarna, på grund av
underrapportering inte kan antas åter-
spegla den faktiska biverkningsinciden-
sen. Det ska även påpekas att flera andra
faktorer kan påverka hur många biverk-
ningar som anmäls. Ett förhållande som
troligen är av betydelse är att under den
aktuella perioden (2001 och 2002) var
Frontline vet  receptfri, medan Exspot
vet och Scalibor vet var receptbelagda.
Hur detta påverkar biverkningsrappor-
teringen är inte känt i detalj, men man
kan anta att biverkningar som ses för ett
icke receptbelagt läkemedel i många fall
inte kommer till veterinärens kännedom
och därför kommer att rapporteras i
mindre utsträckning jämfört med ett
receptbelagt preparat. Man kan även
anta att benägenheten att rapportera
biverkningar för ett preparat som nyin-
troducerats på marknaden, såsom Scali-
bor vet, är störst under den första tiden.

Makrocykliska laktoner
För läkemedelsgruppen makrocykliska
laktoner finns nio rapporter. Till denna
grupp hör avermektinerna och milbe-
mycinerna (de senare saknar i en posi-
tion en disackaridgrupp som avermekti-
nerna har). Ivermektin (Ivomec vet) och
doramektin (Dectomax vet) är represen-
tanter för avermektinerna medan milbe-
mycin oxim (Interceptor, licensprepa-
rat) är en representant för milbemyci-
nerna. Hos parasiterna har dessa sub-
stanser affinitet för kloridjonkanaler i
nerver. Detta leder till ett ökat neuronalt
inflöde av kloridjoner, vilket hyperpola-
riserar parasiternas neuron.
Fem av biverkningsrapporterna rör hun-
dar som fick milbemycin oxim (Inter-
ceptor) mot skabb eller noskvalster. Två
av hundarna fick nervösa symtom med ➤

Benägenheten att rapportera biverkningar för ett preparat som nyintroduceras på
marknaden, såsom Scalibor vet, är störst under den första tiden.
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ataxi och förlamning ett par timmar
efter tablettillförsel. De återhämtade sig
relativt snabbt. Två hundar blev slöa och
fick gastrointestinala symtom (kräk-
ning/diarré). De återhämtade sig efter
ett par dagar. En hund (rottweiler, vikt
cirka 40 kg) åt i ett obevakat ögonblick
på eget bevåg upp åtta Interceptor-
tabletter à 23 mg (den rekommenderade
terapeutiska dosen är ca en tablett). Den
blev enligt djurägaren lite sömnig det
följande dygnet, men var sedan ok. En
hund som fick doramektin mot
rävskabb blev mycket trött i två dagar,
men blev sedan pigg igen. 

Det finns tre rapporter för ivermec-
tin. Ett fall rör en Australian shepherd,
som tidigare enligt uppgift från djuräga-
ren behandlats med ivermektin utan
problem, men som nu efter ivermektin-
behandling mot rävskabb drabbades av
neurologiska symtom med apati och
vinglighet, som övergick i koma. Inten-
sivbehandling sattes in, men hunden
fick avlivas efter ett förlopp på ca två
veckor. 

Ett annat fall rör en old English
sheepdog som fick ivermektin mot
rävskabb. Hunden blev apatisk, vinglig
och somnolent. Intensivbehandling gav
ingen förbättring och hunden avlivades
efter ca en vecka. Det tredje fallet rör en
labrador som slickade i sig ivermektin-
pasta avsedd för häst. Hunden, som tro-
ligen fick i sig en kraftig överdos, blev
vinglig och fick dilaterade pupiller. Den
behandlades med dropp och kol och
återhämtade sig inom ca ett dygn.

Rasbunden överkänslighet
Det är välkänt att collies och collie-rela-
terade raser kan vara mycket känsliga för
ivermektin (6). Australian shepherd och
old English sheepdog tillhör de känsliga
raserna. Även hundar av andra raser kan
reagera negativt på ivermektin. Vissa
hundar kan även visa en förhöjd käns-
lighet för andra makrocyliska laktoner.
Orsaken till att vissa hundar är mer
känsliga för de makrocykliska laktoner-
na än andra hundar har diskuterats i en
tidigare artikel i Svensk Veterinärtidning
(11).

Övriga antiparasitära medel
Det finns två biverkningsrapporter för
fenbendazol (Axilur vet). I ett fall reage-
rade en kull om elva valpar som avmas-
kades med fenbendazol med kräkningar
och diarré. Alla valparna reagerade, men
fem blev mycket medtagna och en avled.
I ett annat fall reagerade en tre år gam-
mal hund som fick fenbendazol med
kräkningar. Den fick sedan stora sår på
nosryggen och i pannan. Efter behand-
ling med kortison och antibiotika till-
frisknade den. Fenbendazol tillhör
gruppen bensimidazoler, som generellt
anges ha en låg toxicitet. Det finns dock
rapporter om att enstaka hundar, och
även katter, kan vara känsliga för fen-
bendazol.

En hund som behandlats med foxim-
bad (Sebacil vet) mot rävskabb två gång-
er med en veckas mellanrum fick dagen
efter det andra badet feber och frossa.
Hunden tvättades, men efter två dagar
sågs nekroser och ödem i huden. Hun-
den tillfrisknade efter behandling med
antibiotika och kortison. En hund
behandlades mot fästingar med prepara-
tet VET-SECT PET SPRAY, som inne-
håller tea tree-olja, och fick fuktande
och blödande sår i huden. Det finns flera
tidigare meddelanden om att tea tree-
olja kan framkalla biverkningar hos
hundar (1).   

MEDEL MOT

I N FEKTIONSSJ U KDOMAR

22 rapporter rör hundar som fått medel
inom grupp "QJ – Infektionssjukdo-
mar". Tre av dessa rör hundar som fått
metronidazol (Flagyl). En hund (briard)
behandlades under ca två veckor med
metronidazol för en gastroenterit. Den
drabbades av en akut leverdegeneration
med ikterus. Som en följd av detta fick
den en hepatisk encefalopati och avliva-
des. En annan hund (tax) som fick

metronidazol mot en gastroenterit rea-
gerade efter ett dygns behandling av en
dermatit med blålila missfärgning över
stora delar av kroppen. Hudbiopsi visa-
de en akut vaskulär hudreaktion som
kan vara läkemedelsbetingad. Reaktio-
nen avklingade efter en vecka. Ytterliga-
re en hund (collie) som fått metronida-
zol under drygt två veckor mot en
gastroenterit fick neurologiska symtom i
form av nystagmus, stelhet och ovilja att
röra sig. Metronidazolbehandlingen
avbröts och hunden tillfrisknade inom
tre dagar.

Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen flera rappor-
ter om hundar som reagerat på metroni-
dazol. Det har främst varit fråga om
neurologiska effekter. Det är även känt
från internationell litteratur att metro-
nidazol kan ge CNS-effekter hos hund
(3). I den svenska biverkningsrapporte-
ringen är det främst colliehundar som
har drabbats (8). Det är möjligt att col-

➤

Det är välkänt att collies och collie-relaterade raser kan vara mycket känsliga för
ivermektin. Även old English sheepdog tillhör de känsliga raserna.

I den svenska biverkningsrapporteringen
är det främst colliehundar som har drab-
bats av överkänslighet mot metronidazol.
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lies är mer känsliga för metronidazols
CNS-effekter än andra hundar. Om
detta kan relateras till genetiska föränd-
ringar i p-glykoproteinfunktionen,
såsom tycks vara fallet för collies käns-
lighet för ivermektin (11), återstår att
utreda.

Betalaktamantibiotika
Det finns tio hundar som reagerat efter
att ha fått betalaktamantibiotika. Av
dessa rör fem rapporter amoxicillin
(Bimoxyl vet i ett fall, Bimoxyl vet +
Amimox /humanpreparat/ i ett fall,
Vetrimoxin vet i ett fall, Synulox vet i två
fall). I ett av fallen rapporterades en stor
ansvällning på det subkutana injek-
tionsstället. Hos en hund sågs blödande
och ulcererande hudutslag på nosryg-
gen. Hos en hund observerades nedsatt
allmäntillstånd, hosta och svullnad i
ansiktet. Hos en hund sågs ataxi och illa-
mående. Hos en hund sågs ändrat bete-
ende. Det finns i den tidigare biverk-
ningsrapporteringen flera rapporter om
biverkningar hos hundar som fått amox-
icillin (10, 11). Dessa inkluderar flera
fall av lokala reaktioner på injektions-
platserna. Det finns också rapporter om
hudreaktioner, som kan vara allergiskt
betingade, och om kräkningar (9, 10,
11). 

Inom gruppen betalaktamantibiotika
finns även fem rapporter för cefalospori-
ner: i tre av rapporterna cefalexin (Der-
macef vet i två fall, Keflex /humanpre-
parat/ i ett fall); i två av rapporterna
cefadroxil (Cefa-cure vet). En hund rap-
porterades bli trött, slö och svullen i
buken efter behandling med cefalexin-
tabletter. Hos en annan hund som fick
cefalexintabletter rapporterades ulcera-
tioner i ögonen. Hos en hund erhölls
kräkningar i samband med cefalexin-
tablettgiva. Kräkningar sågs även hos en
hund som fick cefadroxil. En annan
hund fick cefadroxil och prednisolon
mot en kronisk otit. Den blev dålig och
fick svart avföring. Gastroskopi visade
gastrit. Hunden avlivades efter samråd
med djurägaren. Det finns flera tidigare
rapporter om hundar som reagerat på
cefalosporiner. Exempel på rapporterade

biverkningar är kräkningar, inappetens,
hudreaktioner och polyartrit (7, 8, 9,
10, 11).

Övriga antibiotika
Det finns fyra rapporter om hundar som
reagerat på trimetoprimsulfa (Tribrissen
vet i tre fall, Eusaprim /humanpreparat/
i ett fall). Hos två hundar sågs ledreak-
tioner i form av smärta och ledfyllnad,
vilket indikerar aseptisk polyartrit. Hos
en hund sågs minskad tårproduktion
med inflammation i hornhinna och
konjunktiva (keratokonjunktivitis
sicca). Hos en hund sågs subkutana
blödningar och tecken på trombocyto-
peni. Alla dessa reaktioner är kända
biverkningar för trimetoprimsulfa och
har meddelats tidigare i den svenska
biverkningsrapporteringen (7, 8, 9, 10,
11).

Det finns tre rapporter för enrofloxacin
(Baytril vet). Hos en hund som fick
enrofloxacin-injektioner för en cystit
sågs hudreaktioner (svullnad i huvudet,
urtikaria), dyspné och lila slemhinnor.
Efter behandling med kortison sågs en
snabb förbättring. Urtikaria sågs även
hos en hund som fick enrofloxacin-
tabletter mot en endometrit. Det är i
dessa fall troligen fråga om allergiska
reaktioner. En annan hund som fick
enrofloxacintabletter mot en prostatit
blev mycket trött. Behandlingen avbröts
och hunden blev som vanligt igen.

En hund som fick klindamycin (Anti-
robe vet) för behandling av infekterade
talgkörtlar drabbades av en cirkulations-

kollaps (chock) och dog. Obduktion
visade bland annat en akut staslever.
Hos en hund som fick doxycyklin (Dox-
yferm /humanpreparat/) rapporterades
pigmentförlust på nosen och runt ögo-
nen.  

RÖRELSEAPPARATEN

Inom gruppen "QM – Rörelseappara-
ten" finns 17 rapporter som alla rör icke-
steroida antiinflammatoriska medel
(NSAID). Nio av rapporterna rör kar-
profen (Rimadyl vet), sju meloxikam
(Metacam vet) och ett ketoprofen
(Romefen vet). 

Hos en hund som behandlades med
karprofen (tabletter) mot artros i arm-
bågslederna uppträdde kräkningar med
nedsatt allmäntillstånd samt leverinsuf-
ficiens med ikterus. Hos en annan hund
som fick karprofen (tabletter) i samband
med en höftledsluxation erhölls efter två
dagars behandling kräkningar och blo-
dig diarré. Ytterligare en hund som
fick karprofen (tabletter) i samband

med behandling mot furunkulos blev
trött och svullen i buken. Blodprov indi-
kerade leverskada. Hos en hund som fått
karprofen (tabletter) under ca fyra veck-
or sågs kräkningar och leverskada.
Explorativ laparatomi utfördes och
kolangiohepatit konstaterades. En hund
behandlades under ca två månader med
karprofen (tabletter) mot osteoartrit.
Den drabbades sedan av anorexi, kräk-
ningar och gulsot. Ytterligare en hund
fick karprofen (injektionslösning) preo-
perativt inför en pyometraoperation.
Den fick sedan efter operationen en
blödning från operationssårets kanter
som var mycket svår att stoppa. Veteri-
nären misstänkte att karprofen kunde ha
orsakat detta. En hund fick karprofen
(tabletter) mot hälta och svullna ben och
den fick även amoxicillin (Synulox vet).
Efter ca en veckas behandling reagerade
hunden med kräkningar och blod i fae-
ces. Karprofen sattes ut medan behand-
lingen med amoxicillin fortsatte. Hun-
den hade kräkningar i ytterligare fyra
dagar och började sedan få gula slem-
hinnor. På djurägarens begäran avliva-
des hunden. En annan hund fick kar- ➤

17 biverkningsrapporter rör behandling-
ar med icke-steroida antiinflammatoris-
ka medel (NSAID). Vanliga symtom var
kräkning och nedsatt allmäntillstånd.
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profen (tabletter) mot stela rörelser och
ont i svansfästet. Två dagar efter insatt
behandling blev hunden plötsligt dålig
och dog. Obduktion visade akut hemor-
rhagisk gastrit med blödning till tunn-
tarm och matstrupe. Ytterligare en hund
fick karprofen (tabletter) under två
veckor mot en artrit. Den fick sedan
kräkningar och dog efter ett dygn.
Obduktion visade kronisk hepatit och
tubulär nekrotisering i njuren. Hepati-
ten bedömdes vara av äldre datum än de
två veckor som karprofenbehandlingen
pågått.

Meloxikam och ketoprofen
Hos en hund som fick meloxikam (oral
suspension) mot en inflammation i ena
knäleden rapporterades vattning diarré
redan efter den första dosen. Hos en
hund som fick meloxikam (oral suspen-
sion) mot smärta i ryggraden sågs efter
tio dagars behandling balansrubbningar
och vinglighet. Symtomen kvarstod ett
par dagar efter avbruten behandling.
Hos en hund som fick meloxikam (oral
suspension) mot en artros i en armbågs-
led sågs misstanke på gastrit och blod i
avföringen. Hos en hund som fick
meloxikam (oral suspension) mot posto-
perativ smärta utvecklades under en tio-
dagarsperiod en hudskada som dia-
gnostiserades som toxisk epidermal nek-
rolys. Efter att meloxikambehandlingen
avbrutits gick hudförändringarna tillba-
ka. 

Toxisk epidermal nekrolys är uppta-
get i human-FASS som en sällsynt biver-
kan av meloxikam hos människa. Hos
en hund som fick meloxikam (oral sus-
pension) mot ledsmärtor sågs blekhet,
trötthet, diarré och feber. Blodprov visa-
de hemolytisk anemi, som den rappor-
terande veterinären misstänkte vara
läkemedelsinducerad. Hos en hund som
behandlades med meloxikam (injek-
tionslösning) för postoperativ smärt-
lindring sågs en njurskada (höga urea-
och kreatininvärden). En hund chocka-
de direkt efter en intravenös meloxika-
minjektion. Den behandlades intrave-
nöst med koksalt och återhämtade sig
snabbt. 

En hund som behandlats med
ketoprofen (tabletter) mot ledsmärtor
under en månad fick blodiga kräkning-
ar och ett sänkt allmäntillstånd. Den
avlivades i mycket dåligt tillstånd ca ett
dygn efter insjuknandet.

Incidensen biverkningar
För Rimadyl vet tabletter och Metacam
vet oral suspension har beräkningar
gjorts av incidensen biverkningar i för-
hållande till hur mycket av preparaten
som sålts. För Rimadyl vet tabletter blir
incidensen 0,6 rapporter per 10 000
sålda förpackningar, vilket motsvarar
0,01 rapporter per 10 000 doser. För
Metacam vet oral suspension blir inci-
densen 0,7 rapporter per 10 000 sålda
förpackningar, vilket motsvarar 0,01
rapporter per 10 000 doser.

NSAID-preparaten är bland de mest
använda läkemedlen, men ingen av de
tillgängliga substanserna är idealisk,
utan de flesta kan ge avsevärda biverk-
ningar (5). De här beskrivna skadeeffek-
terna illustrerar det biverkningspanora-
ma som kan induceras av NSAID-pre-
parat. Dessa substanser kan framkalla
biverkningar, bland annat i form av
gastrointestinala ulcerationer och ero-
sioner, njurskador, leverskador och
blödningar.

U RI N- OCH KÖNSORGAN

Inom gruppen "QG – Urin- och köns-
organ" finns tolv biverkningsrapporter.
Sju av dessa rör Alizin vet, som är ett
licenspreparat där indikationen är
avbrytande av oönskad dräktighet hos
tik. Alizin vet innehåller som aktiv
ingrediens aglepriston, som är en synte-
tisk steroid som kompetitivt blockerar
progesteron på receptornivå. I två fall
rapporterades om utveckling av pyo-
metra efter respektive sex veckor och tre
månader. I ett fall sågs brunaktiga flyt-
ningar tre till fyra dagar efter alizinbe-
handling. Röntgen visade livmoderför-
storing och hunden blev ovariehystero-
ektomerad. I tre fall uppstod kraftiga
reaktioner på injektionsplatserna. En
hund skrek ibland under de första tolv
timmarna efter den sista av två alizinin-

jektioner. Det har i den tidigare rappor-
teringen anmälts ett avsevärt antal
biverkningar för Alizin vet (9, 10, 11).
Man bör alltså vara uppmärksam på att
framkallande av abort med detta prepa-
rat kan innebära komplikationer.

Tre rapporter rör karbegolin (Galas-
top vet), som är en dopaminreceptora-
gonist och hämmare av prolaktinut-
söndringen från hypofysen. Substansen
används för att undertrycka mjölkpro-
duktion och mot skendräktighet. En tik
som fick karbegolin reagerade med
trötthet och matvägran. En annan tik
fick ett anfall då den låg på sidan med
sträckta ben under 10-15-sekunder. Vid
ett tidigare behandlingstillfälle hade
hunden reagerat på samma sätt. En
annan hund svullnade i huvudet ca två
timmar efter en Glastop vet-giva. Det
finns i den tidigare biverkningsrappor-
teringen flera rapporter om biverkning-
ar av karbegolin, bland annat i form av
nedsatt allmäntillstånd och nervösa
symtom (8, 9, 10, 11).

Det finns två rapporter för hanhun-
dar som injicerades med medroxypro-
gesteron (Promon vet) mot satyriasis
(stark könsdrift). Hos den ena hunden
utvecklades hyperplasi av juvret (gyne-
komasti) med mjölkproduktion. Det
finns tidigare rapporter om att medrox-
yprogesteron kan ge gynekomasti hos

I två fall efter behandling med Surolan
vet örondroppar reagerade hundarna
med rodnad och utslag i öronen och en
hund fick även nedsatt hörsel.

➤
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hund (8) och även hos katt (7). Den
andra hunden blev helt apatisk under ett
dygn efter medroxyprogesteroninjektio-
nen.

ÖGON OCH ÖRON

Inom gruppen "QS – Ögon och öron"
finns sju rapporter. Fyra av dessa rör
Otomax vet örondroppar, som innehål-
ler ett antibiotikum (gentamicin), ett
antimykotikum (klotrimazol) och en
glukokortikoid (betametason). I två av
fallen sågs rodnad och eksem i öronen. I
två fall rapporterades om dövhet, som i
ett fall var övergående, men som i ett fall
fanns kvar ännu tre månader efter
behandlingen. Det är välkänt att ami-
noglykosider kan framkalla skador på
innerörat, inkluderande dövhet. Det
anges i FASS VET att Otomax vet i säll-
synta fall kan ge dövhet.

Två fall rör Surolan vet örondroppar,
som även innehåller ett antibiotikum
(polymyxin B), ett antimykotikum
(miconazol) och en glukokortikoid
(prednisolon). Hundarna reagerade
med rodnad och utslag i öronen och en
hund fick även en nedsatt hörsel.

Det finns en rapport om en hund som
åt på en tub ögonbrynsfärgningsmedel
(märke Depend) och som sedan drog
med tassarna mot munnen och ögonen.
Detta resulterade i en ögoninflamma-
tion, med kornealulcus och upphörd
tårproduktion. Hunden behandlades
med atropin, antibiotika och tårersätt-
ningsmedel och blev långsamt bättre.

N ERVSYSTEMET

Inom gruppen "QN – Nervsystemet"
finns fem rapporter. En hund gavs inför
en operation medetomidin (Domitor
vet) och den sövdes sedan med propofol
(Rapinovet vet). Den fick efter 30-40
minuter epileptiska kramper och dog i
hjärtstillestånd. En rapport gäller en
hund som dog efter att postoperativt
mot smärta först blivit behandlad med
morfin och sedan med petidin. I en rap-
port meddelas att en hund plötsligt dog
ca sex timmar efter sedering med mede-
tomidin. I två fall rapporteras att hundar
sederats med medetomidin och sedan

som antidot fått atipamezol (Antisedan
vet). De reagerade efter en stund med
anfall där de blev stela (opisthotonus)
och medvetslösa. Tillstånden varade ca
en minut. Hundarna vaknade sedan upp
och var därefter ok. 

Det finns i den tidigare biverknings-
rapporteringen ett avsevärt antal rap-
porter om biverkningar hos hundar som
fått anestetika och sedativa (7, 8, 9, 10,
11). Man bör alltså vara uppmärksam på
att dessa substanser kan ge negativa
reaktioner hos enstaka hundar.

HJÄRTA OCH KRETSLOPP

Inom gruppen "QC – Hjärta och
kretslopp" finns en rapport om en elva
år gammal hund som gavs pimobendan
(Vetmedin vet) mot kardiomyopati.
Den fick diarré, mörk avföring och
hosta. Veterinären misstänkte att medi-
cineringen eventuellt kan ha framkallat
detta.

SUMMARY

Adverse reactions to veterinary
drugs reported in Sweden during
2001 and 2002, part 2
This article is the second of three,
describing the suspected adverse drug
reactions reported by Swedish veterina-
rians during 2001 and 2002. In the pre-
sent article the adverse reactions in dogs
are described. The number of reports for
all animals in 2001 were 154 and in
2002 167, ie a total of 321 reports.
Among these 46 reports concern horses,
10 cattle, 1 swine, 194 dogs, 67 cats, 2
rabbits and 1 rat.

A few examples of drugs reported to
give adverse reactions in dogs are given
in this summary. In dogs, negative
effects of vaccines were the most fre-
quently reported adverse reactions. In
dogs there were several reports for per-
methrin, which is a pyrethroid insectici-
de. There were also several reports of
negative reactions related to treatment
with non-steroidal anti inflammatory
drugs (NSAID). Some reports concern
ivermectin. This drug is not licensed for
the use in dogs in Sweden, but is used by
many veterinarians to treat scabies and

the nasal mite Pneumonyssus caninum.
The dogs typically show neurological
signs with ataxia and they may become
stupefied and unable to rise. It is well
known that collies can show an idiosyn-
cratic sensitivity to ivermectin. Australi-
an shepherd dogs are also sensitive, and
single dogs of other species may also
show an unusual sensitivity. 
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Replik till Eric Skoglund

Det är både med avsky och med förvå-
ning jag läser åsikter om hur det mång-
kulturella samhället har bidragit till att
den veterinära etiken sjunkit till en lägre
nivå. Låt mig, till skillnad från dig Eric
Skoglund, tala klarspråk. Du talar om de
inhemska, nedärvda traditionerna och
rättsuppfattningarna gentemot de
utländska, men låt oss titta på verklighe-
ten.

VETERI NÄREN SKA 

I NGRI PA OMEDELBART

1998 anmälde undertecknad, i egenskap
av besiktningsveterinär, tolv svenska
uppfödare för brott mot djurskyddsla-
gen. Det handlade om överbeläggningar
i stallarna, där uppfödarna tog emot mer
djur än vad som är tillåtet trots att både
de och det svenska kläckeriet vet hur
många djur som får skickas och tas
emot. Djur skickades till slakt med göd-
selförorening. Jag skickade anmälan till
olika svenska myndigheter och till
Svensk Fågel.

Responsen var i början snabb som en
sköldpaddas eller ingen alls. Underteck-
nad insisterade bestämt på att det hela
skulle utredas och hamnade i konflikt
med ledningen på den centrala myndig-
heten som förklarade att besiktningsve-
terinären inte ska blanda sig i djur-
skyddsfrågor. Utredning påbörjades
dock men senare blev det ingen utred-
ning alls på grund av brist på både per-
sonal och resurser. Nu i juli 2003 är
besiktningsveterinären skyldig att agera!

NÅGRA 

VERKLIGH ETSBESKRIVN I NGAR

Undertecknad varnade och anmälde en
svensk uppfödare för att han flyttat på
djur från ett stall till ett annat utan att

informera slakteriet och mig som besikt-
ningsveterinär, för att slippa ta ett nytt
salmonellaprov. Undertecknad, som slu-
tat tro på vackra ord om inhemska och
nedärvda traditioner, fick köra dit och
upptäckte förflyttningen av djuren, age-
rade och sköt upp slakten.        

En svensk uppfödare blev anmäld av
undertecknad på grund av att personen
i fråga lämnat felaktig/osann informa-
tion angående att ströbädden var

utgödslad efter att alla djuren i stallet
skickats till slakt. I verkligheten låg strö-
bädden kvar i stallet med inbäddade
döda djur under fyra dagar.

I Sverige år 2003 finns det i vissa stall
fodersystem med foderrännor med
kugghjul som snurrar hela tiden. Där-
med kan levande kycklingar fastna och
sedan dö och slutligen omvandlas till
kadavermjöl utan att uppfödaren mär-
ker det. Problemet åtgärdas inte förrän
efter tillsägelse.

Undertecknad har under många år
agerat starkt och tydligt när det gäller
både djurskyddsfrågor, djurhälsa och
djurens välfärd. Bland annat begärde jag
skriftligen till Svensk Fågel att alla nya
stall ska vara utrustade med vattenspray-
system att användas under sommaren
för att få ett bättre klimat för kyckling-
arna. En annan fråga som diskuterades
var huruvida man ska låta kycklingar ha
det ljust hela dagarna. Min övertygade
åsikt är att kycklingar måste ha mörka
perioder under uppfödning för att vila
och inte bara äta och lägga på vikt så att

man dag 35-36 kan ha en kyckling som
väger 1,9-2 kg, beroende på rasen.     

AN DRA EXEMPEL PÅ 

SVENSKA TRADITION ER

Slutfoder, som inte innehåller koccidi-
ostatika, och som hade blivit kvar från
omgången innan, blandades av svenska
uppfödare i foder med koccidiostatika i
den nya omgången. Detta trots att upp-
födarna vet att man på så vis späder
mängden koccidiostatika och därmed
ökar risken för koccidios och kyckling-
ars lidande.

Ett foderföretag ville inte leverera
foder mitt i en uppfödningsomgång till
en kycklinguppfödare som inte kunde
betala sina räkningar. På frågan vad som
kommer att hända med kycklingarna
då, blev svaret att företaget inte bryr sig.
Efter ingripande av undertecknad blev
facit att företaget varnades och fodret
levererades.

Salmonellasmittade kycklingar fick
vänta i många dagar på avlivning, allt
medan deras vikt ökade. Därmed till-
kom överbeläggning i stallet därför att
den centrala myndigheten inte kunde
påskynda sitt beslut.

Undertecknad har under många år
rapporterat till den centrala myndighe-
ten om missförhållanden på ett slakteri,
men varken fått svar eller stöd. Om man
agerar själv ses man som maktmissbru-

I en insändare i SVT nr 8-9 2003 skrev Eric Skoglund bland annat om
den veterinära etiken och hur inhemska traditioner fått ge vika för de
mångkulturella idealen. En besiktningsveterinär med utländsk bak-
grund svarar här på den delen av insändaren.

repl ik

Myndigheter och slaktkycklinguppfödare
som agerar enligt "inhemska och nedärv-
da traditioner och rättsuppfattningar",
lämnar en del övrigt att önska beträffan-
de djurskyddet, menar Mohammed
Abdel Fattah.
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kare. Undertecknad trodde inte att
sådana slakterier kunde existera i Sveri-
ge.

I ett annat fall kunde den centrala
myndigheten inte ta ett beslut angående
slakt av en flock djur eftersom juristen
var hemma med sjukt barn. Är det bara
en jurist som kan fatta beslut?

U PPFÖDN I NGEN 

STYRS AV PENGAR

I de svenska fjäderfäveterinärernas djur-
skyddsarbete har vi jagat de svenska
foderföretagen för att få dem att blanda
rätt mängd koccidiostatika i fodret och
använda hög kvalitet på foderingredien-
serna så att kycklingarna ska kunna leva
utan störningar och lidande under sina
35 dagar. Här styrs allt av pengar och
inte av dina vackra ord om traditioner,
Eric Skoglund. I Sverige finns det två

stora kläckerier som delar marknaden
och där har vi också jagat kläckerier för
att få dem att sortera bättre och skicka
rätt antal kycklingar till varje uppföda-
re. Här styrs allt också av pengar utan
hänsyn till kycklingarna.

När det gäller ritualslakt vet du att
vid Hallalslakt i Sverige bedövas djuren
på vanligt sätt och slaktas enligt lagstift-
ningen.

ROPAR EFTER STÖD

Angående artiklarna i Svenska Dagbla-
det som du läste skulle man kanske
kunna kräva av en veterinär och fd vete-
rinärråd att kontrollera vad som döljer
sig bakom uppgifterna. Då hade du
vetat att de siffror som visades i artikeln
den 13 maj omfattar det totala antalet
kasserade kycklingar och inte bara anta-
let kasserade på grund av slaktskador.

Journalisten fick också tillgång till
besiktningsveterinärernas kvartalsrap-
porter som vi skickar till det centrala
verket och där vi rapporterar och ropar
efter stöd, men inget händer.

Dessutom säger det centrala verket
att de inspekterar anläggningarna varje
år, vilket är något som inte stämmer alls. 

Till slut vill jag säga att det i mycket
är tack vare det mångkulturella samhäl-
let och dess agerande som alla dessa pro-
blem har kommit upp till ytan, trots att
problemen har funnits sedan länge.
Tidigare sköttes tillsynen av veterinärer
med inhemska och nedärvda traditioner
och rättsuppfattningar, men inget
hände. Det är stor skillnad att tala med
vackra ord och att leva upp till dem.  
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