
❘❙❚ månadens epiztel

Detta nummer av epizteln tar bland annat
upp salmonellasmittan i landet, ekorren som

misstänktes vara smittad av rabies, risken för införsel av smit-
ta med hemvändande semesterhundar och att ett övningssemninarium genom-
förts inom ramen för STUDS-projektet. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och
Jordbruksverket och är sammanställd av Lars Boström, SVA, telefon 018-67 40 00.

BEKÄMPN I NG AV 

SALMON ELLA CU BANA

Ett intensivt arbete pågår just nu med
bekämpningen av Salmonella cubana på
de gårdar som smittats av foder från
Lantmännens foderfabrik i Norrköping.
Provtagning, utredning och sanering
görs på de gårdar som mottagit smittat
foder från fabriken. Ett stort arbete
utförs av Jordbruksverket, länsstyrelsen i
respektive län, Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt, Svenska djurhälsovården
och Livsmedelsverket med flera. 

Provtagningarna påbörjades under
vecka 25, utökades under vecka 26 och
omfattade till en början gårdar som fått
foder från en smittad linje efter 1 maj.
Vid manusstopp för SVT hade 48
besättningar av totalt 78 undersökta
visats vara positiva för salmonella. Spär-
ren hade kunnat hävas på 30 gårdar efter
negativa provsvar. 

Under vecka 27 och 29 analyserades
utlastningsprover från Lantmännens
foderfabrik i Norrköping under perio-
den februari t o m april. Resultatet visa-
de att det inte gick att utesluta att smit-
tat foder kan ha nått ut till fler gårdar än
de som då redan var undersökta. Prov-
tagning utförs därför på ytterligare 25
gårdar som fått leveranser under perio-
den. 

EKORRAR FRÅN 

THAI LAN D HADE I NTE RABI ES

De kompletterande undersökningar
som utförts vid SVA visar negativt för
förekomst av rabies hos de båda ekorrar
som i slutet av maj förts in illegalt från
Thailand. 

Det var i mitten av juni som SVA
kontaktades efter att den ena ekorren
avlidit. Djurägaren uppmanades att
sända in djuret till SVA för rabiesunder-
sökning. Det första analyssvaret gav
misstanke om att djuret var smittat av
rabies. Den andra ekorren som samti-
digt förts in i landet avlivades och
undersöktes. Vid de konfirmerande
undersökningarna kunde SVA konstate-
ra att ingen av ekorrarna hade rabies.

SCRAPI E 

Provresultaten för en skånsk tacka som i
början av april misstänktes vara drabbad
av scrapie har kommit. Provsvaren är
synnerligen svåra att tolka. EUs refe-
renslaboratorium i Storbritannien har
inte kunnat bekräfta att tackan var smit-
tad av scrapie. Samtidigt bedömer Vete-
rinärinstitutet i Oslo förändringarna
som de man tidigare har kunnat se vid
Nor 98, en av norska forskare nyligen
beskriven sjukdom hos får som sanno-
likt är en prionorsakad TSE-sjukdom

En av de två ekorrar som fördes in illegalt
från Thailand. Det visade sig att ingen av
ekorrarna var rabiessmittad.
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som liknar scrapie. Detta gör att fallet är
extremt svårbedömt. Kunskapen om
Nor 98 är fortfarande
ofullständig och forsk-
ning pågår. Diagnosen
är fortfarande oklar och
referenslaboratoriet kan
varken bekräfta eller
utesluta scrapie.

AGGRESSIV 

KEN N ELHOSTA?

Information om en
akut lungsjukdom som
påminner om kennel-
hosta har inkommit till
Jordbruksverket och
SVA från hundägare
och journalister i Väst-
sverige. Hostan har lett
till dödsfall hos minst
en hund efter en till två
dagars symtom. Hunden obducerades
tyvärr inte så någon etiologisk diagnos
är inte känd av myndigheterna. SVA har
dock fått frågor både från djurägare och
veterinärer som dragit slutsatsen att
kennelhosta kan ha tagit en mer allvar-
lig form. Tyvärr kan SVA varken bekräf-
ta eller avfärda dessa rykten eftersom fal-
let/fallen inte utretts närmare. Det är
viktigt för kunskapsuppbyggnaden
inom veterinärkåren att oförklarliga
svåra sjukdomsfall som misstänks vara
orsakade av smittämnen verkligen
utreds genom provtagning och karaktä-

risering av förekommande smittämnen.
Om undersökande veterinär tar tidig

kontakt med Jordbruks-
verket kan ekonomiskt
stöd för nödvändiga spe-
cialanalyser i vissa fall
medges.

H EMVÄN DAN DE

SEMESTERH U N DAR

Så här efter semesterperi-
oden ökar risken för att
veterinärer träffar på hun-
dar som förts in olagligt
eller svenska hundar som
smittats med exotiska
smittämnen. Lite extra
vaksamhet kan därför
vara på sin plats. Granska
särskilt fästingförekomst
hos hundarna så att inte
kliniken invaderas av

bruna hundfästingen som är mycket
svår att bli av med inomhus i hundrik
miljö. Leptospiros är en påtaglig risk i
vissa områden i Europa och vaccinatio-
nen som görs innan resan skyddar bara
mot allvarlig klinisk sjukdom orsakad av
de två serovarerna i vaccinet. Hunden
kan fortfarande insjukna av andra sero-
varer. Risken för parasitsjukdomar som
sprids med vektorer (fästingar, myggor,
fjärilsmyggor, sniglar och smågnagare)
ökar ju längre söderut hunden varit. I
den händelse en resande hund dia-
gnostiseras med bandmask bör Jord-

bruksverket kontaktas, eftersom den
avmaskning som ska göras mot rävens
dvärgbandmask (echinococcos) i sam-
band med inresan är effektiv även mot
andra bandmaskar. Bandmask hos en
hemvändande eller importerad hund
innebär alltså att även rävbandmask kan
ha förts med hunden in till Sverige till
följd av bristfällig avmaskning.

ÖVN I NGSSEMI NARI UM I NOM

STU DS-PROJ EKTET

I början av juni hölls ett tvådagars
övningsseminarium där deltagare från
alla delprojekt inom STUDS (stort
utbrott av smittsam djursjukdom) med-
verkade. Syftet med seminariet var att
pröva och kvalitetssäkra de preliminära
resultat som kommit fram i projektet.

Alla deltagare fick under seminarie-
dagarna delta i grupparbeten där man
skulle utgå från två olika scenarier. Det
ena utgick från att man fått enstaka fall
av mul- och klövsjuka och i det andra
scenariot hade det blivit ett stort utbrott
av mul- och klövsjuka. Deltagarna fick
också en demonstration av hur det
datorstödda beslutstödssystemet ska
fungera i praktiken. Båda dagarna avslu-
tades med en paneldebatt där olika
grupper fick redovisa sitt resultat av
dagens grupparbete och där det fanns
möjlighet att ställa frågor till en panel
bestående av diskussionsgrupper och
representanter från olika myndigheter
och organisationer.                            ■

■ ■ Telefonnumret till
SVA:s epizootologjour är
018-67 40 01.

■ ■ Detta nummer
kan enbart användas då
SVA:s växel är stängd, dvs
utanför ordinarie arbets-
tid. Epizootijouren ger
råd och hjälp till veteri-
närer vid misstanke om
epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

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

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

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

E-mail: vet@nordvacc.se

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

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

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



❘❙❚ från kollegiet
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Rapport från SVS kollegium

Den 10-11 juni
genomfördes
det gemensam-
ma årliga mötet
med veterinärför-
bundets styrelse och
SVS kollegium. I år hade hela första
dagen avsatts för diskussioner
rörande förbundets omorganisa-
tion, varför endast eftermiddagen
dag två ägnades åt kollegiemötet.
Kollegiet arbetade framför allt med
att färdigställa programmet för
årets Veterinärmöte.

VETERI NÄRMÖTET

Programmet för årets Veterinärmöte är i
princip klart och läggs därmed ut på för-
bundets hemsida. En genomgång gjor-
des för justering av detaljer och för att
fylla i de luckor som kvarstod vad gäller
föreläsare och moderatorer. Även i år
kommer möjlighet att finnas för delta-
garna att erhålla kursintyg för i stort sett
samtliga sektioners program. Kollegiet
beslöt dock att strama upp detta något
för att intygen ska kunna godkännas
inom de olika specialistutbildningspro-
grammen. En striktare närvarokontroll

kommer att genomföras och intyg kan
endast erhållas av dem som föranmäler
att de önskar sådant. Detta behövs för
att kansliet ska kunna iordningställa
intygen i förväg och undvika kaos vid
registreringsdisken i slutet av dagen.

I samband med årets möte kommer
Husdjurssektionen att genomföra ett
par workshops i samarbete med SLU.
Även till dessa kommer att krävas föran-
mälan eftersom deltagarantalet blir
begränsat.

UTVI DGAT KONTRAKT 

MED H UVU DSPONSOR

Kollegiet fattade även beslut om att göra
ett treårigt avtal med ett företag som
önskar vara huvudsponsor under mer än
ett år. Detta är en fråga som kom upp i
samband med förra årets veterinärmöte
och som kollegiet sedan dess har disku-
terat och funderat över. Man kunde se
både fördelar och nackdelar med ett
längre avtal, den största tveksamheten
har gällt hur övriga utställande företag
skulle se på detta. Efter underhandskon-
takter mellan en del utställare och kans-
liet har dock beslutet nu tagits och före-
taget kommer att kontaktas för vidare
diskussioner om hur detta ska genom-
föras på bästa sätt.

Kollegiet tog också beslut om att

pröva ett nytt system för bokning av
utställningsplatser för att se om man
bättre kan uppfylla utställarnas önske-
mål. De rigorösa brandskyddsbestäm-
melserna i SLUs undervisningshus har i
alla år gjort det svårt att erbjuda opti-
mala förhållanden för utställarna och
det är varje år några som inte blir helt
nöjda med sina placeringar.                     

Christina Arosenius

Sekreterare i kollegiet

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

Västertorpsvägen 135,
Box 112, 129 22 Hägersten. 

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

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

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

Se FASS-text

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

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

Granskning av artiklar
Samtliga artiklar som inkommer till
Svensk Veterinärtidning (med un-
dantag av insändare, reseberättel-
ser o d) granskas före publiceringen.
Granskningen avser artikelns sakin-
nehåll och vetenskapliga upplägg-
ning. Som regel anlitas ämnesföre-
trädare från veterinärmedicinska
fakulteten eller SVA men även andra
personer kan komma ifråga för olika
specialområden. Redaktionen anvä-
nder sig som regel inte av utländska
granskare. Artiklar skrivna av svens-
ka ämnesföreträdare utsätts endast
för grankning av den vetenskapliga
uppläggningen.

Redaktionen
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Preliminärt program för Veterinärmötet 2003

Datum: 6-7 november 2003

Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Följande program är preliminärt och kan komma att ändras. Det slutgiltiga programmet kommer att publiceras 
i Svensk Veterinärtidning nr 12, som utkommer den 25 september 2003.

Torsdagen den 6 november 2003

Moderator: Henrik Ericsson, bitr länsveterinär
09.00-09.45 Kåseri över ämnet kommunikation

Lasse Eriksson, artist

09.45-10.05 Utbildningen i djurägarkommunikation
för veterinärstudenter
Astrid Hoppe, universitetslektor

10.05-10.35 K A F F E

10.35-11.05 Konsten att tala med patienter och kolle-
gor så att budskapen går fram 
hos respektive mottagare
Gunnar Birgegård, leg läkare

11.05-12.05 Förstånd och missförstånd.
Samtalsmetodik för arbetslivet
Anders Engquist, leg psykolog och psykote-
rapeut

PLENARSESSION
Veterinär kommunikation

Aulan

Aulan

Moderator: Bengt Johansson,
Hallands Djursjukhus

13.00-14.30 Redovisning om det pågående ryggprojek-
tet på SLU (preliminärt resultat)
Karin Holm, SLU, Chris Johnston,
Regiondjursjukhuset Strömsholm och
Charlotte Erichsen, SLU

14.30-15.00 K A F F E

15.00-16.00 Ryttaren som orsak till hästens sänkta
prestation?
Malena Behring, Hallands Djursjukhus

16.00-17.00 Hur påverkas hästens hälsa och hållbarhet
av ryttaren?
Jens Fredricson, Flyinge

17.00-18.00 Rapport från Normgruppen
Bengt Johansson, Hallands Djursjukhus

HÄSTSYMPOSIUM
Orsaker till nedsatt hållbarhet

Moderator: Astrid Hoppe, SLU
13.00-13.45 Use of sex hormones in diagnosis of 

hyperadrenocorticism
Catherine Scott-Moncrieff, Purdue
University, USA

13.45-14.15 Diagnosis and management of adrenal
tumors
Catherine Scott-Moncrieff

14.15-14.45 Update on management of canine 

hyperadrenocorticism
Catherine Scott-Moncrieff

14.45-15.15 Redovisning av initiativärende om vacci-
nation av hundar och katter i Sverige
Lena Englund, SVA

15.15-15.45 C O F F E E

15.45-16.30 Atypical Addisons disease
Catherine Scott-Moncrieff

16.30- Discussion

SMÅDJURSSYMPOSIUM
Endocrinology of dogs and cats

Loftet
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Sal O

Moderator: Barbro Röken, Länsstyrelsen i 
Östergötlands län

13.15-13.45 EHEC-utbrottet i Skåne
Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare,
Malmö

13.45-14.15 Verotoxinbildande E coli O157 i den 
svenska nötpopulationen
Erik Eriksson, SVA

14.15-14.45 K A F F E

14.45-15.15 Riskprofil – VTEC i fermenterade korvar
Lars Plym Forshell, SLV

15.15-15.45 Det nya 5GD dokumentet om EHEC
Ivar Vågsholm, SVA

15.45- Paneldiskussion
Representant från SJV, Hans Bertil
Hansson, SMI, Ivar Vågsholm, SVA och Lars
Plym Forshell, SLV

HUSDJURS- och LIVSMEDELSSYMPOSIUM
EHEC-problematik

Sal K
AKTUELLA INSLAG

13.00 Under denna rubrik ryms ett antal inslag där myndigheter och olika organisationer lämnar information i
aktuella frågor

Sal L
REPRODUKTIONSSYMPOSIUM

En kort kurs i automatiska mjölkningssystem (AMS)!

Moderator: Karin Persson Waller, SVA
13.00-13.20 Vilka robotmärken finns det och 

hur skiljer de sig åt?
Mats Gyllensvärd, Svensk Mjölk

13.20-14.05 Hur ska ett väl fungerande AMS-stall se
ut?
Gunnar Pettersson och Eva Spörndly,
Kungsängens forskningscentrum

14.05-14.35 Hur mår korna i AMS? Fysiologi och välbe-
finnande
Kerstin Svennersten-Sjaunja, Kungsängens
forskningscentrum

14.35-15.05 K A F F E

15.05-15.40 Hur mår korna i AMS? Hälsoaspekter
Torkel Ekman, Svensk Mjölk

15.40-16.00 AMS, eller inte? Hur ska vi råda 
djurägarna?
Torkel Ekman, Svensk Mjölk

16.00-16.25 Därför skaffade vi AMS!
Niklas Alfredsson, Herrljunga

16.30 Årsmöte med Nordiska
Veterinärföreningen för husdjursrepro-
duktion, svenska sektionen

Kursavgifter m m  vid Veterinärmötet

Differentierade kursavgifter (inkl kompendium) enligt följande:

Hela mötet (torsdag, fredag) 2.750 kr (inkl moms 550 kr)
Enstaka dag 1.750 kr (inkl moms 350 kr)

Långtidsarbetslös och sjukskriven (minst 6 månader) 
samt pensionär
Hela mötet (torsdag, fredag) 1.375 kr (inkl moms 275 kr)
Enstaka dag 875 kr (inkl moms 175 kr)
Veterinärstuderande
(exkl kompendium) fri entré

Get-togetherparty 5/11 kl 19.00 100 kr

Iams Eukanuba
Huvudsponsor
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Fredagen den 7 november 2003

Moderator: Karl-Henrik Heimdahl, ATG
09.00-09.30 Short introduction about different rea-

sons for impaired performance in 
the riding horse
Jean-Marie Denoix, Le Cirale, Frankrike

09.30-10.15 Clinical examination of the horse with
problems related to riding
Jean-Marie Denoix

10.15-10.45 C O F F E E

10.45-12.30 Different reasons for impaired performan-
ce in the horse and the diagnosis and 

treatment of these problems (diagnostic
techniques)
- lameness
- backproblems (kissing spines?)
- other disorders that could affect the per-

formance of the horse (muscular etc)
- problems related to the rider
Jean-Marie Denoix

12.30-13.30 L U N C H

13.30-17.00 Results regarding the use of Tiludronate
on navicular disease and bone spavin
Jean-Marie Denoix

HÄSTSYMPOSIUM
Nedsatt prestation hos ridhästar

Aulan

Loftet

Moderator: Astrid Hoppe, SLU
09.00-09.45 Management of diabetes in the 

dog and cat
Catherine Scott-Moncrieff, Purdue
University, USA

09.45-10.30 Continuation management of diabetes in
the dog and cat
Catherine Scott-Moncrieff

10.30-11.00 C O F F E E

11.00-11.30 Short communications

11.30-12.15 Diagnosis and management of
hypoglycaemia
Catherine Scott-Moncrieff

12.15-13.00 Diabetic ketoacidosis
Catherine Scott-Moncrieff

13.00-14.00 L U N C H

14.00-14.45 Update on feline hyperthyroidism (patho-
genesis, diagnosis, treatment)
Catherine Scott-Moncrieff

14.45-15.15 C O F F E E

15.15-15.45 Diagnosis of canine hypothyroidism and
thyroiditis
Catherine Scott-Moncrieff

15.45-16.15 Short communications

16.30- Discussion

SMÅDJURSSYMPOSIUM
Endocrinology of dogs and cats

LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Aktuella livsmedelsfrågor

Moderator: Viveka Larsson, SLV
09.00-09.30 EU:s nya hygienlagstiftning

Håkan Stenson, SLV

09.30-10.00 Riskhantering av fermenterade 
produkter
Elisabeth Borch, SIK

10.00-10.30 K A F F E

10.30-11.00 Vad gör branschen?
Pia Larsson, Swedish Meats

11.00-11.30 Reformen av tillsynsmetodiken
Torbjörn Axelsson, SLV

11.30-12.30 L U N C H  
samt årsmöte med SVS livsmedelssektion

12.30-13.15 Campylobacter hos kyckling och hur bak-
terien sprider sig inom kycklingen
Mats Lindblad, SLV

13.15-14.15 Framtida organisation av djurskydds- och
livsmedelstillsyn
Fredrik Alfer, Jordbruksdepartementet

Sal L
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Sal O

Moderator: Claes Fellström, SLU
09.00-09.40 Klövhälsa nöt

Christer Bergsten, SLU

09.40-10.20 Klövhälsa nöt
Thomas Manske, SLU

10.20-10.50 K A F F E

10.50-12.10 Klövhälsa svin
Carl-Johan Ehlorsson, Svenska
Djurhälsovården och Kaj Vestergaard,
Danske Slagterier, Danmark

12.10-13.10 L U N C H
samt årsmöte med SVS Husdjurssektion

Moderator: Kristina Forslund, SLU
13.10-13.40 Smärtlindring, allmänt

Görel Nyman, SLU

13.40-14.10 Smärtlindring och bedövning, klövar
Christer Bergsten, SLU

14.10-14.40 K A F F E

14.40-15.10 Smärtlindring och bedövning, svin
Anna Verinder, SLU och Helena Jansson,
SLU

15.10-15.40 Smärtlindring och bedövning, nöt
Susanne Stenlund, SLU

HUSDJURSSYMPOSIUM
Klöv- och benlidanden

Sal L
AKTUELLA INSLAG

14.15 Under denna rubrik ryms ett antal inslag där myndigheter och olika organisationer lämnar information i
aktuella frågor

SVA

FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM
Environment and behaviour, effects on welfare and research

Moderator: Jann Hau, Uppsala Universitet
09.00-09.45 (Titel ej klar)

Hans-Peter Lipp, University of Zürich,
Schweiz

09.45-10.15 C O F F E E

10.15-10.45 Neonatal handling and environmental
enrichment: Effects on brain and 
behaviour
Abdul Mohammed, KI

10.45-11.30 Primates in biomedical research – well-
being through environmental enrich-
ment.
Thomas Ljungberg, Stockholms
Universitet

11.30-12.00 Discussion

12.00-13.00 L U N C H

13.00- Workshop, lokalbyte till SVA
Anna Lindhe, SVA, Arman  Shokrai, SVA
och Björn Rozell, KI

OBS! Endast för ca 20 deltagare

Sal K

Obduktionsövningar och provtagningsteknik på mus och råtta

Ceva Vetpharma AB

Ceva Vetpharma AB
Sponsor för Hästsymposiet

Veter AB
Sponsor för Get-together-partyt

Orion Pharma Animal Health
Sponsor för Smådjursymposiet
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ATG-klinik miljöcertifieras
❘ ❙ ❚ Som första ATG-klinik har ATGs klinik
på Täby Galopp blivit miljöcertifierad
enligt den internationella ISO-standar-
den. Certifieringen är ett resultat av ett
målinriktat miljöarbete av bland andra
klinikchefen Ingela Liwång och Lill Gusén,
miljöansvarig på Nationella Stiftelsen för
Hästhållningens Främjande (NS).

Arbetet för att bli miljöcertifierad
enligt ISO handlar framför allt om att gå
igenom klinikens verksamhet och titta på
den från miljösynpunkt. Det är endast
yttre miljöfrågor som behandlas, man går
inte in och tittar på arbetsmiljö eller
djurskydd. När verksamheten har gåtts
igenom gör en extern revisor ytterligare
en genomgång för att säkerställa att
kraven för ISO-certifiering uppfylls.

– Vi gör självklart det här arbetet för
miljöns skull i första hand, säger Lill
Gusén i ett pressmeddelande, men även
för vår egen skull för att uppfylla de
lagkrav som ställs på oss. ■

Ny branschorganisation 
för köttbranschen
❘ ❙ ❚ Kött- och Charkföretagen blev ny
branschorganisation för köttbranschen
från och med den 1 juli 2003. Åke Rute-
gård blev vd och Peter Rasztar, Swedish
Meats, ordförande.

Försöksverksamheten med Kött- och
Charkföretagen, KCF, som pågått i ett och
ett halvt år permanentades den 1 juli
2003. Det innebär att en helt ny bransch-
organisation skapats.

Kött- och Charkföretagen blir en tung
aktör på marknaden och kommer att
representera nästan hela köttbranschen i
Sverige. Medlemmarna i organisationen
har 99 procent av slakten och ca 95
procent av styckningen och charktillverk-
ningen i landet. Den sammanlagda
omsättningen hos medlemsföretagen blir
drygt 25 miljarder kronor och antalet
anställda 10 500 personer.

Kött- och Charkföretagen ska företräda
medlemmarna i frågor av gemensamt
intresse inför statsmakten, myndigheter,
organisationer, EU-organ och andra
internationella organ. ■

❚ ❙ ❘ noterat
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SVA presenterade i juni sin sam-
manställning över zoonoser i Sveri-
ge under föregående år. Artikeln ger
en sammanfattning av zoonosrap-
porten.

För länder inom EU
finns det en årlig
gemensam rapporte-
ring på veterinär-,
human- och livsme-
delssidan för ett antal
zoonotiska agenser. Av
dem som ingår anses
Salmonella, VTEC O
157 och Campylobacter
vara av störst betydelse
ur ett svenskt perspek-
tiv. Artikeln presenterar
en sammanfattning av
undersökningar och
information som sam-
lades in om dessa tre
patogener i Sverige
under år 2002. Infor-
mationen har samlats in från Statens
veterinärmedicinska anstalt, Jordbruks-
verket, Livsmedelsverket, Smittskydd-
sinstitutet och lantbruksnäringen. För
ytterligare information hänvisas till rap-
porten "Zoonoses in Sweden, 2002"
eller till "Zoonser i Sverige för år 2002 –
en sammanfattning". Båda rapporterna

finns tillgängliga på SVAs hemsida
(www.sva.se) eller kan beställas via SVAs
informationsavdelning (018-67 40 00).

CAMPYLOBACTER

Ett nytt kontrollprogram
för fjäderfä startade i
mitten av 2001 med utö-
kad provtagning och för-
bättrade analyser som
följd. Däremot finns det
ingen officiell övervak-
ning av  Campylobacter i
livsmedel, utan informa-
tion samlas in via olika
projekt. På humansidan
är infektion med Campy-
lobacter anmälningsplik-
tig.

Resultat från 2002
visade att 20 procent av
de testade fjäderfäflock-
arna var positiva för
Campylobacter, vilket kan
jämföras med nio pro-
cent under det första

halvåret 2001. Ökningen antas bero på
förbättrade analysrutiner i det nya kon-
trollprogrammet. Det visades även att
infektionen inte alltid uppgår till 100
procent i en flock, som tidigare har
antagits. Från livsmedel var endast ett
enstaka prov positivt. Trots detta rap-
porterades att 2 477 personer smittades

av Campylobacter i Sverige, vilket är 37
procent av alla kliniska anmälningar om
Campylobacter samt en viss minskning
jämfört med 2001. Övriga fall härrör
från utlandssmitta.

Liksom under tidigare år var det en
markant ökning av antalet positiva pro-
ver både från slaktkycklingflockar och
människor under sommarmånaderna.
Det kan bland annat bero på att bakte-
rien kan överleva i miljön under en läng-
re tid vid gynnsamma förhållanden och
därmed ökar infektionstrycket i den
omgivande miljön. Orsaker till
säsongsvariationen hos människa kan
vara att konsumtion av otillräckligt til-
lagad kyckling eller korskontaminerade
livsmedel ökar under grillsäsongen.
Dessutom kan det antas att kontamine-
rat vatten, till exempel sjö-, bäck- och
källvatten, kan vara en betydelsefull
smittväg under sommaren.

VTEC

Det har visats att ca en procent av den
svenska nötpopulationen är bärare av
VTEC (verotoxinbildande Escherichia
coli/) O157 och att dessa djur finns på
uppskattningsvis tio procent av nötbe-
sättningarna. VTEC O157 är anmäl-
ningspliktigt endast om idisslare miss-
tänks vara smittkälla för människa. I
den årliga övervakningen analyseras ca
2 000 fecesprover från nöt med avseen-

Zoonoser i Sverige 2002 
– en sammanfattning Sofia Boqvist, VMD.*

Ca en procent av
den svenska nötpo-
pulationen är
bärare av VTEC
O157 och dessa djur
finns på uppskatt-
ningsvis tio pro-
cent av nötbesätt-
ningarna.

➤

Rapporten "Zoonser i Sverige
för år 2002 – en sammanfatt-
ning" finns tillgänglig på
SVA:s hemsida (www.sva.se).
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de på VTEC O157, dessutom gör slak-
terierna egna svabbprovtagningar på
slaktkropparna. På humansidan är
infektion orsakad av VTEC O157
anmälningspliktig och mellan 1998 och
2001 varierade antal sjukdomsfall från
59 till 97.

Under 2002 var 1,4 procent av de
analyserade fecesproverna från nötkrea-
tur positiva för VTEC O157. Liksom
tidigare fanns en överrepresentation av
unga djur. Inga positiva prov påträffades
i slakteriernas egna undersökningar. 

Det fanns ingen tillgänglig informa-
tion om förekomst av VTEC O157 på
livsmedel. Däremot rapporterade hu-
mansidan 108 inhemska fall, vilket är en
viss ökning jämfört med tidigare år och
kan förklaras av två utbrott. Det mer
omfattande utbrottet ägde rum i Skåne
och inkluderade 28 personer, varav nio
utvecklade hemorragiskt uremiskt
syndrom (HUS). Infektionskällan var
lokalproducerad kallrökt korv och råva-
ran spårades till 15 nötbesättningar.
Den sjukdomsorsakade VTEC O157-
stammen kunde inte återisoleras i någon
av de provtagna besättningarna. 

SALMON ELLA

I stort sett allt inhemskt producerat vitt
och rött kött samt ägg är fria från Sal-
monella. Denna gynnsamma situation
beror på det EU-godkända salmonella-
kontrollprogrammet, som omfattar
köttproducerande fjäderfä, ägg, svin och
nöt. Samtliga fynd av Salmonella från
djur, människa, foder och mat av ani-
malt ursprung och i den officiella livs-
medelskontrollen är anmälningsplikti-
ga. Oavsett var Salmonella påträffas in-

leds undersökningar för att spåra smitt-
källan.

Under 2002 sanerades sju fjäderfä-
flockar, en svin- och sex nötbesättningar
för Salmonella. I slakteriövervakningen
påträffades ett fåtal positiva lymfknutor
från svin och fjäderfä, men inga från
nöt. Däremot var 0,86 procent av ana-
lyserade livsmedelsprover positiva, vil-
ket kan jämföras med 0,46 procent
under 2001. En förklaring till ökningen
kan vara att kommunerna fokuserar
provtagningarna på olika typer av kött-
produkter. 2,6 procent av kött, köttpro-
dukter och köttberedningar var positiva
liksom 10,4 procent av kycklingproduk-
terna. 

Eftersom kontrollprogrammet har
visat sig vara ett effektivt redskap för att
hålla inhemsk salmonellainfektion
bland djur på en låg nivå, är en möjlig
förklaring till ökningen att de positiva
produkterna har ett utländskt ursprung.
Förklaringen stöds av projekt i Livsme-
delsverkets regi som utfördes under
1997, 2000 och 2002 och som visade att
en hög andel av importerade livsmedel
var kontaminerade med Salmonella.

På humansidan rapporterades 819
inhemska fall av salmonellos, vilket är ca
20 procent av de kliniska anmälningar-
na. Detta var en ökning jämfört med

resultat från 2001, på grund av ett stör-
re färjeutbrott med ca 350 insjuknade
personer. Utbrottet ledde till att den
vanligaste serotypen vid inhemsk smitta
under år 2002 var S enteritidis följt av
S typhimurium. Vanligtvis dominerar
S typhimurium bland inhemskt smittade
patienter, vilket skiljer sig från flertalet
andra länder i Europa där S enteritidis är
vanligast. 

SAMMAN FATTN I NG

Sammanfattningsvis var det inte några
större förändringar i förekomst av Cam-
pylobacter, VTEC O157 och Salmonella
i Sverige under 2002 jämfört med tidi-
gare år. Det var en viss ökning av salmo-
nellakontaminerade livsmedel, av vilka
majoriteten troligtvis var av utländskt
ursprung. Beträffande EHEC kan det
inte helt uteslutas att det kan förekom-
ma flera utbrott orsakade av kontamine-
rade svensktillverkade livsmedel. 

Författaren riktar ett stort tack till alla
som har hjälpt till att samla in och utvär-
dera data.                                           

* SOFIA BOQVIST, VMD, Zoonoscenter, Avdel-
ning för sjukdomskontroll och smittskydd,
Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89
Uppsala.

I stort sett allt inhemskt producerat vitt
och rött kött samt ägg är fria från
Salmonella.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till
följande stationer:

Lilla Edet – en heltidsanställning (dnr 06-3915/03)

Lilla Edet – ett långtidsvikariat 100% fr.o.m. 1 nov.
2003 t.o.m. 31 okt. 2004 (dnr 06-3916/03)

Karlskrona – ett långtidsvikariat 100% fr.o.m. 1
sep. 2003 t.o.m. 31 dec. 2004 (dnr 06-3917/03)

Säffle – en heltidsanställning (dnr 06-3919/03)

Säffle – ett långtidsvikariat 100% t.o.m. augusti
2005 (dnr 06-3918/03)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 27 augusti 2003.

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

➤
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Om rehabilitering
av skadat vilt

MASSMEDIALT I NTRESSE

Behandling av sjuka och skadade djur
har under de senare åren tilldragit sig ett
ökat intresse i massmedia. Nu sänds på
bästa sändningstid TV-program med
veterinären i centrum. Goda prestatio-
ner visas av skickliga kolleger och pro-
grammen ger värdefull information till
allmänheten både om veterinärens arbe-
te och om handhavande av djur.

Men i programutbudet visas också
behandling av sjuka/skadade/döende
djur med liten, eller t o m helt utan vete-
rinär kontakt, program som presenterar
behandling av sjukt och skadat vilt.
Även här får allmänheten insyn i en
verksamhet, både bra och dålig, laglig
och olaglig, som ger informationer och
impulser. Kanske till att själva börja ta
hand om skadat vilt.

MÄNSKLIGA KÄNSLOR

Det är sannolikt en mänsklig egenskap
att, när man ser ett skadat svagt djur,
försöka hjälpa det. Vad man tänker på i

första hand är naturligtvis att söka lind-
ra eller bota den eventuella skadan, att
ge djuret skydd och mat. Det är då lätt
att glömma bort att även för omhänder-
tagande av skadat vilt gäller lagar och
bestämmelser baserade på djurskydd,
smittskydd och äganderätt, men även på
kompetens och resurser. Det är också
lätt att glömma bort att själva omhän-
dertagandet är en mycket kraftig stress-
faktor för djuret, en stressfaktor som kan
vara skillnaden mellan liv och död. Och
speciellt kan det vara svårt att tänka på
djurets rätt till ett förkortat lidande
genom avlivning. Det finns sålunda en
hel del att tänka igenom när det gäller
att ta hand om ett skadat vilt, liksom för
de myndigheter som har att godkänna
och kontrollera sådan hantering.

REGELVERK

Viltrehabilitering omfattas av ett regel-
verk som det ofta bryts mot i TV-pro-
grammen. Men med den genomslags-
kraft programmen har, tror allmänheten
att man får hantera djur så som det visas.
Missgrepp sprider sig som ringar på
vattnet, vilket det redan idag finns ett
flertal tragiska belägg för. Jag vill här i

korta ordalag beskriva lite av det lagliga
och etiska regelverk som styr en seriöst
arbetande viltrehabilitering.

Det är inte vem som helst som får ta
hand om ett skadat vilt om det innebär
att djuret hålls under vård i mer än ca 48
timmar. För att få göra det fordras till-
stånd som ges av länsstyrelsen som kon-
trollerande myndighet. Länsstyrelsen,
som här samarbetar med Naturvårds-
verket, har att bedöma rehabiliterarens
kompetens och den anläggning djuret
ska förvaras i. I sitt tillstånd preciserar
länsstyrelsen vad rehabiliteraren får
göra, och ställer vissa krav på hantering-
en. Det är här viktigt att rehabiliteraren
inte får tillstånd att rehabilitera annat än
vad kompetensen och anläggningens
kapacitet tillåter.

För vård av skadat vilt under kortare
tid än ca 48 timmar krävs inget tillstånd.
Under de här två dygnen avser lagstift-
ningen att den som tagit hand om dju-
ret ska finna en godkänd rehabiliterare,
vilket kan ske via polisen eller Natur-
vårdsverkets och Katastrofhjälp – Fåglar
och Vilts hemsidor:
www.naturvardsverket.se respektive
www.kfv-riks.org.se.

Kalle Hammarberg, leg veterinär, besiktningsveterinär.*

Författaren till följande artikel är verksam som
utbildare av viltrehabiliterare inom KFVs, Kata-
strofhjälp – Fåglar och Vilt, riksförbund. Han vill
med artikeln påtala de risker för djurskyddet som
dagens okritiska mediabeskrivningar av viltrehabi-
literare medför. Han redogör också för gällande
regler inom området.

Det är lätt att glömma bort att även för
omhändertagande av skadat vilt gäller
lagar och bestämmelser baserade på
djurskydd, smittskydd och äganderätt,
men även på kompetens och resurser.
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UTBI LDN I NG

Man kan tycka att det är en självklarhet
att den som vill rehabilitera sjukt/skadat
vilt skall vara utbildad för det, men det
kravet finns inte i lagstiftningen. KFV
bedriver därför både lobby- och kurs-
verksamhet i ämnet, och har också tagit
fram ett kursmaterial som är baserat på
svensk lagstiftning och svenska förhål-
landen. Kursen ger både teoretiska och
praktiska kunskaper. 

Det finns en del utländsk litteratur i
ämnet, någon översatt till svenska, men
den är i många fall till stora delar inte
applicerbar på svenska förhållanden på
grund av skild lagstiftning och skillna-
der i etisk syn på naturen. 

I Sverige är det sålunda länsstyrelsens
uppgift att bedöma vilken kompetens
en sökande har, och anpassa ett eventu-
ellt godkännande därefter. 

Som KFV ser det vore det önskvärt
att djurskyddsansvarig myndighet för-
anstaltade om utbildnings/kvalitetskrav
för en godkänd viltrehabiliterarutbild-
ning. Det skulle ge en dokumenterad
minimikompetens för rehabiliteraren
och minska risker för dålig behandling

av djur under vård som otillbörligt kan
orsaka djuren lidande och ge rehabilite-
ring ett dåligt rykte.

I NTE ALLA DJ U R

I Sverige har vi den etiska grundsynen
att naturen till stor del ska få sköta sig
själv. Djur skadas och dör, och allt som
dör blir föda för nästa generations liv.
Sverige har därför, till skillnad från
många andra länder, reglerat vilka vilda
djurarter som får tas in för vård och
rehabilitering. Så får t ex alla fåglar tas

omhand, medan det av däggdjuren bara
är tillåtet att vårda ekorre, hare och igel-
kott. För de däggdjur som är statens vilt
görs bedömning från fall till fall. Alla
andra däggdjur, t ex rävungar eller
rådjurskid, får alltså inte tas in för vård i
mer än ca två dygn. Här ska naturen ha
sin gång. Däremot är det tillåtet att avli-
va ett skadat vilt för att förkorta ett
lidande. 

De flesta rävungar och rådjurskid
som ändå tagits omhand har visat sig
vara ”kidnappade”. En mamma har fun-
nits i närheten.

DJ U RÄGARE FI N NS

Men vem äger då det skadade djuret? Ja,
allt omhändertaget vilt har en ägare.
Många rovfåglar är statens vilt, vilket
innebär att staten via polisen måste
informeras om att djuret är omhänder-
taget. Här finns också möjlighet för en
veterinär att få betalt för utförda arbeten
och materialkostnader, t ex en röntgen.
Man bör dock förankra ersättningsan-
språket via polisen innan arbetet utförs,
om skadan inte kräver akut vård, t ex en
livshotande blödning eller andningspro-
blem.

Djur som inte ägs av staten ägs av
jakträttsinnehavaren eller markägaren
där djuret påträffas. Rent juridiskt kan
alltså omhändertagande av ett skadat
vilt, där djuret förs bort från fyndplat-
sen, rubriceras som olaga jakt, men
ännu har, såvitt jag vet, ingen rehabilite-
rare åtalats för detta.

Allt vilt omfattas av djurskyddslagen
så länge det befinner sig under vård i
fångenskap. Samma regler för vård och
behandling gäller sålunda för en sjuk
duva som en sjuk häst.

NY LAGSTI FTN I NG PÅVERKAR

När det gäller medicinsk behandling av
djur preciserar den nya C 15 (SJVFS
2002:57) vad som är tillåtet och inte till-
låtet för veterinären och lekmannen att
göra. Receptfria mediciner, t ex avmask-
ningsmedel, får användas utan in-
skränkning. Men delegerad behandling,
alltså där veterinär lämnar/skriver ut
medicin utan att själv ha undersökt det
sjuka djuret, är inte tillåten. Rehabilite-
raren får heller inte ge injektioner på
egen hand. Författningen har här enligt
djurskyddslagen jämställt vilda djur
under rehabilitering med tamdjur, vil-
ket i grunden kräver veterinär under-
sökning innan medicinering med recep-
tbelagda mediciner och injektioner får
sättas in.

För skötare av animalieproducerande
djur kräver författningen en genom-
gången godkänd utbildning för att få
tillgång till delegerad medicinering. För
viltrehabilitering finns idag enligt för-
fattningen inte den möjligheten, och
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KFV bedriver både lobby- och kursverk-
samhet i ämnet viltrehabilitering, och
har också tagit fram ett kursmaterial
som är baserat på svensk lagstiftning.
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Hornuggla i taggtråd. Alla fåglar får tas
omhand, medan det av däggdjuren bara
är tillåtet att vårda ekorre, hare och
igelkott.

➤
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KFVs riksförbund har därför tagit kon-
takt med Jordbruksverket och äskat god-
kännande av åtgärder och krav som
skulle möjliggöra vissa medicinska insat-
ser, t ex subkutan uppvätskning eller int-
ramuskulär antibiotikainjektion på vilt
under lekmannabehandling.

AVLIVN I NG

När det gäller avlivning av skadat vilt
som är intaget för rehabilitering, gäller
även där ett strikt regelverk. Många
rehabiliterare har svårt att ta beslutet om
att förkorta ett lidande och vårdar istäl-
let djuret till döds, vilket i många fall
kan ses som brott mot djurskyddslagen. 

I verkligheten är avlivning en viktig
del i den seriöse rehabiliterarens arbete.
Men arsenalen av metoder för att avliva
djur är för lekmannen begränsat. En
genomgång av regelverket här visar att
den enda metod som är godkänd för
icke veterinär utan skjutvapenlicens är
att bedöva/avliva djuret med slag mot
huvudet med sådan kraft att omedelbar
medvetslöshet uppstår. Det är förståeligt
att många rehabiliterare här tvekar. Att
söva ihjäl med injektion är inte tillåtet
för en icke-veterinär av dubbla skäl.
Veterinären får dels inte delegera avliv-
ningsmedel, och lekmannen får inte
injicera. Att söva ihjäl djuret med t ex
eter är bara tillåtet för veterinärer, men
anses oetiskt. Detsamma gäller för gas (t
ex kolmonoxid), och det får bara utföras
av veterinär.

ÖKAT VETERI NÄRT ENGAGEMANG

KFVs riksförbund stöder i stort den
uppstramning i förskrivning av läkeme-
del och användande därav som den nya
författningen meddelar. Som utbildare
av viltrehabiliterare har vi tagit kontakt
med centrala myndigheter för att få god-
känt att kompletterade utbildningspro-
gram ska kunna ge möjlighet att god-
känna rehabiliterare till visst delegerat
bruk av läkemedel, och som också kan
ge lekmän rätt att utföra vissa arbetsmo-
ment som idag inte är tillåtet för dem.
Sanningen är den att veterinärer idag
inte har möjlighet att ta emot ens en
bråkdel av allt skadat vilt som lämnas in,

i allmänhet via polisen, för rehabilite-
ring eller avlivning. Speciellt i och
omkring storstäderna är trycket på
viltrehabiliterare stort.

Då ett eventuellt sådant godkännan-
de utan tvekan kommer att kräva ökat
veterinärt engagemang har riksförbun-
det också i sin planläggning tankar på en
kurs för veterinärer i rehabilitering av
skadat vilt. Kursmaterial är för när-
varande under utarbetning, och det som
finns färdigt kan redan idag via författa-
ren tillställas länsveterinärer för internt
bruk inom länsstyrelserna.                   

* KALLE HAMMARBERG, Leg veterinär, besikt-
ningsveterinär, Hjortsta 14, 824 92 Hudiksvall. E-
post: kalle.hammarberg@swipnet.se 

Rehabiliteraren får inte ge injektioner på
egen hand. Författningen kräver veteri-
när undersökning innan medicinering
med receptbelagda mediciner och injek-
tioner får sättas in.
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Växjö Djurskyddsförening utlyser härmed
År 2003

DJURSKYDDSSTIPENDIUM
till Tycho Carlssons minne

på 50 000 kronor
Stipendiet kan sökas av dem som på ena eller andra sättet, främ-
jar djurskyddet - främst forskare, men även författare, journalister,
veterinärer, organisationer eller privatpersoner.

Stipendiet kan delas av flera sökande. Sökande med anknytning
till Kronobergs län har företräde. Även andra är lika välkomna med
sina ansökningar.

Det förutsätts att stipendiaten/erna inom ett år efter mottagandet
av stipendiet avlägger en skriftlig rapport
om hur pengarna har använts.

Frågor kring stipendiet kan ställas till
Harry Karlsson, tel 0470-86 000 (ankn
316).

Sänd er ansökan till Växjö Djurskydds-
förening, c/o Harry Karlsson, Läns-
styrelsen, 351 86 Växjö, senast den 13
september 2003.

Märk kuvertet “Djurskyddsstipendium”.



Vilken är din diagnos? – Svar

Röntgenutlåtande: Kaudalt om
höger ulnas metafys (från den distala
tillväxtzonen och ca 3 cm proximalt)
kan en spolformad inhomogent
mineraliserad bentäthet ses (Figur
1a). Bentätheten ligger parallellt med,
ca 1-2 mm från ulnas kaudala cortex.
Radius och ulna har normal längd
jämfört med vänster ben. Däremot är
höger ulnas kaudala diafys generellt
måttligt förtjockad och har ökad tät-
het jämfört med vänster ulna. Möjli-
ga differentialdiagnoser i detta skede
var kraniomandibulär osteopati med
en metafysär lesion, traumatisk perio-
stit eller mineraliserat hematom efter
trubbigt trauma mot benet eller
mindre sannolikt osteokondrom (kar-
tilaginös exostos) eller metafysär oste-
opati.

Utökad klinisk undersökning:

Hundens mandibula palperades i
samband med röntgenfynden och en
lindrig svullnad och ömhet kunde
kännas. Vid röntgen av mandibula
kunde lindriga periostala benprolife-
rationer och inhomogen bentäthet ses
på ett litet område av ventrala corpus
mandibula (Figur 2). Höger corpus
mandibula var också lindrigt förtjock-
ad. Ingen affektion av skallben eller
bulla tympani förelåg. Röntgenfyn-
den talade således för en lindrig kra-
niomandibulär osteopati.

Återbesök: Vid återbesök tre veckor
efter den första röntgenundersök-
ningen hade hunden varit ohalt under
mellanperioden. Inga svårigheter att
tugga, feber eller andra allmänna
sjukdomssymtom hade inträtt. Rönt-
gen av höger radius/ulna visade att
den mineraliserade tätheten kaudalt
om ulna minskat betydligt i storlek
(Figur 3). Röntgen av mandibula
visade liknande förändringar på man-
dibulan som vid tidigare röntgentill-
fälle (ingen ökad periostal benprolife-
ration).

Ny uppföljande undersökning vid nio
till tio månaders ålder har rekommen-
derats för att se om lesionerna på
mandibula och radius/ulna då helt
gått tillbaka. Återbesök rekommende-
ras givetvis också om hunden får nya
symtom med t ex tuggningssvårighe-
ter och feber, eftersom det inte helt
kan uteslutas att den mandibulära
lesionerna kan förvärras innan hun-
dens tillväxt avstannat helt.

DISKUSSION

Det bedöms vara mest sannolikt att
denna hund har en lindrig form av
kraniomandibulär osteopati med en
metafysär lesion. Affektion av de
långa rörbenen är beskrivet som en
ovanlig manifestation av kranioman-
dibulär osteopati (2, 3). Vanligtvis
karakteriseras sjukdomen av bilaterala
oregelbundna benproliferationer på
mandibula, bulla tympani, os tempo-
ralis samt os occipitalis. Sjukdomen är

framför allt beskriven hos west high-
land white terrier samt skotsk terrier,
men förekommer även hos andra
raser. Den uppmärksammas sällan
förrän svårigheter att tugga och/eller
feber inträder och lindrigare former
av sjukdomen förekommer troligen
asymtomatiskt (1, 3, 4). I detta fall var
det den metafysära lesionen som orsa-
kade kliniska symtom. Den mandibu-
lära lesionen kunde upptäckas trots
den lindriga graden av förändringar
eftersom den metafysära lesionen gav
upphov till misstankar om kranio-
mandibulär osteopati. 

Sjukdomen är i regel självbegrän-
sande och benproliferationerna avtar i
regel vid sju till åtta månaders ålder då
den enkondrala tillväxten avtar. Vid
11-13 månaders ålder brukar lesio-
nerna gå tillbaka och kan i vissa fall
resorberas helt (1, 3, 4). Två liknade
fall (en west highland white terrier
och en skotsk terrier) med proliferati-
va extraosseösa lesioner vid
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Figur 2. Lateral projektion centrerad över mandibula. Pilarna visar på områden
med periostala  benproliferationer.
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radius/ulna (mycket likartat
utseende som hos denna
hund) finns beskrivna (2, 3).
Båda dessa hundar uppvisa-
de samtidigt eller vid uppföl-
jande undersökning även
proliferativa förändringar på
mandibula/kranium. Hos
den skotska terriern började
både den metafysära samt de
mandibulära lesionerna att
resorberas vid sju månaders
ålder och vid ett års ålder
hade båda hundarnas radi-
us/ulna ett helt normalt utse-
ende.

R e f e r e n s e r

1. Alexander JW. Selected
skeletal dysplasias: cranio-
mandibular osteopathy,
multiple cartiliganous
exostoses, and hypertrophic
osteodystophy. Vet Clin
North Am Small Anim Pract
1983, 13, 55-60.

2. Riser WH. What´s your
diagnosis. J Am Vet Med
Assoc, 1966, 148, 1543-1547.

3. Riser WH. Canine cranioman-
dibular osteopathy. J Am
Radiol Soc, 1967, 8, 23-31.

4. Watson ADJ. Craniomandibu-
lar osteopathy in dogs.
Compend Contin Educ Pract
Vet 1995, 17(7), 911-921.

Figur 3. Mediolateral projektion av höger radius/ulna. Pilarna
visar på metafysär extraosseös bentäthet som minskat betyd-
ligt i storlek jämfört med utseendet vid den initiala röntgen-
undersökningen tre veckor tidigare.

❚ ❙ ❘ noterat

Lars-Erik Edqvist ordförande för SLU

❘ ❙ ❚ Regeringen beslutade den 17 juni att förordna Lars-
Erik Edqvist som ny ledamot, tillika ordförande i styrel-
sen för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Han ersätter
Bo Dockered som avgår som ordförande i styrelsen för
SLU på egen begäran.

Lars-Erik Edqvist är född 1942 och är veterinärmedici-
ne doktor. Han har varit generaldirektör för SVA sedan
1994. Edqvist tillträder den 1 september.

– Det är viktigt, och bra, att Bo Dockered slutar nu,
kommenterar Karin Östensson, ordförande för veterinär-
förbundet. Han har inte lett styrelsearbetet på ett bra
sätt och vi ser nu fram mot att styrelsen börjar arbeta
på ett sätt som verkligen tar tillvara SLUs potentialer.
Lars-Erik Edqvist hälsas däremot välkommen till SLU-
styrelsen av förbundet. Från sin tid som professor och
prorektor vid SLU och generaldirektör på SVA har han
med sig kunskap och insikt om universitetet och en lång
erfarenhet av viktiga SLU-frågor, påpekar Karin Östens-
son. ■

Engvall generaldirektör för SVA
❘ ❙ ❚ Regeringen utsåg i slutet av juni Anders Engvall till
ny generaldirektör för Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, SVA. Anders Engvall, som är född 1948, är profes-
sor i epizootologi och har länge tjänstgjort som statse-
pitozoolog vid SVA. Anders Engvall tillträdde sin nya
tjänst den 1 juli 2003.

– Min målsättning är att föra SVAs tidigare linje
vidare, säger Anders Engvall till veterinärtidningen. Vår
forskning är en huvuduppgift för SVA och för Sverige,
som jag vill värna om och vill att vi ska bli ännu bättre
på, fortsätter han. Ett av våra viktigaste uppdrag är att
bevaka livsmedelssäkerheten i hela kedjan från jord till
bord, och att upprätthålla kompetensen inom detta
område, avslutar den nye generaldirektören. ■

Anders Engvall är ny chef för SVA sedan den 1 juli.
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❘❙❚ från styrelsen
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Rapport från förbundsstyrelsen i juni 2003

Den 10-11 juni 2003 höll veterinär-
förbundets styrel-

se sitt tredje
styrelsemöte för
året. Mötet

ägnades till stor del åt
förbundets omorganisation, och
hölls delvis tillsammans med SVS
kollegium. Här refereras de viktigas-
te punkterna på dagordningen
under styrelsesammanträdet.

OMORGAN ISATIONS-

DISKUSSION ER

Innan styrelsemötet hölls ingående dis-
kussioner mellan förbundets omorgani-
sationsgrupp, förbundsstyrelsen och
SVS-kollegiet om veterinärförbundets
framtida organisation. Det konstatera-
des att omorganisationsgruppen hittills
arbetat mycket effektivt och konstruk-
tivt. Den kommer nu att arbeta vidare så
att ett preliminärt organisationsförslag
kan läggas fram för höstens ordförande-
konferens.

GEMENSAMT STYRELSEMÖTE

Första halvan av själva styrelsemötet
hölls gemensamt med SVS kollegium.
Här diskuterades höstens veterinärmö-
te, som redan har ett fulltecknat och
intressant program. Avgiften beslöts
höjas något från föregående år, då kost-
naderna ökat och några stora budgetun-
derskott inte kan accepteras i dagens
ekonomiska situation. En rapport från
FVE-möte i Zagreb gavs också (se SVT
8-9/03). Det finns förhoppningar om
en bra utveckling inom FVE, och styrel-
sen beslutade därför att betala de svens-
ka medlemsavgifter som hållits inne i
väntan på utvecklingen inom FVE. Sty-
relsen uttalade att ett fortsatt svenskt

engagemang i FVE är önskvärt då detta
är en bra internationell "arena".
Samordning med övriga nordiska län-
ders och de baltiska ländernas veterinär-
organisationer ger också möjlighet till
ett större inflytande än om SVF agerar
ensamt.

Vidare diskuterades en uppföljning
av den djurskyddsdag som arrangerades
i mars. Djurskyddskommittén hade
flera förslag på uppföljning för små-
djursveterinärer, vilket efterfrågats,
bland annat kurs i hantering av van-
vårdsärenden. Det uppdrogs åt djur-
skyddskommittén att tillsätta en organi-
sationsgrupp och vidareutveckla ett
kursförslag. Dessutom diskuterades ett
eventuellt gemensamt djurskyddssemi-
narium med KSLA (Kungliga Skogs-
och Lantruksakademien).

Möten och utredningar
Rapport gavs från ett möte på
Jordbruksverket som veterinärförbun-
det initierat, om journalföring och rap-
portering för häst. Deltagarna enades
om att journalföring ska vara befogad
och på en adekvat ambitionsnivå. SJV
arbetar på ett nytt förslag med en för-
enklad blankett, där kopplingen dia-
gnos–behandling kvarstår.

Riksdagens revisorers rapport om den
veterinära verksamheten har lämnats till
riksdagen, som ställt sig bakom den.
Regeringen skall tillsätta en utredning i
frågan. Veterinärförbundet besökte riks-
dagens jordbruksutskott för diskussio-
ner i ärendet den 22 maj, och framförde
där att arbetet med denna fråga måste
fortgå och prioriteras. Förbundet fort-
sätter att delta i de samrådsmöten som
hålls i Jordbruksdepartementets regi. 

Efter initiativ från SVF har
jordbruksdepartementet uppdragit åt
Jordbruksverket att göra en arbetsmark-
nadsprognos för veterinärer. SVF deltar
i en arbetsgrupp inför detta, bestående

av representanter för SJV, SLU, SVF,
länsveterinärerna m fl. Alla uppmanas
att stöta på sina arbetsgivare att besvara
enkäter från SJV i frågan omsorgsfullt,
för att göra prognosen så tillförlitlig som
möjligt.

Situationen vid SLU
Styrelsen diskuterade också situationen
vid SLU. Flera näringar, liksom FVE,
har erbjudit sitt stöd när det gäller
påtryckningar etc. Det beslöts att den
grupp som utsetts inom styrelsen för att
arbeta vidare med frågan snarast skall
"aktiveras" och diskutera praktiska sätt
att tillvarata detta stöd samt driva frågan
vidare tillsammans med bland annat
FVVI och VMF.

I N FORMATIONSFRÅGOR 

På det enskilda styrelsemötet rapporte-
rades bland annat om

SVFs regelbundna ekonomiska upp-
följning, som visar att förbundets bud-
get hittills stämmer. Styrelsens ekono-
migrupp ska diskuterade vidare om
möjligheter till förenklade rutiner för
bland annat traktamenten och reseer-
sättningar, eftersom dessa idag tar
mycket kanslitid. Ekonomigruppen ska
också ta fram normer för reseersättning-
ar.

Gruppen som arbetar med förslaget
till ny organisation stämmer av med AU
vid augustimötet och sedan måste fort-
löpande kontakter hållas för att planera
presentationen på ordförandekonferen-
sen och tidsplanen för det praktiska
genomförandet av omorganisationen.

SVF kommer att delta på SACOs
studentmässor i Stockholm och Malmö
med informationsbroschyren om veteri-
näryrket, samt på en mässa för syokon-
sulenter.

De privatpraktiserande veterinärerna
inom SVF har haft möte och konsolide- ➤
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rat sig med stadgar och styrelse beståen-
de av fyra personer, under namnet PVF.
På företagsfronten rapporterades också
att SACO haft möte för egenföretagare
och politiker med bland annat uppskat-
tat föredrag av en veterinär egenföreta-
gare.

Förbundsombudsmännen har besökt
djursjukhus/kliniker i Helsingborg,
Göteborg, Borås, Hässleholm och Jön-
köping för information och diskussion
om fackliga regler och rättigheter.
Mötena har varit uppskattade och kom-
mer att fortgå på fler kliniker i landet,

för att nå ut till det "vilande" DAVFs
medlemmar och ge dem hjälp och stöd
där så behövs.

ÖVRIGT

Nya ledamöter i djurskyddskommittén
fastställdes: Therese Edström (redan
vald), Elisabeth Bademo och Titti Abra-
hamsson. En representant från livsme-
delssektionen saknas fortfarande.

Slutligen diskuterades nyinkommen
information om eventuell stängning av
hästjouren på SLU i Skara samt ett före-
tag som vill "importera" polska veteri-

närer för arbete i Sverige. Förbundssty-
relsen konstaterade att minskad jour-
verksamhet kan inverka menligt på
djurskyddet. Styrelsen konstaterade
också att en förutsättning för att verka
som veterinär i Sverige är att man upp-
fyller Jordbruksverkets legitimations-
krav, samt att SVF inte kommer att
acceptera att veterinärer från annat land
får sämre anställningsvillkor eller löner
än svenska veterinärer.                       

Susanna Sternberg

Ledamot i förbundsstyrelsen

➤

Examensarbeten för veteri-
närprogrammet 2003

■ Här följer en förteckning över exa-
mensarbeten för veterinärprogrammet
inlämnade under våren 2003. Dessa kan
lånas direkt från SLU-biblioteken. Ett
stort antal av årets examensarbeten finns
även publicerade elektroniskt och på så
sätt tillgängliga på nätet för såväl natio-
nella som internationella användare.
Passa på att besöka EPSILON:s webb-
plats http://epsilon.slu.se/ där dessa
arbeten finns publicerade.

• Andersson, Kristina. Hematologis-
ka analysinstrument för mindre
djurkliniker: en utvärdering av QBC-
V och Scil Vet abc för analys av pro-
ver från hund och katt. 

• Anlén, Karin. Undersökning av liv-
moderns funktion hos sto med avse-
ende på endokrina svar efter oxyto-
cintillförsel.

• Apeland, Marit Johanne. Elektro-
lytlösningar som vätsketerapi hos
mjölkkor med löpmagsförskjutning. 

• Axén, Charlotte. Smärtlindring i
samband med vaccination av fisk. 

• Bennet, Maria. Postoperativ antibi-
otikabehandling av hundar som ope-
rerats på grund av pyometra. 

• Block, Agnes. Frasbrandsutbrott på
Öland. 

• Bolin, Emilie. Hundägares och katt-
ägares relation till sitt djur.

• Carlsson, Carolina. Ultraljud vid

tidig dräktighetsdiagnostik på nöt-
kreatur: en fältstudie för att bestäm-
ma lämplig undersökningsdag och
frekvens på ultraljudsproben. 

• Clasen, Henriette. En proteomisk
utvärdering av olika metoder för att
samla uterussekret hos sto. 

• Ekman, Helena. Bakteriella virulens-
faktorer: studie kring adhesiva egen-
skaper hos Plesiomonas shigelloides.

• Forsgren, Mia. Renens digivnings-
beteende: en studie av vajor och kal-
var i hägn. 

• Frey, Helena. En jämförelse mellan
direkt och indirekt blodtrycksmät-
ning på häst i narkos. 

• Holmér, Ulrika. Indirekt blod-
trycksmätning hos hund och katt. 

• Häger, Maria. Effekt av simulerad
stress under förbrunsten på brunst
och ovulation hos sugga. 

• Isakson, Nina. Clinical neurology in
horses in Sweden: methodology of
examination, with pedagogic focus
on the ataxic horse. 

• Jansson, Helena. Metoder för und-
vikande av ornelukt hos gris. 

• Johannesson, Per. Miljö- och sköt-
selfaktorer som påverkar förekomsten
av klövröta hos svenska mjölkkor.

• Johansson, Kajsa. Kan cytokerati-
ner användas som tumörmarkör vid
juvertumörer hos hund? 

• Kemppainen, Kirsi. Karaktärisering
av lupoida hudförändringar hos
hund. 

• Kendall, Anna. Broddars inverkan

på hästens distala bakbenskinematik. 
• Landström, Monica. Eosinofil gast-

roenterit hos hund: en klinisk och
histopatologisk studie. 

• Lidholm, Charlotta. Feline Odon-
toclastic Resorptive Lesion (FORL):
en morfologisk beskrivning. 

• Lindgren, Ylva. A survey of intesti-
nal parasites in guinea pigs in Ecua-
dor. 

• Lomander, Hanna. Effekt av biotin-
tillförsel på klövhälsan hos mjölkkor i
lösdrift: ett kontrollerat fältförsök på
tre gårdar.

• Mandorf, Elisabeth. Listeria mono-
cytogenes i vakuumförpackad lax. 

• Nilsson, Annelie. Transportörens
hantering av slaktsvin och slaktsvi-
nens beteende vid avlastning på slak-
teri. 

• Nordell, Johanna. Fotodynamisk
terapi vid behandling av skivepitels-
karcinom hos katt. 

• Ohlsson, Jenny. En retrospektiv fall-
studie av konservativ behandling av
intraartikulära hovbensfrakturer, typ
II och III, hos rid- och körhästar. 

• Persson, Anna. Inverkan av den
genetiska defekten Complex Ver-
tebral Malformation på fruktsamhe-
ten hos SLB. 

• Raustein, Trine. Effekt av myrsyra
och v-laktamas på penicillin- och S
aureus-halt i mjölk till kalvar. 

• Rhodin, Marie. The influence of
head and neck position on the kine-
matics of the back in riding horses.
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Sök forskningsbidrag från Agria
Agria Djurförsäkring stödjer veterinärmedicinsk forskning och utvecklingsprojekt som rör djur och djurskötsel. Sista 
ansökningsdag är 1 oktober 2003. 

Se mer om Agrias Forskningsfond på Agria.se

• Rickard, Anders. Hovbenets läge i
förhållande till hornkapseln hos fris-
ka, unga travhästar: en radiometrisk
studie. 

• Rising, Anna. Rehabilitering vid
höftledsbyte på hund. 

• Rosbacke, Carina. Rörelsemönster
och golvrenhet på två olika slags
spaltgolv i lösdrift för mjölkkor =
Locomotion and floor cleanliness on
two types of slatted floors in loose
housing for dairy cows. 

• Skog, Sofia. Effekten av pimoben-
dan på trombocytaggregationen hos
hund. 

• Spjuth, Linda. Påverkar suggors
grymtande under digivningen små-
grisarnas tillväxt? 

• Spännar, Ida. Broddars inverkan på
det distala frambenets kinematik hos
häst. 

• Strömberg, Åsa. Användar- och
marknadsundersökning av ultraljuds-
utrustningar för smådjursdiagnostik. 

• Sundén, Cecilia. Utvärdering av via-
bilitet hos hingstsperma med hjälp av
datoriserad fluorometri. 

• Söderqvist, Karin. Den livsme-
delshygieniska kvaliteten hos franska
opastöriserade dessertostar.

• Toropainen, Juha. Djurskydd i sam-
band med avlivning av uttjänta värp-
höns.

• Wallenius, Jenni. Fonokardiografis-
ka studier och tidig diagnostik av
"Chronic valvular disease" på Cavali-
er King Charles spaniel: jämförelse av
nya och gamla metoder. 

• Werinder, Anna. Anestesi vid
kastration av spädgris. 

• Williams, Elna. Radiologiska tecken
vid lungödem hos hund och katt. 

• Wirdby, Jessica. Undersökning av
klonaliteten hos campylobacterisolat
från patienter med tarminfektion. 

• Örvind, Eva. EMG ENeG av hundar
med symptom på L7/S1-syndrom
relaterat till fynd vid magnetreso-
nanstomografi.

• Österholm, Mats. Dubbelkönighet
hos mört: normalt eller miljöinduce-
rat? 

➤

CHEFVETERINÄR

Djurkliniken i Sundsvall söker chefveterinär med specialistkom-
petens eller mångårig erfarenhet av smådjurssjukvård. 

Vi, 15 fast anställda arbetar i stora ljusa moderna lokaler med
centralt läge i Sundsvall. Ca 15 000 patienter besöker oss årli-
gen. Kliniken har hög standard, är välutrustad och vi arbetar i
Trofastmiljö. 

Välkommen till ett kreativt glatt team där möjligheter finns för dig
som vill forma och utveckla din framtid.

Tillträde snarast.

Skicka din ansökan med löneanspråk till
annika.stafren@telia.com eller
Djurkliniken i Sundsvall 
Södra Allén 5
852 39 Sundsvall
www.djurkliniken.se

Frågor besvaras av Annika Stafrén tel: klin. 060-14 70 17 eller
060-12 50 46 eller mobil 070-245 50 46.
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Kommentar till Karin Östensson

I SVT 8-9/03 gav veterinärförbun-
dets ordförande Karin Östensson
information om aktuella frågor
inom förbundet. Föreningen Veteri-
närer i Sverige vill här kommentera
förbundsordförandens artikel.

Under rubriken "Omorganisation av
SVF" konstaterar Karin Östensson i
SVT nr 8-9/03: "Nu vet vi att alla vete-
rinärer inte har samma intresse av att
vilja ha ett gemensamt yrkesförbund".
Denna kommentar är, tror vi inom ViS
(Veterinärer i Sverige), syftande på våra
medlemmar, varför vi med emfas vill
tillrättalägga denna missuppfattning.

Vi är klart och uttalat för en organi-
sation av typ Veterinärmedicinska Säll-
skapet där samtliga veterinärer ges möj-
lighet att vara medlemmar för att kunna
dryfta veterinärmedicinska frågor och
utarbeta policydokument m m. Dock
kan vi inte acceptera att man måste vara
ansluten till fackförbundet SVF för att
få delta i den andra gruppen. Liksom
Karin ser också vi fram emot en förnyel-
se av veterinärförbundet och hoppas att
denna förnyelse innebär att ViS med-
lemmar ges möjlighet att vara med i en
yrkesorganisation.

NÅGRA KLARLÄGGAN DEN

Under rubriken "Villkoren för den vete-
rinära fältverksamheten" berättar Karin

att Jordbruksdepartementet tillsatt en
arbetsgrupp i mars i år som avser lämna
sin rapport i maj 2005! Gruppen består
av representanter för SJV, LRF, Konkur-
rensverket, Livsmedelsekonomiska in-
stitutet och SVF – en samling som
Karin anser "ger goda förutsättningar
för en allsidig belysning och bedömning
av frågorna". Hon påpekar mycket rik-
tigt att ViS avböjt att sitta med i grup-
pen. Skälet till att vi inte vill delta fram-
går dock inte, varför jag vill ge några för-
klaringar.

För det första uppfattar vi att man
redan från början gör detta till en lång-
bänk genom att ge gruppen två år på sig
att komma med sin rapport. 

För det andra överensstämmer direk-
tiven till denna grupp nästan helt med
dem som gavs till den av SJV initierade
"Arbetsgruppen för den veterinära fält-

verksamheten" som efter flera års arbete
utmynnade i ett intet – alltså inte ens
som i sagan en tummetott. 

För det tredje anser vi att all kraft bör
ägnas åt att biträda den helt oberoende
utredning av veterinärväsendet som rik-
sdagen nu beslutat om. Vi är nämligen
helt eniga med Karins slutkläm i detta
stycke: "En lösning av de här problemen
får inte fördröjas". Det är bara vägen till
en lösning som vi inte är överens om.

Med dessa rader hoppas jag att vi har
klarlagt en del missuppfattningar och
också tydliggjort att vi alls inte vill
motarbeta bildandet av en fackligt fri-
stående yrkessammanslutning.

För Veterinärer i Sverige (ViS)
Ulla Björnehammar, vice ordf 

(Fd mångårig ordförande i SVS)

repl ik

Bestil dine veterinærbøger hos Samfundslitteratur, KVL-bogladen på vores web-site:

KVL-bogladen er Danmarks eneste boglade, der kan tilbyde den nyeste information og viden
inden for veterinære emner.

KVL-bogladen lagerfører et større udvalg af veterinærbøger og ved bestilling
inden kl.11:00 ekspederes bøgerne samme dag.

KVL-bogladen er beliggende på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i København.

, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Danmark
Tlf. +45 3535 7622, Fax +45 3535 2790, E-mail: kvl-bogladen@sl.cbs.dk

Samfundslitteratur, KVL-bogladen

www.samfundslitteratur.dk/kvl-bogladen

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hem-

sida www.svf.se hittar du
såväl fasta tjänster som kor-
tare vikariat under rubriken

“Jobbtorget”.
Gå dit och titta redan idag!
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En djurägare anmälde veterinärer-
na XX och YY för felbehandling av
en hund. XX och YY bestred anmä-
lan.
Anmälarens anförande
Anmälaren anförde att hans sons hund
söndagen den 6 maj under lek med en
boll fick akuta förlamningssymtom i
bakpartiet. Besvären resulterade i att
hunden inte kunde använda bakbenen
och efter en timme körde hans hustru
med hunden till närmaste djursjukhus.
Vid undersökningen framkom att djur-
sjukhusets röntgen inte fungerade men
skulle repareras nästa dag. Anmälarens
hustru och veterinär XX diskuterade om
det var lämpligt att flytta hunden och
XX uppgav att det var upp till djurägar-
na att bestämma detta. Med tanke på att
röntgen kunde utföras på plats påföljan-
de dag bestämde anmälaren och hans
hustru att det var bäst för hunden att
vara kvar på djursjukhuset. Vid detta
tillfälle upplyste inte veterinär XX, som
hon uppgett i sitt yttrande, att hon miss-
tänkte att hunden hade drabbats av
diskbråck.

Måndagen den 7 maj röntgades hun-
den. Anmälarens hustru ringde på anvi-
sad telefontid för att få veta resultatet av
röntgenundersökningen. Hunden var
dock inte färdigröntgad på grund av att
det hade varit många akutfall. När hust-
run senare på dagen fick samma besked
åkte de tillsammans till djursjukhuset.
Där informerades de om att en del av
bilderna var suddiga, och de fick svä-
vande och oklara svar på sina frågor om
vad hunden led av. Veterinär YY rekom-
menderade att hunden skulle stanna
kvar för vila och observation under sju
dagar och att de skulle avvakta utveck-
lingen. Om det inte gick att återställa
hunden skulle avlivning bli aktuell.
Anmälaren förhörde sig om det gick att

kontraströntga hunden och fick veta att
detta var möjligt på ett större djursjuk-
hus i området. YY uppgav även att om
det hade varit hennes hund hade hon
kontraströntgat den. Djurägaren och
hans hustru bestämde sig därför att ta
hunden till det större djursjukhuset
samma dag. Efter att kontraströntgen
hade utförts konstaterades att hunden
led av ett diskbråck och behövde opere-
ras. Hunden fick stanna kvar på djur-
sjukhuset i fyra veckor.

Anmälaren hävdade att diagnosen
från det första djursjukhuset var oklar
och motsägelsefull. Det var fel att före-
slå att hunden skulle stanna kvar i sju
dagar för observation när det var nöd-
vändigt med kontraströntgen för att
fastställa diagnosen. Hans hustru kunde
ha hämtat en annan bil och åkt till ett
annat djursjukhus om hon hade blivit
rekommenderad detta.

Veterinär XX anförande
Söndagen den 6 maj kl 14.45 kom en
sjuårig hanhund tillhörande anmälarens
son till djursjukhuset. Hunden hade fått
förlamningssymtom i bakdelen efter att
ha lekt med en boll. XX undersökte
hunden och konstaterade att dess all-
mäntillstånd var utan anmärkning.
Däremot saknade hunden motorik i
höger och vänster bakben, men hade
ytlig smärtsensibilitet och lindrig moto-
rik i svansen. Eftersom röntgenappara-
ten inte fungerade förrän nästa dag ville
XX själv remittera hunden till ett annat
djursjukhus. Anmälarens hustru ansåg
inte att den bil hon kört till djursjukhu-
set med var i lämpligt skick för en sådan
transport. XX bedömde att det inte var
lämpligt att flytta hunden mellan olika
bilar utan veterinärt överinseende efter-
som hon misstänkte att hunden hade
drabbats av diskbråck. Dessutom var
hunden mycket smärtpåverkad och oro-

lig. XX kom överens med djurägarna att
hunden skulle stanna kvar och att de
skulle ringa på telefontiden dagen
därpå. XX satte in analgetisk och anti-
inflammatorisk behandling på grund av
misstänkt ryggmärgsskada. Hunden fick
maximal dos av Rimadyl och därutöver
itererades Plegicil två gånger under kväl-
len för att hunden skulle vara i stillhet.
Hunden var under uppsikt hela natten.
XX gick av sitt arbetspass efter att mor-
gonen därpå ha informerat tjänstgöran-
de veterinär om vad som hänt. Hennes
agerande fördröjde inte att hunden inte
opererades tillräckligt snabbt. Det var
djurägarens och inte XX:s ansvar att
ordna en tillfredsställande transport till
ett annat djursjukhus.

Djurägarna hade lämnat olika upp-
gifter om varför hunden inte transporte-
rades till ett annat djursjukhus. Likaså
hade de lämnat olika uppgifter om när
de ringde till djursjukhuset. Den medi-
cinska behandling som XX ordinerade
var inte mindre effektiv än andra lik-
nande preparat. Inte heller utgjorde
hennes andra åtgärder några hinder för
att fortsätta behandla eller kontraströnt-
ga hunden.

Veterinär YY:s anförande
Den aktuella hunden undersöktes och
behandlades av veterinär XX den 6 maj
och det bestämdes att hunden skulle
stanna kvar för att röntgas nästa dag.

Den 7 maj tog YY själv över ansvaret
för hunden. Efter samtal med sina kol-
leger gjorde hon en klinisk och neurolo-
gisk undersökning och det bestämdes
att hunden skulle röntga bröst, buk och
ryggrad samt att den tidigare insatta
medicinska behandlingen skulle fortsät-
ta. YY fann att hundens allmäntillstånd
var utan anmärkning, liksom hjärta och
lungor. Däremot framkom att hunden
inte hade någon placeringsreflex, en

Ansvarsärende

Bristande handläggning av misstänkt diskbråck

➤
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Lagar från den 1 juli 2003
1 juli, och i några fall lite tidigare eller något
senare under sommaren, började en rad
nya lagar att gälla. Här sammanfattas
några av dem, som kan vara av intresse för
SVT:s läsare. Källa: Riksdag och Departe-
ment nr 21/03.

Ny sambolag. En ny sambolag införs.
Den är tydligare bland annat om när ett
samboförhållande upphör och tidsfris-
ter för bodelning. Med sambor menas
två personer, även av samma kön, som
stadigvarande bor tillsammans i ett par-
förhållande och har gemensamt hushåll.
Lagen gäller endast förhållanden där
ingen av samborna är gift eller registre-
rad partner.

Ny riksrevision. Den nya myndighe-
ten Riksrevisionen, som ska granska sta-
tens verksamhet, startar. Myndigheten
är ett samgående mellan Riksdagens
revisorer och Riksrevisionsverket och
leds av tre riksrevisorer som väljs av riks-
dagen.
E-post en skyldighet för myndighe-

ter. Alla myndigheter blir skyldiga att se
till att de kan kommunicera med med-
borgarna via fax och e-post, efter en
ändring av förvaltningslagen.
Stärkt skydd mot diskriminering.

En ny lag förbjuder diskriminering
kopplad till etnisk tillhörighet, religion
eller trosuppfattning, sexuell läggning
och funktionshinder på en rad områ-
den, bland annat inom högskolan. DO,
HomO och HO ska utöva tillsyn över
att lagen följs.
Kontaktdagarna försvinner igen.

Kontaktdagarna, som gjort att föräldrar
en dag per barn och år kunnat vara med

sina barn på dagis eller i skolan med för-
äldrapenning, tas bort. De blir kvar för
vissa funktionshindrade barn.
Ökad hälsa i arbetslivet. En högre
användning av sjukskrivningar på del-
tid, avstämningsmöten och obligatoris-
ka rehabiliteringsutredningar är några

från riksdag
och departement

ökad patellarreflex samt nedsatt
smärtreflex i bakbenen. Hunden fick
sedering i form av Domitor och Torbu-
gesic för att kunna ryggröntgas och
behandlingen med Rimadyl fortsatte.
Denna hindrade inte att man skulle
kunna göra myelografi eller operera
hunden samma dag.

Djurägarna kom till djursjukhuset på
eftermiddagen efter telefontidens slut
och de informerades om att man utifrån
röntgenbilderna inte kunde påvisa
någon fraktur, luxation, diskbråck eller
annan skada. Man var i sådant fall
tvungen att kontraströntga hunden och
en sådan undersökning var inte möjlig
på plats. YY erbjöd djurägarna att låta
hunden stanna för medicinsk behand-
ling. Då djurägarna var osäkra till detta
rekommenderade hon dem att åka till
ett större djursjukhus för myelografi och
eventuell operation.

Jordbruksverkets yttrande
Statens jordbruksverk bedömde enbart
om insatta åtgärder stämmer överens
med gällande bestämmelser och hade

därvid inte något att anföra mot veteri-
närerna XX och YY.

Ansvarsnämndens bedömning
Fallet rör ett akutfall av högsta prioritet
eftersom akuta förlamningssymtom
indikerar fraktur alternativt diskbråck.
Det gäller att agera mycket snabbt, ofta
rör det sig om timmar.

När hunden kom in till djursjukhuset
satte veterinär XX in Rimadyl. Denna
medicinering var inte tillräcklig, utan
adekvat behandling hade varit att ge
stora doser kortison för att reducera
sekundära skador på ryggmärgen. Enligt
nämndens mening bör kunskap om
behandlingsmetoden finnas på ett djur-
sjukhus. Vidare skulle hunden omedel-
bart ha röntgats. Med vetskap om att
röntgenapparaten var ur funktion borde
XX ha remitterat hunden till ett annat
djursjukhus med resurser att göra en
myelografi.

Nästa dag fungerade röntgenappara-
ten. Veterinär YY tog över ansvaret för
hunden. Med tanke på symtombilden

borde hunden ha varit dagens första
patient, men den fick vänta eftersom det
kommit in många akutfall på morgo-
nen. Vid undersökningen röntgades
inte hela ryggen utan endast lumbago,
varför det fortfarande saknades tillräck-
ligt underlag för en säker diagnos. Inte
heller YY satte in kortison eller remitte-
rade hunden till ett annat djursjukhus.

Enligt nämndens mening fanns det
betydelsefulla brister i veterinärernas
XX:s och YY:s sätt att handlägga fallet.
Det handlade inte om eventuella trans-
portproblem utan om att vidta alterna-
tivt rekommendera relevanta åtgärder.
Ansvaret för detta måste ligga på veteri-
nären. XX och YY handlade enligt
nämndens mening försumligt.

Ansvarsnämndens beslut
Ansvarsnämnden tilldelade veterinär
XX och veterinär YY en disciplinpåföljd
i form av var sin erinran, för att de åsi-
dosatt sina skyldigheter i den veterinära
yrkesutövningen.

Johan Beck-Friis

Veterinärpraktik
TILL SALU

nära Stockholm
Pris 200 000:- kronor exklusive
lager och inventarier. Låg hyra.

Länia Företagsförmedling
Lars Sjöwall
tel: 0706-66 59 75

➤
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➤ åtgärder för att öka hälsan i arbets-
livet. Arbetsgivarnas ansvar för sjuk-
lönen utökas från 14 till 21 dagar.
Myndigheter ska redovisa sjukfrån-

varo. Statliga myndigheter ska, på
samma sätt som företag, kommuner och
landsting, redovisa sjukfrånvaron i sina
årsredovisningar. Gäller för dem med
fler än tio anställda.
Höjd förseningsavgift vid deklara-

tion. Förseningsavgiften höjs för dem
som inte lämnar in deklarationen i tid,
för privatpersoner från dagens 500 kro-
nor till 1 000 kronor. För aktiebolag blir
avgiften 5 000 kronor i stället för dagens
1 000 kronor. Reglerna tillämpas först
vid 2004 års taxering. Däremot blir
straffavgiften för den som lämnar felak-
tiga uppgifter i deklarationen lägre och
bedömningen av enskildas deklara-
tionsfel mer förlåtande.
Elstötar förbjuds på djur. Förbudet
mot elektroniska kodressörer vidgas till
att gälla all utrustning som ger djur en
elektrisk stöt i syfte att styra dess bete-
ende. Besiktningsveterinärer på slakteri-
erna ges större befogenheter att ingripa
för att hindra onödigt lidande för djur.
Särskilt anställningsstöd. Även per-
soner yngre än 57 år kan, om de varit

arbetslösa i 18 månader, få anställning
med hjälp av stödet. Bidraget som mot-
svarar 85 procent av lönekostnaden går
till arbetsgivaren.

■ Nya
3/9 -03. Kurs i Equin influensa –
modern teknologi ger unika vacciner
anordnas i Ängelholm av Veter AB.
Info: Veter, tel: 08-554 203 60. Samma
kurs hålls i Stockholm den 4/9 -03.

1/10 -03. Konferens om Kloning av

djur – varför och hur? hålls i Gamla
Riksdagshuset, Stockholm. Info: Infor-
mationssekreterare Ulla Save-Öfver-
holm, Formas, Box 1206, 111 82
Stockholm. Tel: 08-775 40 01, 073-
656 20 21, fax: 08-775 40 05, e-post:
ulla.save@formas.se. Anmälan: Gen-
tekniknämnden, Retzius väg 13A, 171

77 Stockholm, e-post: genteknik@gen-
teknik.se, fax: 08-508 846 33.

27-28/10 -03. Kurs i Genetik och

smådjursavel arrangeras i Uppsala av
Kompetenscentrum smådjur, SLU.
Info: Marie Sallander, tel: 018-67 29
42, e-post:
marie.sallander@kirmed.selu.se, hemsi-
da: http://smadjur.slu.se/ (se annons i
denna tidning)

24-25/11 -03. Kurs i näringslära arran-
geras i Uppsala av Kompetenscentrum
smådjur, SLU. Info: Marie Sallander,
tel: 018-67 29 42, e-post: marie.sallan-
der@kirmed.selu.se, hemsida:
http://smadjur.slu.se/ (se annons i
denna tidning)

■ Tidigare publicerade
19-21/8 -03. Svensk Mjölks årliga

Djurhälso- & Utfodringskonferens,
Kalmar. (SVT 6/03)

3-6/9 -03. 13th ECVIM-CA Congress,
Uppsala. Arr: European College of
Veterinary Internal Medicine. (SVT
5/03)

kongresser
& kurser

Svenska

fortsättning på nästa sida

Innan Capstar vet
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➤ 16-17/9 -03. Kurs i Mastitbekämp-

ning i besättningsarbetet – biolo-

giska verktyg i fältarbetet, Kungs-
ängen. Arr: Svensk Mjölk. (SVT 7/03)

25/9 -03. Kurs i artroskopi på häs-

tar, Mälaren hästklinik. Arr: Mälaren
hästklinik. (SVT 6/03)

2-3/10 -03. Utbildning för tävlings-

veterinärer, Strömsholm. Arr: Jord-
bruksverket. Samma kurs hålls i Fly-
inge den 9-10/10 -03. (SVT 8-9/03)

10-11/10 -03. Kurs i bukultraljud på

hund och katt, Göteborg. Arr: Blå
Stjärnans Djursjukhus och SVS
smådjurssektion. (SVT 6/03)

16-17/10 -03. Kurs om Den presta-

tionsnedsatta hästen, Frösundavik.
Arr: SVS Hästsektion (SVT 8-9/03)

25-26/10 -03. Kurs i Rehabilitering,

teori och praktik, Arr: Regiondjur-
sjukhuset Strömsholm i samarbete med
REHAB-gruppen och Svenska Djur-

sjukhusföreningen. (SVT 8-9/03)

6-7/11 -03. Veterinärmötet, Ultuna,
Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap och Sveriges Veterinär-
förbund. (SVT 4/03)

20-22/11 -03. Kurs i Dermatologi

hund och katt 1+2, Göteborg. Arr:
SVS Smådjurssektion (SVT 3/03)

Fler internationella kurser hittar Du på
World Veterinary Association's hemsi-
da: http://www.worldvet.org/ och på
British Small Animal Veterinary Associ-
ations hemsida: http://www.bsava.com

■ Nya
24/9 -03. Kurs I Veterinary Pharma-

ceutical Submissions in the EU

arrangeras i London av Management
Forum. Info: Management Forum
LTd, 48 Woodbridge Road, Guildford,
GU1 4RJ, UK. Tel: 0044-(0)1483
570099, fax: 0044-(0)1483 536424, e-
post: info@management-forum.co.uk,
website: www.management-
forum.co.uk 

14/10 -03. Kurs I A Regulatory Upda-

te on Animal Feed Additives arrange-
ras i London av Management Forum.
Info: Management Forum LTd, 48
Woodbridge Road, Guildford, GU1
4RJ, UK. Tel: 0044-(0)1483 570099,
fax: 0044-(0)1483 536424, e-post:
info@management-forum.co.uk, web-
site: www.management-forum.co.uk 

15/10 -03. The 8th Congress of the

World Equine Veterinary Associa-

tion anordnas i Buenos Aires, Argenti-
na. Info: Congresos Internacionales,
tel: 0054-11/43802-5772, e-post:
weva2003@congresosint.com.ar, 
website:
www.congresosint.com.ar/weva2003 

26-29/10 -03. Symposium on Blue-

tongue arrangeras av Office Interna-
tional des Epizooties, OIE. Info: OIE,
12, rue de prony, 75017 Paris,   Frank-
rike. Tel: 0033-(0)1 44 15 18 88, fax:
0033-(0)1 42 67 09 87, e-post:
oie@oie.int, internet: www.oie.int

9-13/11 -03. 6th OIE Seminar on

Biotechnology and 11th Internatio-

nal Symposium of the World Asso-

ciation of Veterinary Laboratory

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med
konsumenternas bästa för ögonen arbetar vi för säkra livsmedel. Vi kontrollerar
maten, undersöker livsmedels sammansättning och näringsvärde, ger råd och
anvisningar samt visar vägen mot bra matvanor. På Livsmedelsverket i Uppsala
arbetar ca 300 personer. Ytterligare ca 180 medarbetare återfinns på slakterierna
runt om i vårt land samt vid 8 st gränskontrollstationer. Se även www.slv.se

Livsmedelsverket söker vikarie

till gränskontrollstationen i 
Göteborg

Arbetsuppgifter 
Kontroll av animaliska livsmedel som importeras från tredje land.
I Göteborg ingår även kontroll av levande djur och animaliska pro-
dukter från tredje land, för Jordbruksverkets räkning. Begränsad
tjänstgöring på helger och kvällar kan förekomma. Du arbetar till-
sammans med två kollegor och arbetet är förlagt både i
Skandiahamnen med sjötrafik och vid Landvetters flygplats med
flygtransporter.

Vikariatet avser 100 % snarast och till den 1 maj 2004.

Kvalifikationer
Du ska ha svensk veterinärlegitimation samt körkort (B). Tillgång
till tjänstebil finns. Det är en fördel om du har administrativ förmå-
ga, intresse för lagstiftning samt datorerfarenhet. Arbetet innebär
mycket kontakter utåt. Det är därför viktigt att du är flexibel och har
lätt för att samarbeta.

Upplysningar
Vill du veta mer är du välkommen att ringa enhetschef Anna
Brådenmark, 018-17 55 43.  Fackligt ombud är Martin Lindblom
SACO, 018-17 57 27.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt dnr 1794/03, senast 25 aug
2003 till  Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala eller
Livsmedelsverket@slv.se. 

För att skydda djurs och människors hälsa finns gemen-
samma regler inom EU att animaliska livsmedel från tredje
land ska kontrolleras innan de får tillträde till den inre mark-
naden. 

INTERNATIONELLA
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Novartis Healthcare A/S · Lyngbyvej 172 · DK-2100  Köpenhamn Ö
® Registrerat varumärke för Novartis AG, Basel, Schweiz

★ CAPSTAR VET innehåller en ny aktiv substans ”nitenpyram”

★ CAPSTAR VET är en loppadulticid som verkar redan efter 15 minuter

★ CAPSTAR VET finns i tablettform till både hund och katt

★ CAPSTAR VET för närvarande den snabbaste verkande adulticiden

★ CAPSTAR VET efterlämnar inga pesticidrester

15 minuter efter

Diagnosticians arrangeras av Office
International des Epizooties, OIE.
Info: OIE, 12, rue de prony, 75017
Paris, Frankrike. Tel: 0033-(0)1 44 15
18 88, fax: 0033-(0)1 42 67 09 87, e-
post: oie@oie.int, internet: www.oie.int

10/11 -03. Kurs I Veterinary Clinical

Trials arrangeras i London av Mana-
gement Forum. Info: Management
Forum LTd, 48 Woodbridge Road,
Guildford, GU1 4RJ, UK. Tel: 0044-
(0)1483 570099, fax: 0044-(0)1483
536424, e-post: info@management-
forum.co.uk, website: www.manage-
ment-forum.co.uk 

11-12/11 -03. Kurs i practical Imple-

mentation of GCP in Veterinary

Field Studies arrangeras i London av
Management Forum. Info: Manage-
ment Forum LTd, 48 Woodbridge
Road, Guildford, GU1 4RJ, UK. 
Tel: 0044-(0)1483 570099, fax: 0044-
(0)1483 536424, e-post: 
info@management-forum.co.uk, web-
site: www.management-forum.co.uk 

2-4/12 -03. Congreso Internacional

de Bienestar Animal arrangeras i
Murcia, Spanien. Info: Iltre. Colegio

Oficial de Veterinarios de la Región de
Murcia, Avda. Constitución 13.
30.008. Murcia, Spanien. Tel: 0034-
968 23 64 58 - 968 23 61 16, fax:
0034-968 24 46 65, e-post:
Murcia@colvet.es, internet: 
www.colvet.es/murcia 

23-25/2 -04. International Confe-

rence on Animal Welfare arrangeras
av Office International des Epizooties,
OIE. Info: OIE, 12, rue de prony,
75017 Paris, Frankrike. Tel: 0033-(0)1
44 15 18 88, fax: 0033-(0)1 42 67 09
87, e-post: oie@oie.int, internet:
www.oie.int

13-16/4 -04. International Confe-

rence on the Control of Infectious

Animal Diseases by Vaccination

arrangeras av Office International des
Epizooties, OIE. Info: OIE, 12, rue de
prony, 75017 Paris, Frankrike. Tel:
0033-(0)1 44 15 18 88, fax: 0033-(0)1
42 67 09 87, e-post: 
oie@oie.int, internet: www.oie.int

27-28/6 -04. The International Sym-

posium about Diseases of the Ice-

landic Horse arrangeras på Island av
Meeting Iceland Ltd. Info: Meeting

Iceland, Sudurlandsbraut 30, 108
Reykjavik, Island. Tel: 00354-588
9700, fax: 00354-588 9701, e-post:
meetingiceland@meetingiceland.com,
internet:
www.meetingiceland.com/vet2004 

■ Tidigare publicerade
18-22/8 -03. 13th IVRA Meeting,

Midrand, Sydafrika. (SVT 1-2/03) 

25-29/8 -03. 24th Annual AAV Con-

ference & Expo, Pittsburgh, Pennsyl-
vania, USA (SVT 8-9/03)

4-6/9 -03. ESDARs årliga konferens,

Dublin, Irland. (SVT 15/02)

5-6/9 -03. Internationellt möte om

Flåttbårne infeksjoner i Nordeuro-

pa, Kristiansand, Norge (SVT 8-9/03)

10-13/9 -03. 2003 BEVA Congress

arrangeras av British Equine Veterinary
Association. (SVT 5/03)

25-28/9 -03. British Veterinary

Association, BVA, avhåller sin årliga
congress i Edinburgh, UK. (SVT 6/03)

fortsättning på sidan 65
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Regiondjursjukhuset Helsingborg – Smådjur söker 

2 st Klinikveterinärer
Regiondjursjukhuset Helsingborg är en av Europas största och mest kompletta djursjukvårdsanläggning-
ar och drivs av Stiftelsen Svensk Djursjukvård med ändamål att utveckla svensk veterinärmedicin och
erbjuda kvalificerad djursjukvård.

Helsingborg är en av Sveriges mest attraktiva städer med högskola, internationell skola, stort kulturutbud,
badstränder och närheten till kontinenten!

Nu söker vi ytterligare veterinärer till vår verksamhet. Tjänsterna försöker vi utforma efter den kompetens,
ambitioner och önskemål våra nya medarbetare har.

Din ansökan ska vara oss tillhanda före den 14 september 2003

För information och ansökan kontakta chefveterinär Fredrik Danielsson 
Telefon: 042-16 80 00 
E-mail: fredrik.danielsson@djursjukhus.com
Adress: Box 22097, 250 23 Helsingborg

26 –27/9 –03. 12th European Veteri-

nary Dental Congress, Pisa, Italien
(SVT 4/03)

26-28/9 -03. ESFM Feline Congress,

Amsterdam, Nederländerna (SVT
3/03)

1-4/10 -03. 5th International Sympo-

sium on the Epidemiology and Con-

trol of Foodborne Pathogens in
Pork, Kreta, Grekland. (SVT 6/03)

24-27/10 -03. WSAVA 2003 Congress,

Bangkok, Thailand. (SVT 5/03)

26-29/10 -03. 3d OIE Bluetongue

International Symposium, Taormina,
Sicilien. (SVT 6/03)
29-31/10 -03. Annual Meeting of the

Finnish Veterinary Association,

Helsingfors, Finland (SVT 8-9/03)
16-18/12 -03. 8th Congress of equine

medicine and surgery, Geneve,
Schweiz (SVT 8-9/03)

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

of Veterinary Dermatology, Wien,
Österrike(SVT 10/02)

6-9/10 -04. The 29th Congress of

WSAVA, the 10th European Congress

of FECAVA and the 7th Hellenic

Congress of HVMS, Rhodos, Gre-
kland. (SVT 5/03)

12-15/6 -05. The 4th International

Dairy Federation International

Mastitis Conference anordnas i
Maastricht, Nederländerna. Info:
www.fil-idf.org/mastitis2005 

Lättare att få ersättning vid
arbetsskada

■ Privattjänstemannakartellen – PTK,
LO och Svenskt Näringsliv har träffat
avtal om anpassning av villkoren för
TFA, Trygghetsförsäkring vid arbets-
skada, till lagens generösare bevisregel. 

TFA kompletterar lagen om arbetss-
kadeförsäkring, LAF. Vid halvårsskiftet
2002 mildrades beviskraven på vad som
är arbetsskada i LAF. I stället för krav på
både hög grad av sannolikhet för skad-
lig inverkan och övervägande skäl för ett

förhandlingsnytt

samband mellan skadan och den skad-
liga inverkan räcker det numera med
övervägande skäl. TFA har dock haft
kvar den gamla snävare bedömningen.
Det har inneburit att en del skador som
varit arbetsskador enligt lag har inte
varit det enligt TFA. 

Parterna har nu kommit överens om
att anpassa TFA till lagens bevisregel.
Den nya regeln gäller retroaktivt från
den 1 juli 2002.

Överenskommelsen innebär också att
ersättning för sveda och värk (fysiskt och
psykiskt lidande av övergående natur)
upphör generellt vid arbetssjukdomar.
Regeln gäller från den 1 maj 2003. Har
arbetsgivaren varit vållande till arbets-
sjukdomen utgår dock sådan ideell
ersättning även i fortsättningen. Vid
olycksfall betalas ersättning för sveda
och verk som tidigare.

Skriv gärna insändare och
debattinlägg till Svensk

Veterinärtidning, men skriv
inte för långt – max 6 000

tecken inkl blankslag.
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NKVet Symposium
Animal Transport and Protection Against Contagious

Animal Diseases

The Symposium will take place in Helsinki, Finland, 27-28 November 2003. The Symposium language is
English.

The Symposium will include a.o. the following aspects:

Spread of contagious animal diseases via animal transports
Statistics on live animal transports in the Nordic countries
Diseases critical in the context of animal transport
Does animal transport per se affect the immune system?
Does increased movements of companion animals involve increased risk for spread of pathogens? 
How can the risk for spread of disease be reduced at animal transport?
Disease protection vs. animal protection

Further information on the Symposium will follow as soon as possible, but please reserve the dates
already now.

Utökat djurskyddsansvar för
besiktningsveterinärer
❘ ❙ ❚ 2002 ändrades förordningen med
allmän veterinärinstruktion. Besiktnings-
veterinärerna blev då skyldiga att anmäla
avsteg från kraven i djurskyddslagstift-
ningen till den kommunala tillsynsmyn-
digheten, om inte rättelse sker.

Regeringen beslutade därefter i maj
2003 att införa en ny paragraf 32a i
djurskyddsförordningen. Ändringen
innebär att besiktningsveterinärer får
beslutsrätt och beslutsplikt i vissa djur-
skyddsärenden. Författningstexten säger:

"Om ett djur utsätts eller kan antas bli
utsatt för onödigt lidande på ett slakteri,
skall besiktningsveterinären förbjuda
slakt, besluta om omedelbar avlivning av
djuret eller vidta andra åtgärder som
omedelbart krävs från djurskyddssyn-
punkt".

Författningen trädde i kraft den 1 juli
2003, och innebär att Livsmedelsverket, i

det avgränsade område som anges, blir
en tillsynsmyndighet inom djurskyd-
det.  ■

Minskade anslag för att
ersätta djurförsök
❘ ❙ ❚ Regeringskansliet har dragit tillbaka
åtta av de 30 extra statliga miljoner som
skulle delas ut i forskningsanslag under
en treårsperiod (2002-2004), för att
utveckla fler alternativ till djurförsök.
Förra året drogs tre miljoner kronor in,
och nu har man av besparingsskäl dragit
tillbaka ytterligare fem miljoner som
skulle ha delats ut i forskningsanslag
nästa år. Pengarna skulle fördelas av
Centrala försöksdjursnämnden, som
redan fått in ansökningar om
forskningsanslag.

– Bedrövligt, anser Karin Gabrielson,
ordförande i Stiftelsen Forskning utan
djurförsök i ett pressmeddelande från
slutet av juni. Det finns många bra pro-

jekt som kan leda till att djurförsöken kan
minskas, om de bara får pengar, menar
hon. Inte minst när EUs planerade nya
kemikalielagstiftning kommer att leda till
minst tio miljoner nya djurförsök, om det
inte görs ordentliga satsningar på att
utveckla fler alternativ. Det behövs alltså
mer pengar för att snabbt utveckla fler
alternativ till djurförsök. Men istället drar
regeringen in redan utlovade pengar,
konstaterar Gabrielsson. ■

❚ ❙ ❘ noterat

Besök nordiska fortbildningssidan
Sedan den 1 januari 2001 finns en
hemsida för nordisk veterinär
fortbildning på Internet. Det är de
svenska, danska, finska och norska
veterinärförbunden som annon-
serar om fortbildningskurser av
intresse för veterinärer i de fyra
länderna. Sidan uppdateras fort-
löpande, och adressen är
http://www-nordvet.slu.se
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Svenska Djurhälsovården erbjuder en utbildningstjänst för veterinär som är

INTRESSERAD AV GRISAR
Arbetet som djurhälsoveterinär innebär täta kontakter med djurägare, både vid gårdsbesök och per tele-
fon. Vi samarbetar med besättningsveterinärer, rådgivare och med kollegorna inom organisationen. Även
kurser/föredrag för djurägare och kollegor ingår i arbetet. 

Vi erbjuder handledd utbildning i svinhälsovård, besättningsutredningar, sjukdomsövervakning, diagnostik
mm., allt med målsättningen att på sikt kunna jobba som svinhälsoveterinär och gärna som svinspecia-
list.

Placering kan vara antingen i Skara eller i Kristianstad.
Tjänsten bör tillträdas i oktober 2003 eller enligt överenskommelse.

Ytterligare information om tjänsten kan fås via Monika Löfstedt i Skara  0511-25152 eller Mats Törnquist
i Kävlinge 046-721305
Facklig företrädare är svinhälsoveterinär Michael Stampe, Kristianstad 044-282788

Vill du veta mer om Svenska Djurhälsovårdens verksamhet gå in på vår hemsida 
www.svdhv.org

Välkommen med Din ansökan till
Svenska Djurhälsovården, 121 86 Johanneshov senast den 10 september 2003.

Free communications 
på årets Veterinärmöte!

Vid årets Veterinärmöte kommer det att finnas möjlighet för
smådjursveterinärer att göra en kortfattad muntlig presentation av
aktuell pågående klinisk studie eller annat mindre forskningspro-
jekt på djursjukhus eller djurklinik. Presentationen skall vara ca 15
minuter lång. Tag chansen att “presentera dig” inför Veterinär-
mötets åhörare! De som blir utvalda att göra en presentation får
kursavgiften på Veterinärmötet betald. En skriftlig presentation av
det Du tänker tala om skall vara Smådjurssektionens sekreterare
Helene Hansson tillhanda senast 1 september 2003. Adress: Inst
KM Smådjur, SLU, Box 7037, 750 07 Uppsala.

Smådjurssektionens styrelse

kanslinytt

Nya medlemmar
Den 11 juni 2003
• Taru Kalimo, Uppsala; SYVF
• Vibeke Lem, Hovås; DaVF
• Jenny Lundberg, Gimo; SYVF
• Maria Norell, Uppsala; SYVF
• Patricio Rivera, Nynäshamn; SYVF
• Ann-Charlotte Sandberg, Bjuv; SYVF
• Anna Svartvik, Uppsala; SYVF
• Henrietta Talts, Knivsta; SYVF

Godkända läkemedel
Läkemedelsverket har den 2 april 2003
godkänt nedanstående läkemedel.

■ Bolfo vet spoton, lösning 744 mg/ml.
Innehavare av godkännande för försälj-
ning är Schering-Plough A/S, Farum,
Danmark. 
ATC-kod: QP53A C04 (permetrin)

läkemedel

Acta Veterinaria Scandinavica
Supplimentum 96

2002

A History of Hormones and Their Use in Veterinary 
Medicine and Animal Production

By Weiert Velle
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62
BO EBERHARDSON 070-279 59 81
TORKEL EKMAN 018-38 44 11 
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
KARIN LUNDBORG 0525-102 13
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
SUSANNA STERNBERG 018-69 46 64
THOMAS SVENSSON 0370-813 61

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

STEFAN ALENIUS

PETER FRANZÉN

PATRICIA HEDENQVIST

ANDERS SANDBERG

SUZANNE SANDQUIST

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERI-
NÄRFÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

SVENSKA BESIKTNINGSVETERI-
NÄR-FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERI-
NÄRERS FÖRENING – SYVF
Ordförande: ANDREAS SANDIN

Sekreterare: AGNES BLOCK

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄ-
RER I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: JOHAN HELLANDER

Sekreterare: CHRISTER GYLLERUP

FÖRENINGEN VETERINÄRER I
ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: TORSTEN JAKOBSSON

Sekreterare: BJÖRN DAHLÉN

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄ-
RER VID VETENSKAPLIGA INSTI-
TUTIONER – FVVI
Ordförande: MARIA HURST

Sekreterare: SØLVI SØRGJERD

”NYA” PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: CRISTIN KNUDSEN

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA
VETERINÄRERS FÖRENING –
DAVF (VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare: ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: STEFAN ALENIUS

Sekreterare: OLOF ENGELBREKT SKARMAN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: BENGT JOHANSSON

Sekreterare: ANDERS GÅNHEIM

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: ANDERS SANDBERG

Sekreterare: TORBJÖRN AXELSSON

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: SUZANNE SANDQUIST

Sekreterare: HELENE HANSSON

Acta Veterinaria Scandinavica 
2002, Vol 43, No 3

Original Articles
Individually Coded Telemetry: A Tool for Studying Heart Rate and Behaviour in
Reindeer Calves. Eloranta E, Norberg H, Nilsson A, Pudas T, Säkkinen H
135
Incidence of Reinfections with Mycoplasma hyopneumoniae and Actinobacillus
pleuropneumoniae in Pig Farms Located in Respiratory-Disease-Free Regions
of Switzerland – Identification and Quantification of Risk Factors. Hege R,
Zimmermann W, Scheidegger R, Stärk KDC  145
Oestrone Sulphate Measurements for the Prediction of Small or Large Litters in
Pigs: Gaustad-Aas AH, Ropstad E, Karlberg K, Hofmo PO, Dahl E
157
Immune-Mediated Fever in the Dog. Occurrence of AntinuclearAntibodies,
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• Mette Ostwald Nielsen
• Janne Olsen
• Linda Petersson
• John Pringle
• Björn Rahm

• Ellen Schmedling
• Lisa Sjölander
• Christian Stenberg
• Stine Östergaard
• Charlotta Övermo Enerud

svensk veterinär-

legitimation

Jordbruksverket har fr o m 7 maj t o m
21 juli tilldelat nedanstående personer
svensk veterinärlegitimation.

• Anne Andberg
• Emilie Bolin
• Torhild Bredvold
• Surahata Darboe
• Tamara Davydova
• Helena Gunnarsson
• Wend Hartig
• Wendy Holm Nielsen
• Albert Jacobson
• Ramish Jalal
• Rebecca Jessen
• Anna Jóhannesdóttir
• Florian Lackner
• Majbritt Larsen
• Kaarin Lindberg
• Abdulkadir Mao
• Merete Möller



❘ ❙ ❚ kåseri

– JORDBRUKSVERKET!
– Jo, god dag. Mitt namn är Noa. Det är så att jag fått en

uppenbarelse. Jag ska samla två av varje djurslag på en ark
som jag ska bygga, och så ska jag ha dom där medan det
kommer en syndaflod. På så sätt sk……. 

– Det blir avdelningen för djurtransporter. Jag kopplar.
-
-
– Andersson.
– Är det er man ska prata med om man ska ta djur med sig

på en ark?
– Ark?
– Ja, en stor båt där man kan ha djur, som jag ska bygga.
– Jaha. Som en slags flytande ligghall alltså. Hur många

djur rör det sig om? Och vilka djurslag?
– Det blir alla djurslag som finns. Ett par av varje.
– Vänta lite nu. Pratar ni om en djurpark så går det under

offentlig förevisning, och det är inte min avdelning. Jag har
hand om transporter, men jag kan koppla er dit.

– Nänänä vänta. Jag har fått en uppenbarelse att det ska
komma ett fruktansvärt regn så att alla drunknar. Och då
skulle jag samla ett par av varje djur på min ark och ha dom
där tills det slutat regna. Å se'n släpper jag ut dom igen. Så
det är ingen djurpark. Jag ska bara ha dom och ge dom mat
och släppa lös dom igen.

– Är det lantbrukets djur ni pratar om? Kor, grisar och får,
eller…?

– Alla djurslag. Flugor och ormar och sån't också.
– Men det är omöjligt. Och kom ihåg att animalieproduk-

tionens djur måste vara öronmärkta. Och inspekterade av
djurskyddsinspektör. Med produktionsplatsnummer och
individnummer. Har ni förresten eget produktionsplatsnum-
mer?

– Nej, men jag kan kanske beställa ett sådant.
– Jaha, vill ni bli kopplad? Förresten, om ni vill ha så

många djurslag så blir det nog djurpark i alla fall. Och så
måste ni väl ta in djuren till Sverige också eller har ni dom
här redan? För annars måste ni ha importtillstånd. Jag kan
koppla dit. Har ni foder åt dom också? Och var hade ni tänkt
göra av avfallet? Hur länge hade ni tänkt ha dom på båten?

– Arken! Jag vet inte säkert. 40 år eller så. Det beror på
hur länge det regnar.

– 40 år!? Driver ni med mig? Då kommer ju djuren att
både föröka sig och dö. Var hade ni tänkt göra av dom då?

– Det har jag inte hunnit tänka på än.  Jag fick uppenba-
relsen inatt. En del kan man väl mata rovdjuren med. Och en
del som dör kan man nog kasta överbord. Till fiskarna. Dom
ska väl också ha mat.

– ÖVERBORD! Det får man inte! Ni måste ringa Lant-
brukstjänst så kommer dom och hämtar de döda djuren för
att bränna dom. Och så är det provtagning mot galna kosju-
kan. Det är det EU-regler på. Det är ju för att skydda oss
mot mul- och klövsjuka och andra virus. Svinpest och
sådant. Inte kasta överbord! Dom måste slaktas upp, besikti-
gas och godkännas på slakteri först. Se'n kan ni få mata
rovdjuren med dom. 

– Men de där virusen … jag tänkte ta med dom också, så
inte dom dör ut.

– Hör nu herr Noa. Jag tycker att det här är en dålig idé.
Den som dillat i er detta verkar inte ha en aning om hur
saker och ting ska fungera. Glöm den här idén. Vi har förres-
ten inga blanketter som passar heller. Ska vi
säga så? 

– Jaha, tack då.
– Tack, adjö!

Kalle Hammarberg
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personnotiser

Födelsedagar i september
Jan Vigre, Malmö 75 år den 7/9
Christer Säfholm, Mariefred 50 år
den 8/9
Robert Åkesson, Bengtsfors 70 år den
10/9
Lars M Nilsson, Helsingborg 60 år
den 16/9
Lennart Andersson, Rockneby 70 år
den 21/9
Hans Fellström, Klintehamn 60 år
den 29/9
Jan Lindgren, Alingsås 70 år den 30/9

Avlidna

F Distriktsveterinär Tage Persson

har avlidit den 19 maj 2003. Han föd-
des 1916 i Östra Kärrstorp, Malmöhus
län, avlade studentexamen 1940 och
veterinärexamen 1947. Se in memoriam
till höger.

Professor Carl-Rune Salenstedt har
avlidit den 30 juni 2003. Han föddes
1929 i Skånella, Stockholms län, avlade
studentexamen i Stockholm 1949 och
veterinärexamen 1955. Han var assi-
stent vid Statens bakteriologiska labora-
torium, SBL, 1955 och laboratorievete-
rinär där 1961. 1963 disputerade han
som veterinärmedicine doktor och 1963
utnämndes han till docent i virologi.
1965 var han professor och föreståndare
för produktionsavdelningen vid SBL
och 1993 Senior vice president vid SBL
Vaccin AB.

F distriktsveterinär Stig Settergren

har avlidit den 7 juli 2003. Han föddes
1913 i Skövde, Skaraborgs län, avlade
studentexamen där 1931 och veterinär-
examen 1938. Han var assistent vid

avdelningen för obstetrik och bujatrik
vid Kungl Veterinärhögskolan 1938.
1943 var han bataljonsveterinär vid
Livregementet till häst, 1945 vid Livre-
gementets husarer och 1957 regements-
veterinär i fältveterinärkåren och stabs-
veterinär vid III milo och i kårens reserv
1960. Han var distriktsveterinär i Hjo
1959 och i Skövde 1974 med statione-
ringsort Hjo vilken tjänst han innehade
till sin pensionering 1978.

in memoriam

Tage Persson till minne

En nära och god vän och kurskamrat har
avlidit vid 86 års ålder.

Tage var i alla
avseenden en skå-
ning, född på en
bondgård i östra
Skåne. En äldre bror
tog över gården,
själv började han
studera i Lund, där
han tog studenten
på Spyken 1940.

Studierna på Veterinärhögskolan vid
Brunnsviken i Stockholm började hös-
ten 1941, där han snart blev nestor i
årskursen, dels genom sin ålder, dels
genom sin karaktär. Han var kunnig
utan stora ord och gester, älskade ord-
ning och reda och var en god vän.

Veterinärexamen tog han 1947 och
under de följande nio åren vikarierade
han på många olika distrikt och slakteri-
er. Han var också vikarierande stuterive-
terinär på Flyinge, vikarierande assistent
på SVA (serologen), på Stutis (gyneko-
logen) och på AI-stationer. Som veteri-
när var han mycket kunnig och
omtyckt. 1956 blev han ordinarie
besiktningsveterinär i Aneby, distrikts-
veterinär i Österbymo 1958 och till sist
och fram till sin pension distriktsveteri-
när i Ramdala i Blekinge.

En mycket god hjälp under alla dessa
jobbiga år var hustrun Ann-Marie, som
dels födde två barn, Margareta och
Håkan, och dels skötte marktjänsten.

Tage var inte bara en duktig veterinär,
hans stora fritidsintresse var akvarellmål-
ning, där naturen, våren och ljuset
dominerade och många vackra konst-
verk skapades.

Bengt Andersson
Stig Holmstedt
Kaj Moberg
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VMFs AUKTION
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Fredrika Ingermaa, tel: 018-30
07 63 eller Bo Lundgren, tel:
018-10 26 26.


