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Höstupptakt

N
är jag skriver det här är det tidig augusti och högsom-
marvärme utanför mitt fönster. Det känns nästan lite obehagligt
att behöva tänka på hösten, men det kan ändå vara nödvändigt

att blicka en smula framåt.
Jag ska dock börja med en titt i backspegeln, på förbundsstyrelsens

sista möte innan sommaren, som hölls i början av juni. En hel dag var
avsatt till ett gemensamt möte mellan förbundsstyrelsen, kollegiet och
den grupp som arbetar fram ett förslag till omorganisation av SVFs och
SVS strukturer. Gruppen redogjorde för de tankar och åsikter som de
dittills diskuterat, och förbundsstyrelsen och kollegiet fick tillfälle att
ställa frågor samt att framföra sina synpunkter. 

Två generella slutsatser kan man dra efter den dagen. Dels att ju fler
människor som kommer med synpunkter och åsikter på ett förslag desto
mer synvinklar får man och desto fler nya infallsvinklar på olika pro-
blemställningar, något som uteslutande är positivt. 

Den andra slutsatsen är att när människor ställs inför en omorgani-
sation av något invant och välkänt är det kanske vissa tankesteg som alla
måste få följa. Styrelsen och kollegiet var tvungna att i viss mån disku-
tera igenom förslag och lösningar på problem som omorganisa-
tionsgruppen redan avskrivit, innan vi kunde komma till samma slut-
sats. Samma process kommer säkerligen också att behövas i riksföre-
ningar och sektioner.

När ett mer färdigt förslag ska läggas fram är därför informationen
oerhört viktig. Det är viktigt att styrelsen och kollegiet delger informa-
tionen på rätt sätt och det är viktigt att ni som medlemmar efterfrågar
den information ni känner att ni behöver för att kunna sätta er in i vad
omorganisationen betyder. Veterinärförbundet står inför ett stort men
nödvändigt steg och det är viktigt att alla medlemmar känner sig inbjud-
na att delta i debatten. Förhoppningen är att vi ska kunna forma ett vete-
rinärförbund där de flesta av Sveriges veterinärer kan känna sig hemma.

Om man blickar utanför vårt förbund finns det också andra faktorer
som kommer att påverka vårt yrke i framtiden. Det ena är djurskydds-
myndigheten som nu ska byggas upp och som förhoppningsvis kommer
att innebära en positiv förändring för en av de viktigaste aspekterna av
vårt yrke, djurskyddet. Det har framförts många gånger tidigare men tål
att sägas igen, i denna uppbyggnad är den veterinära
kompetensen oerhört viktig, givetvis i samarbete
med andra yrkesgrupper. 

Ytterligare en faktor som säkerligen kommer att
påverka framtiden för en del av oss är det salmo-
nellautbrott som fortfarande pågår. Smittskydd är
nära förknippat både med djurskydd och den all-
männa folkhälsan och också i detta arbete väger
vår veterinärkompetens tungt. 

Karin Lundborg

ledamot i förbundsstyrelsen
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När vi träffas första gången är Claes
i full färd med att lyssna av tele-
fonsvararen på smådjursprakti-
ken, en tillbyggnad till villan,

hemma i Trollhättan. Femtio meddelanden
har pratats in om magra hundar som inte vill
äta, förfrågningar om vaccinationer och klo-
klippningar och kastrering av katter. Han har
varit ledig ett par veckor, därav mängden sam-
tal. Fast det är inte hela sanningen. Han är
nämligen en mycket populär veterinär och
skulle lätt kunna försörja sig på "bisysslan"
om han ville.

Två kvällar i veckan tar han emot smådjur
i sin praktik, efter pensionen om sex år kanske
det blir mer… om han själv vill. Det händer
att han åker ut och raspar lite hästtänder också
och vaccinerar ett och annat ök samt klämmer
på något ben. Bara för att det är roligt.

– Fast alla större grejer och sådant som krä-

Spindeln i jättenätet
Västra Götaland

Slumpen ville att Claes Lundgren
skulle bli byråkrat när han blev
stor. Och det är han mycket nöjd
med. Som förste länsveterinär,
landets ende med den titeln, i
Västra Götalands län har han
knappast sysselsättningsproblem.
Men hemma i Trollhättan driver
han ändå praktik ett par kvällar i
veckan ”bara för att det är så
himla roligt.”

Text och foto: Karin Åström Bengtsson

Länsveterinär Claes Lundgren upptäckte tidigt i karriären att han gillar byråkrati.
Att det till och med är väldigt roligt. Med underfundig lågmäldhet leder han
länsveterinärernas arbete i landets största län, Västra Götaland.



ver röntgen skickar jag vidare till Blå Stjärnan
i Göteborg, säger han.

Den här kvällen kommer bland andra hus-
katten Findus för att bli kastrerad och fyra-
årige utställningshunden Frasse av rasen soft
coated wheaten terrier, tillika dansk cham-
pion, som till mattes fasa fått löss. Och kanske
borrelia.

CLAES BERÄTTAR EN SKRÖNA för djurägar-
na om en katt som behövde hans omvårdnad
efter att ha överlevt hela ylleprogrammet i
tvättmaskinen. 

– Han var mycket nedkyld och fick ligga på
värmeelement och kräkas upp
tvättmedel tills han tillfrisknat,
säger han.

Efter en ganska kort stund i
Claes Lundgrens sällskap inser
man att det inte går att veta om,
och i sådana fall när, han håller
sig till sanningen i sitt historie-
berättande. Men det gör liksom
inget. Goda historier levererar
han.

Efter gymnasiet började
Claes läsa bland annat zoologi
på universitetet i Uppsala. På den kursen var
det många som ville bli veterinärer och på det
viset fick han upp ögonen för yrket. I hemsta-
den Borås sökte han upp den då ende veteri-
nären på Blå Stjärnans djursjukhus och häng-
de över dennes axel under operationerna.
Han kom in på Veterinärhögskolan och
kände genast att han hamnat rätt.

– Det fina med veterinäryrket är att man
träffar så mycket folk, säger han.

PRAKTIK PÅ GÅRDAR som skolan rekom-
menderade ingick i utbildningen och Claes
fick sommarpraktik på Örestens gård i Skene,
Västergötland. Efter en dags genomgång till-
sammans med bonden fick Claes ansvaret för
fyrtio mjölkkor medan bonden stack ut på
åkrarna och jobbade. Lärorikt.

James Herriot-liknande erfarenhet fick han
den sommaren han tog sina första stapplande
steg som vikarierande distriktsveterinär på
Dingle veterinärstation. Stationen var för
tiden modern med särskild smådjursavdel-
ning och höj- och sänkbart operationsbord.
Den ordinarie veterinären åkte på semester
och Claes lämnades åt sitt öde bland tuffa,

fullfjädrade besserwissrar till djurägare.
Från högsta våningen på länsstyrelsebygg-

naden i Vänersborg, en ful koloss vackert
belägen invid Vänerns utlopp i Göta älv,
bedriver Claes sin byråkratiska gärning. Han
har promenadavstånd både till centrum och
Birger Sjöbergparken.

– Här borde varit pensionärsbostäder istäl-
let. Men å andra sidan är ju medelåldern rätt
hög på det här bygget, säger han. 

HAN VILLE EGENTLIGEN bli distriktsveteri-
när och tog 1978 ett vikariat på länsstyrelsen
i Älvsborgs län bara för att få ihop tjänstetid. 

– Jag upptäckte snart att det
var roligt att vara byråkrat,
säger han och ser pillemarisk
ut.

Ett år senare fanns en fast
tjänst som biträdande länsvete-
rinär att söka och den fick
Claes.

Erfarenhet av livsme-
delshantering hade han skaffat
sig som sommarjobbande
mässkalle på ett lastfartyg.
Claes uppgift ombord var att

diska, laga mat och servera. Han ville åka till
Medelhavet och glassa men båten gick över
Nordsjön till England, Antwerpen och vidare
till Östtyskland och stötte slutligen på grund
i Göta kanal. 

Arbetet har förändrats
mycket genom åren. Inte
minst genom sammanslag-
ningen av de tre länen Älv-
sborgs, Skaraborgs och
Bohus län till Västra Göta-
lands län, landets största
med 49 kommuner. Anta-
let länsveterinärer minska-
des samtidigt med 1,5
tjänst. Idag är två länsvete-
rinärer stationerade i Skara
och två i Vänersborg. 

– Vi är minst två för lite,
suckar Claes.

Kollegan i Vänersborg,
Torsten Jakobsson, är den
här dagen i länsrätten där
ett djurskyddsfall ska
avhandlas. 

Länsveterinären har till-

❘ ❙ ❚ reportage

Claes värnande om dju-
rens väl och ve omfattar
även uppstoppade indivi-
der. Korpen räddades från
ett ovärdigt slut på den
lokala återvinningsstatio-
nen till en hedersplats i
förste länsveterinärens
arbetsrum.

❚ ❘  f a k t a

claes lundgren

namn: Claes Lundgren.
ålder: 58 år.
yrke: Förste länsveterinär i
Västra Götalands län.
Fritid: Familjen, sommarstugan
och havet.
Tycker om: Att laga mat och
greja med sommarstugan. Just
nu avloppet.
Ogillar: Falskhet och intriger.
Om Veterinärförbundets

organisation: – Jag vill att för-
bundet ska vara ett gemensamt
paraply där alla veterinärer,
oavsett arbetsområde, kan vara
med. Vi är inte så himla många
så vi borde kunna hålla sams.
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»Det fina med
yrket är att
man träffar så
mycket folk«



Hemma i smådjursprakti-
ken i Trollhättan tar Claes
emot patienter ett par
kvällar i veckan, bara för
att det är så roligt. Katten
Findus blir kastrerad.

synsansvaret för djurskydd,
livsmedelskontroll, smitt-
skydd och ska dessutom
svara för allmänna veterinä-
ra frågor. På frågan vad job-
bet innebär i praktiken, drar
Claes en lätt suck och slår ut
med armarna. Växeltelefo-
nisterna har
en lista på ett
trettiotal

sökord som passar in på honom
och hans kolleger. Förutom de
övergripande som veterinära
frågor och djurskydd  återfinns
exempelvis matavfall, kadaver,
EHEC, fiskodling, virus, vilt-
hägn, semin och musslor –
Claes har besökt alla musselod-
lingar längs västkusten. 

– Det är ett väldigt omväx-
lande arbete och jag trivs, säger han.

EN STOR DEL AV JOBBET handlar om att
informera. Målgrupperna är allt från allmän-
heten till avbytare inom lantbruket, företrä-
dare för livsmedelsindustrierna, olika intresse-
organisationer, apotekspersonal och distrikts-
veterinärer. 

Claes har tillsammans med Birgitta Molin
på djurapoteket i Trollhättan skrivit häftena

Hälsoråd för Hund, Katt och Häst som
marknadsförs av Apoteket och ges ut i hela
landet.

VARJE ÅR ARBETAR länsveterinärerna med
ett särskilt tema tillsammans med kommu-
nerna. I år är fokus inställt på länets ute-
gångsdjur. Varje år görs också slumpmässiga

inspektioner av livsmedelsföre-
tag, där slumpen får hjälp på
traven av kommunernas miljö-
och hälsoskyddsinspektörer. Så
avslöjades exempelvis pizzerian
som också visade sig vara friser-
salong. Och kinakrogen där en
gryta med den sötsura såsen var
fast förankrad på golvet bredvid
soporna och entrecoten place-
rats på en sliten och sur wettex-
duk på skärbrädan. 

Under mul- och klövsjuke-
epidemin i Storbritannien blev dagarna extra
bråda liksom under olika omgångar då säldö-
den härjat längs västkusten.

Ett par gånger i veckan ringer media, allt
ifrån lokaltidningarna till rikstelevisionen.
Claes har med åren blivit bra på att gå med
pärmar i handen framför tv-kameror, stanna
vid sitt skrivbord och ”slå upp” någonting i
blindo och låtsasläsa. Sekvensen är tv-fotogra-
fernas favorit.

Fine Frasse, dansk champion och allt, har, till mattes fasa, fått löss.
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»Den sötsura
såsen var fast
förankrad vid
soporna«



Djurskyddsfall dyker upp med osviklig regel-
bundenhet. Det är länsveterinären som beslu-
tar om omhändertagande av djur och eventu-
ella avlivningar. Förra året beslutades om 22
omhändertaganden och tio djurförbud i länet. 

– Alltid när det är ett djurskyddsfall så finns
det bakomliggande sociala problem, säger
Claes.

Och så berättar han om ”Gumman 90°”
som höll djur på samma sätt som hennes för-
äldrar gjort och deras före dem. Taket i ladu-
gården var så lågt att korna slog i ryggen när
de bajsade. Fodret bestod av magert hö som
gumman krafsade fram från en stack på gård-
splanen. 

– Gumman själv bodde också i ladugården.
Hennes rygg hade fastnat i nittio graders vin-
kel så hon led inte av takhöjden. Hon levde på
den lilla skvätt mjölk hon lyckades pressa fram
av korna och lite bröd. När hon fick klart för
sig att vi skulle ta hennes djur ifrån henne så
bara skrek hon. Det var hemskt, säger Claes.

NUMERA HAR ALLA veterinärer anmäl-
ningsplikt när de ser att djur far illa. För Claes
är det en självklarhet och något som från förs-
ta början borde följt med legitimationen. Han
säger även till i närbutiken där pallen med
matjesfiléburkar placerats på behörigt avstånd
från kyldisken. 

På fritiden är han gärna på Malö tillsam-
mans med familjen. Jodå, han är väl ”ganska
händig”. Har visst byggt om en del … lagt ny
panel … flyttat toaletterna själv med allt vad
det innebär av VVS-arbeten. Och i ungdomen
förlängde han en båt tillsammans med sin
pappa. Kapade den på mitten och satte dit en
bilmotor. 

– Det var kul, säger Claes klurigt. Om jag
inte blivit byråkrat? Ja, då skulle jag nog ha bli-
vit kirurg. Laga brutna ben hade också varit
roligt.  ■
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Soffan i länsveterinärer-
nas konferensrum, som de
delar med andra länsbyrå-
krater, är stulen från
landshövdingens förråd.
– Han ville ändå inte ha
den, ursäktar sig Claes.

Djurskyddsfall dyker upp med osviklig regelbundenhet. Länsveterinären beslutar om omhändertagande av djur och eventuella avliv-
ningar. Oftast innebär det också kontakt med media, i det här fallet lokaltidningen Trollhättans Tidning.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
GUNILLA STRIDH, farm mag, KRISTINA ODENSVIK, docent, informa-

tionsapotekare och CHRIS BINGEFORS, med dr, universitetslektor.*

Följande artikel belyser ett antal
aspekter på vacciner för hund och
katt. Områden som behandlas är
olika typer av vacciner, adjuvans,
konservering, biverkningar, vaccina-
tion under dräktighet samt förva-
ring och hantering. Artikeln är den
första av två som tillsammans
utgör del av ett examensarbete i
samhällsfarmaci inom apotekar-
programmet vid Uppsala Universi-
tet. Den andra artikeln redovisar
försäljning av hund- och kattvacci-
ner i Sverige under tioårsperioden
1993–2002.

H ISTORISK TI LLBAKABLICK
Redan 2650 f Kr hade kineserna upp-
täckt att människor som tillfrisknat från
smittkoppor inte drabbades av denna
sjukdom igen. För att skydda barn
infekterades de därför med smittkoppor
via inokulation genom att sårskorpor
från smittade personer gnuggades mot
små skärsår i barnens hud. De barn som
överlevde infektionen blev skyddade
mot smittkoppor för resten av livet. 

Under senare hälften av 1700-talet
spreds kunskapen om inokulation väste-
rut och 1798 kunde den engelske läka-
ren Edward Jenner konstatera att mate-
rial från kokoppsutslag kunde användas
vid inokulation för att förebygga smitt-
koppor. Jenner observerade att personer
som gått igenom infektion med kokop-
por inte drabbades av smittkoppor. Han
prövade först på en pojke med material
taget från en kokoppa på en mjölkerska
som i sin tur smittats av en ko (Figur 1).
Jenner såg ett empiriskt samband men
till mitten av 1800-talet hade man
endast mycket vaga idéer om orsaken till
infektionssjukdomar.

Hos människor orsakar kokoppor
inte någon allvarlig sjukdom och risker-
na med inokulation mot smittkoppor
minskade härigenom drastiskt. Tekni-
ken var så effektiv att den möjliggjorde
utrotning av smittkoppor i världen. 

Det var Jenners användning av
kokoppsmaterial för att förebygga
smittkoppor som gav upphov till
uttrycken vaccin och vaccinering (vacca
är det latinska ordet för ko) men
uttrycken myntades av Louis Pasteur till
minne av Jenner. Pasteur var den veten-
skapsman som lade grunden för vac-
cinologin.

ÖNSKEVACCI N ET 
Det finns en mängd egenskaper att
önska av ett vaccin. Några av de vikti-
gaste är säkerhet, effektivitet, stabilitet
och lätthet att använda
även vid massimmuni-
sering. Vaccinet ska
vara prisvärt och obe-
roende av kylförva-
ring. Det ska även vara
möjligt att särskilja
antikroppar framkalla-
de genom vaccination
från sådana framkalla-
de av naturlig virusin-
fektion. De vaccin

som finns på marknaden idag besitter
oftast inte alla dessa egenskaper (2).

VACCI NTYPER
Det finns två huvudgrupper av vacciner:
levande och inaktiverade. I levande vac-
ciner utgörs antigenet av levande mikro-
organismer. Inaktiverade vacciner däre-
mot innebar traditionellt att vaccinet
innehöll avdödade mikroorganismer.
Numera står termen för ett vaccin inne-
hållande antigen som inte kan föröka sig
(2). Tabell 1 visar olika typer av levande
och inaktiverade vacciner.

Levande vacciner
Vacciner innehållande levande organis-
mer ger vanligtvis bättre immunitet än
vacciner med döda organismer. En för-
klaring till detta är att ett levande vac-
cinvirus kan replikera i värden, infekte-
ra värdceller och inducera interferon-
produktion. Distributionen av den
levande organismen i värddjuret är tro-
ligtvis också en faktor som bidrar till det
bättre immunologiska svaret från levan-
de vacciner (12). 

Levande vacciner är att föredra i de
fall naturlig smitta ger livslång immuni-
tet (Figur 2). Det immunologiska svar
som erhålls liknar det som fås vid natur-
lig smitta och är både humoralt och cell-
medierat. En nackdel är att en mikro-
organism vars virulens inte är tillräckligt
försvagad kan återgå till sin naturliga

Vacciner för hund och katt, del 1

➤

Tabell 1. Olika typer av levande och inaktiverade vacciner.

Levande vacciner Inaktiverade vacciner

Homologa vacciner Döda mikroorganismer
Heterologa vacciner Metabola produkter
Attenuerade vacciner Subenhetsvacciner
Gendeleterade mutantvacciner rDNA-vacciner
Vektorvacciner Iscomvacciner

Plasmida DNA-vacciner

Figur 1. Jenner prövade sitt smittkopps-
vaccin på en pojke med material taget
från en kokoppa på en mjölkerska som i
sin tur smittats av en ko.



patogena form (6). Vacciner som inne-
håller levande organismer ställer dessu-
tom särskilda krav på tillverkning, lag-
ring och hantering. Hänsyn måste tas
för att undvika att organismerna dör
och med detta följer risken att vaccinet
kontamineras med oönskade organis-
mer. Skulle vaccinet utsättas för åtgärder
för att döda eventuella oönskade orga-
nismer skulle även det levande agenset
dö (12). Andra nackdelar med levande
vacciner är att de kan orsaka abort och i
ett djur med nedsatt immunförsvar kan
de framkalla sjukdom. När det är nöd-
vändigt att vaccinera immunsupprime-
rade eller mycket unga djur bör inakti-
verade vacciner användas (9). En sam-
manfattning av levande vacciners för-
och nackdelar ges i Tabell 2.

Levande vacciner kan framställas och
kategoriseras på flera sätt. Här har föl-
jande indelning valts: homologa, hete-
rologa och attenuerade vacciner samt
gendeleterade mutantvacciner och vek-
torvacciner.

Homologa vacciner
Att ett vaccin är homologt innebär att
vaccinantigenet är identiskt med det
agens som framkallar sjukdomen (2). 

Heterologa vacciner
I ett heterologt vaccin kommer vaccin-
antigenet från en mikroorganism som är
närbesläktad med den sjukdomsalstran-
de organismen (2). 

Attenuerade vacciner
Vid attenuering av en organism försva-
gas dess virulens så att den inte längre
kan orsaka sjukdom. Ett enkelt sätt att
attenuera en organism är att utsätta den
för så mycket värme eller inaktiverande
kemikalier att den nästan dör. En annan
och vanligare metod är att anpassa orga-
nismen till ovanliga förhållanden så att
den förlorar anpassningen till sin ordi-
narie värd. Exempelvis kan virus odlas i
celler vilka de i normala fall inte skulle
infektera och alltså inte är naturligt
anpassade till (12). 

Gendeleterade mutantvacciner
Ett gendeleterat mutantvaccin kan bestå
av organismer som oskadliggjorts

genom avlägsning eller inaktivering av
en gen eller del av gen, vilken kodar för
det protein som ger viruset dess patoge-
na förmåga men inte är nödvändigt för
dess replikation. Resultatet blir ett icke
patogent virus som fortfarande kan för-
öka sig. Vaccinet framkallar inte
antikroppar mot det protein vars gen
deleterats. Detta innebär att antikrop-
par mot det utelämnade proteinet är ett
tecken på naturlig infektion (6). 

Vektorvacciner
Vid framställning av vektorvacciner
sätts en gen som kodar för ett immuno-
gent virusprotein in i genomet hos ett
annat virus, en vektor. Den levande vek-
torn får sedan infektera värddjuret och
producera proteiner kodade både av den
insatta genen och av sitt eget genom.
Det immunogena proteinet kommer på
detta sätt i kontakt med immunsystemet
i samband med en infektion, vilket leder
till att immunsystemet svarar på antige-
net som om det varit en levande orga-
nism. Både humoralt och cellmedierat
svar erhålls (6).

Inaktiverade vacciner
I inaktiverade vacciner föreligger antige-
net från mikroorganismen i en icke
replikerande form (2). Jämfört med
levande vacciner är inaktiverade säkrare
eftersom de saknar den kvarvarande
virulens som kan finnas hos levande
attenuerade organismer. Även avdödade
vacciner kan dock vara kontaminerade
med virus m m på grund av otillräcklig
avdödning. Inaktiverade vacciner är
vidare lättare att lagra eftersom man inte
behöver tänka på att hålla ett levande
agens vid liv. Den främsta nackdelen
med avdödade vacciner är att de ger ett
relativt svagt immunologiskt svar och
därför krävs ofta flera doser för att ge
skydd. Adjuvans är vanligtvis nödvän-
digt, vilket i sig kan ge allvarliga lokala
biverkningar (12). Avdödade vacciner är
också i regel dyrare än levande. 

I Tabell 3 ges en sammanfattning av
för- och nackdelar med inaktiverade
vacciner.
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Figur 2. Levande vacciner är att föredra i
de fall naturlig smitta ger livslång
immunitet.

Tabell 2. För- och nackdelar med levande vacciner.

Fördelar Nackdelar

Ger starkt och tidigt Kan återgå till virulent form
immunologiskt svar. och även rekombinera med andra (virus).

Ger både antikroppsbaserat Ställer särskilda krav på tillverkning,
och cellmedierat immunsvar. lagring och hantering.

Kan deponeras på slemhinnor och Risk för kontamination av vaccinet.
där inducera lokal immunitet
(mucosal immunity). Kan orsaka abort.

Kan orsaka sjukdom i 
immunsupprimerade djur.



För att en inaktiverad organism ska ge
ett gott immunsvar är det viktigt att den
på antigennivå liknar den levande orga-
nismen så mycket som möjligt. Inakti-
vering genom upphettning är en alltför
destruktiv metod eftersom det leder till
uttalad proteindenaturering och lipid-
oxidering (12). Det finns därför andra
sätt att framställa inaktiverade vacciner.
Dessa vacciner kan liksom levande kate-
goriseras på flera sätt. Här har följande
indelning valts: döda mikroorganismer,
subenhetsvacciner, rDNA-vacciner, is-
comvacciner och plasmida DNA-vacci-
ner.

Döda mikroorganismer
Kemikalier kan användas för att avdöda
organismer så länge föreningen endast
har svag påverkan på antigenet som sva-
rar för den immunologiska responsen.
Framför allt formaldehyd, men även
aceton, alkohol och en del alkylerare
som t ex etylenoxid, etylenimin, acetyl-
etylenimin och b-propiolakton används
vid denna form av inaktivering (12). 

Metabola produkter
Metabola produkter som t ex toxoider,
dvs inaktiverat toxin, kan användas som
antigen i vaccin (12). 

Subenhetsvacciner 
I dessa vacciner ingår inte hela den pato-
gena organismen utan endast de immu-
nogena delarna av den. Detta leder till
att endast antikroppar mot dessa struk-
turer bildas hos det vaccinerade djuret
(2). 

rDNA-vacciner (proteiner)
DNA-rekombinanta vacciner tillverkas
genom att en eller flera gener sätts in i en
utvald värdcell där genen sedan kodar
för produktion av immunogent virus-
protein. Dessa proteiner renas och an-
vänds som vaccinantigen. Exempel på
värdceller som används är bakterier,
jäst-, däggdjurs-, insekts- och växtceller
(2). 

Iscomvacciner
Iscomvacciner består av iscomer (immu-
ne stimulating complex) som i sin tur är
submikroskopiska (40 nm) burliknande
strukturer innehållande antigen (Figur
3). Iscomhöljet är uppbyggt av koleste-
rol, fosfolipid och saponin (som funge-
rar som adjuvans) (7). Sättet iscomerna
är konstruerade på gör att de ger en god
presentation av antigenet för immun-
systemet och har visats ha kapacitet att
framkalla både humoralt och cellmedie-
rat immunsvar (2). 

Plasmida DNA-vacciner
Denna typ av vacciner består av plasmi-
der innehållande gener som kodar för
antigena proteiner. Plasmiderna ges int-
ramuskulärt och dockas på så sätt in i
värdcellen som sedan producerar de
antigena proteinerna. Proteinerna upp-
fattas av immunsystemet som främman-
de och ett immunsvar erhålls, vilket kan
vara både humoralt och cellmedierat
(5). 

ADJ UVANS 
Ordet adjuvans kommer från det latins-

ka verbet adjuvare som betyder hjälpa.
Med ett immunologiskt adjuvans avses
ett ämne som, givet med ett antigen,
ökar det normala immunsvaret. Inom
veterinärmedicinen behövs oftast något
adjuvans för att öka immunogeniteten
hos inaktiverade vacciner. Ett flertal för-
eningar, som verkar på olika sätt,
används som adjuvans (12). Exempel på
fördelar adjuvantia kan föra med sig är
att de kan:

- möjliggöra leverans av antigen till
slemhinnor

- främja cellmedierat immunsvar
- öka immunogeniteten hos svaga

immunogener
- minska mängden antigen eller vacci-

nationsfrekvens som behövs för att
ge immunitet

- öka effektiviteten av vacciner hos
individer med försvagat immun-
system, som t ex nyfödda, äldre eller
immunsupprimerade patienter (16).

Typer av adjuvans
De enklaste adjuvantia verkar genom att
fördröja frisättning och elimination av
antigen. På så sätt erhålls en mer ihål-
lande retning av immunsystemet. Anti-
genet blandas med olösligt adjuvans
som adsorberar antigenet och efter
injektion fås en depå. Exempel på depå-
bildande adjuvantia är aluminiumsalter
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Tabell 3. För- och nackdelar med inaktiverade vacciner.

Fördelar Nackdelar 

Säkrare än levande vacciner. Ger relativt svagt immunologiskt svar.

Mer lättlagrade än Ofta krävs flera doser för skydd.
levande vacciner.

Adjuvans är ofta nödvändigt.

Större risk för lokal (inflammation),
systemisk biverkan och hypersensitivitet.

Figur 3. Iscomvacciner består av isco-
mer (immune stimulating complex)
som i sin tur är submikroskopiska (40
nm) burliknande strukturer innehållan-
de antigen.

F
o

t
o

:
Is

c
o

n
o

v
a



14 nummer 11  •  2003 svensk veterinärtidning 

som aluminiumfosfat och -hydroxid
(12). Aluminiumsalter gynnar ett
antikroppsbaserat immunsvar. I de fall
ett cellmedierat immunsvar är nödvän-
digt för immunitet krävs ett annat adju-
vans (6). 

Ytterligare exempel på adjuvantia är
saponiner (som t ex quillaia) och v/o-
(vatten i olja)-emulsioner. Saponin
används t ex i vaccin mot mul- och klöv-
sjuka där adjuvanset stimulerar aktivite-
ten i det cellmedierade immunsystemet
(12). Oljebaserade adjuvantia verkar
genom att åstadkomma en depåeffekt.
V/o-emulsioner bidrar till ett starkt och
långvarigt immunsvar (1). 

Fördelarna med att använda adjuvans
i ett vaccin måste vägas mot riskerna
detta för med sig. Den vanligaste biver-
kan av adjuvantia är lokala inflammatio-
ner vid injektionsstället. Även systemis-
ka reaktioner som illamående, feber och
artrit har dock observerats hos laborato-
riedjur. De senare är symtom som kan
bero på interaktioner mellan adjuvanset
och antigenet (16). 

KONSERVERI NG
Levande vacciner frystorkas oftast och
då räcker detta som konservering. Inak-
tiverade vacciner kan däremot kräva till-
sats av konserveringsmedel. Ämnen som
används är natriumtimerfonat, tiomer-
sal, formaldehyd (rester), rester av
annan biocid (som alltså använts till att
avdöda agens) eller antibiotikarester, t ex
neomycin (från odlingsmediet).

Formaldehyd, någon annan biocid
eller neomycin kan finnas kvar som res-
ter från antigenframställningen. Dessa
kan antingen avlägsnas eller avsiktligt
behållas eftersom de har en konserve-
rande effekt (Olof Skarman, personligt
meddelande, 2003).

Na-timerfonat och tiomersal
Natriumtimerfonat och tiomersal är
kvicksilverinnehållande föreningar med
effekt mot mikroorganismer. Substan-
serna reagerar inte med antigen och är
effektiva konserveringsmedel även i
mycket låga koncentrationer (11).

Tiomersal har använts i vacciner i

mer än 60 år. Under hela denna period
har ingen allvarlig biverkan orsakad av
tiomersal rapporterats efter vaccination.
Det finns dock en allmän opinion mot
användning av kvicksilverinnehållande
föreningar och det har länge funnits ett
önskemål att minska exponeringen för
kvicksilver från alla källor (8).

Det är okänt hur toxiskt tiomersal
egentligen är och för närvarande finns
inga studier som bevisar att det är skad-
ligt i vacciner. WHO fortsätter att
rekommendera tiomersalinnehållande
vacciner i de fall konserveringsmedel är
nödvändigt för att bibehålla en steril
produkt. Som en försiktighetsåtgärd
börjar dock vaccinproducenter ta bort
eller ersätta tiomersal som konserver-
ingsmedel i vacciner (3). 

FÖRVARI NG OCH HANTERI NG
Generellt sett ska vacciner förvaras kallt
(2–8°C). Frystorkade vacciner är inget
undantag från denna regel, även dessa
håller bättre i kyla. En tumregel är att en
kylvara kan förvaras maximalt ett dygn i
rumstemperatur utan att förstöras.
Upprepad felförvaring bör undvikas.
Vad som händer med ett vaccin i rums-
temperatur är att antigenet förstörs
genom att proteiner denatureras eller
oxideras (Figur 4). Samma sak sker med
antigenet i ett frystorkat vaccin om detta
löses upp och sedan får ligga framme i
rumstemperatur i väntan på använd-
ning. Ett frystorkat vaccin som löses
upp ska alltså användas direkt. Det kan
förstöras redan inom en timme (Olof
Skarman, personligt meddelande,
2003).

Ett flertal vacciner bör enligt tillver-
karen inte frysas. Anledningen till detta
är att vaccin som innehåller adjuvans
inte tål frysning. Adjuvansets struktur
och dess bindning till antigen kan för-
störas. Frystorkade vacciner tål ofta frys-
ning, men vid förvaring av alla vacciner
bör man följa tillverkarens föreskrifter
vilka i regel anger kylskåpsförvaring.
Frystorkade vacciner klarar sig som regel
inte bättre om de förvaras i fryst till-
stånd. Dessutom kan upprepad frysning
och tining påverka vaccinets immunise-
rande förmåga negativt (Claes-Göran
Sjösten, personligt meddelande, 2003).

BIVERKN I NGAR OCH RISKER 
De biverkningar som uppstår vid vacci-
nationer varierar i allvarlighetsgrad från
svullnad vid injektionsstället till död på
grund av anafylaktisk chock eller vaccin-
orsakad sjukdom. Svullnad och smärta
vid injektionsstället kan bero på adju-
vantia eller spår av inaktiverande sub-
stanser som t ex formaldehyd (4). De
mest betydelsefulla riskerna som för-
knippas med vaccination är dock kvar-
varande virulens och toxicitet, allergiska
reaktioner, sjukdom i immunförsvagat
djur, neurologiska komplikationer och
skadliga effekter på foster. I vissa fall kan
vaccination utlösa en autoimmun sjuk-
dom (12).

Hos hundar och katter var vacciner
den grupp läkemedel som stod för de
flesta biverkningsrapporterna i Sverige
år 2000, men det finns inget som tyder
på att något speciellt vaccin har högre
biverkningsfrekvens än andra (14).

➤

Figur 4. Upprepad felförvaring bör undvikas. Vad som händer med ett vaccin i rums-
temperatur är att antigenet förstörs genom att proteiner denatureras eller oxideras.
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Generellt kan dock sägas att levande
modifierade vacciner ger fler biverk-
ningar än inaktiverade vacciner (13).

Hund
De vanligaste biverkningarna som rap-
porteras hos hund efter vaccination är
svullnad kring nos, ögon och öron,
klåda samt nedsatt allmäntillstånd.
Andra rapporterade biverkningar är
urtikaria, feber, kräkningar, diarré, bete-
enderubbningar, vinglighet och ögonre-
aktioner (14). 

Troligtvis har vaccinbiverkningar ofta
en allergisk orsak. Allergenet behöver
dock inte vara den aktiva beståndsdelen
i vaccinet utan kan vara någon annan
komponent som t ex äggantigen eller
antigen från vävnadskulturceller. Att
vaccinationer ofta sker med kombina-
tionspreparat eller genom administre-
ring av flera separata vacciner vid samma
tillfälle gör det mycket svårt att identifi-
era den komponent som ger biverkning-
ar (14).  

Katt
Hos katt har biverkningar som svullnad
och klåda i huvudet, kräkningar, diarré,
anorexi, slöhet och lokala reaktioner på
injektionsplatsen rapporterats efter vac-
cination (14).

En annan och mer allvarlig biverkan
hos katt är vaccinassocierade fibrosar-
kom. Tumörerna är ofta invasiva och
kan leda till att katten avlider. Vaccinas-
socierade fibrosarkom beräknas uppstå
hos cirka 1 av 10 000 katter efter vacci-
nation. Etiologin är inte fastställd, men
injektioner, till exempel med vaccin som
innehåller adjuvans, framför allt alumi-
niumsalter, tillsammans med speciella
anlag hos djuret, tros ha del i utveck-
lingen av sjukdomen. Troligtvis beror
tumörbildningen på en inflammation
som kroppen förlorar kontrollen över
(Olof Skarman, personligt meddelande,
2003).

Det är vanligt att katter utvecklar en
knöl eller svullnad vid injektionsstället
en kort tid efter vaccination. Med tiden
lägger sig denna svullnad. Uppstår däre-
mot en knöl flera månader efter vacci-

nationen bör katten undersökas efter-
som det kan vara ett sarkom (17).

DRÄKTIGH ET 
Generellt rekommenderas att man und-
viker att vaccinera dräktiga hundar och
katter (Figur 5). Skälen till detta är två.
Med levande, försvagat virus kan vissa
vaccinstammar i olyckliga fall orsaka
fosterskador. Det andra skälet är att även
om vaccinet under normala omständig-
heter inte är skadligt för foster, finns all-
tid en grupp individer som får biverk-
ningar av vaccinationer. Detta kan vara
kraftiga reaktioner, med ett påverkat all-
mäntillstånd, som hotar dräktigheten
och innebär risk för abort. Ibland kan
reaktionerna kräva kortisonbehandling,
något som i sig kan framkalla abort. För
att ungar ska få ett så bra skydd som
möjligt via modersmjölken rekommen-
deras att honan vaccineras strax före par-
ning (Bodil Ström Holst, personligt
meddelande, 2003). Enligt en studie
som genomförts i USA finns anledning
att misstänka att vaccination med levan-
de kattpestvaccin orsakat fosterskador
(10).

VPC-RAPPORT
Under 2001 presenterades en omfattan-
de rapport i Storbritannien från "Veteri-
nary Products Committee (VPC) Wor-
king Group on Feline and Canine Vac-
cination". Rapporten hade i uppdrag att
gå igenom kända vaccinationsbiverk-
ningar, ge anvisningar för framtida iden-
tifiering och analys av vaccinationsbi-
verkningar och se över befintliga vacci-
nationsprogram och vaccinationsinter-
vall. Arbetsgruppen kom bland annat
fram till att biverkningsrapporteringen
är bristfällig och att vaccinassocierade
sarkom hos katt är ett allvarligt problem
som bör utredas vidare. Vidare ansåg
gruppen att läkemedelsföretagen i pro-
duktinformationen bör inkludera upp-
gifter om att de föreslagna vaccination-
sintervallen bygger på en minimal dura-
tion av immunitet och inte maximal,
samt att risk/nytta bör avgöras av veteri-
nären tillsammans med djurägare för
varje individ (15).

Ungefär samtidigt som denna rapport
presenterades beslutade Sveriges Veteri-
närmedicinska Sällskap (SVS) att inrät-
ta en arbetsgrupp i samarbete med Sta-
tens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
angående vaccination av hund och katt.

Målsättningen är att föreslå en relevant
vaccinationspolicy för hund och katt i
Sverige, samt för hundar och katter som
ska resa i Europa. Arbetsgruppen kom-
mer att presentera sin rapport under
hösten 2003 (Berndt Klingeborn, per-
sonligt meddelande, 2003).  

SUMMARY
Vaccines for dogs and cats
Vaccination has been used in the wes-
tern part of the world for about 200
years. Today there is a variety of different
types of vaccines, which can be divided
into live and inactivated vaccines. Both
the effectiveness of the vaccine and the
severity and frequency of its adverse
effects vary in the two groups. In gene-

Figur 5. Generellt rekommenderas att
man undviker att vaccinera dräktiga
hundar och katter.
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ral, live vaccines are more effective but
cause more adverse effects than inactiva-
ted vaccines. 

For preservative reasons live vaccines
are often freeze-dried. Usually, inactiva-
ted vaccines are not freeze-dried but
may need addition of preservative che-
micals. No matter whether the vaccine is
freeze-dried or not it should be stored in
a cold place (2–8°C).

TACK
Tack till laborator Berndt Klingeborn,
SVA, för värdefulla synpunkter. Tack även
till Olof Skarman, Intervet, Bodil Ström
Holst, SVA samt Claes-Göran Sjösten, N-
vet.
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Osäker rabiesfrihet
i europeiska länder
❘ ❙ ❚ Enligt listorna över rabiesfria länder i
Europa, som finns att hämta både från
WHOs och OIEs hemsidor, är Schweiz
officiellt rabiesfritt medan intilliggande
länder som Frankrike, Tyskland och Öster-
rike fortfarande rapporterar rabiesfall. Det
har nu rapporterats på det Internetbase-
rade rapporteringsnätverket ProMED om
en herrelös hundvalp som hittades utan-
för Genève och togs om hand av en
familj. Efter en månad visade sig valpen
ha rabies och de schweiziska myndighe-
terna tror att den kommit över gränsen
från Frankrike. Detta kan ge anledning till
att fundera över listan på rabiesfria
länder med gränser mot ej fria länder.

Förutom Schweiz uppges Grekland och
Italien som fria och även Portugal som
gränsar till ej rabisefria Spanien. Flera av
de ej fria länderna rapporterar också
rabiesfall i de "gränsområden" som vetter
mot officiellt rabiesfria länder. Troligen
bör listan tolkas med en viss försiktighet
och rabies alltid finnas med som tänkbar
diagnos/risk även i friförklarade länder.

Källa: EPI-aktuellt nr 31, 2003. ■

Rabies i Lettland
❘ ❙ ❚ Från östra delen av Lettland rapporte-
ras att en man avlidit den 5 augusti efter
att ha blivit biten av en hund i slutet av
juni. Han insjuknade den 24 juli och
intogs på sjukhus fyra dagar senare.
Initialt misstänktes TBE eftersom han

nyligen haft ett fästingbett. Rabiesmiss-
tanken uppkom först dagen innan man-
nen avled och konfirmerades vid obduk-
tionen. Det framkom då att hunden hade
avlidit redan kort efter angreppet i juni.

Hundägaren och andra personer som
hade varit i kontakt med djuret, samt
sjukhuspersonal, behandlades och vacci-
nerades.

I Lettland har man årligen ca 500 fall
av rabies hos djur och 8 000-9 000
människor måste årligen vaccineras efter
misstänkta djurkontakter. Före detta fall
har man dock inte haft något bekräftat
humanfall sedan 1993.

Bland de vilda djuren är det främst
rävar och mårdhundar som sprider smit-
tan till hundar och katter.

Källa: EPI-aktuellt nr 33, 2003. ■

❚ ❙ ❘ noterat
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GUNILLA STRIDH, farm mag, KRISTINA ODENSVIK, docent, informationsapotekare

och CHRIS BINGEFORS, med dr, universitetslektor.*

Följande artikel redovisar försälj-
ning av godkända hund- och katt-
vacciner i Sverige under tioårsperio-
den 1993–2002. Artikeln är den
andra av två som tillsammans
utgör en del av ett examensarbete i
samhällsfarmaci inom apotekarpro-
grammet vid Uppsala Universitet.
Den första artikeln belyser ett antal
aspekter på vacciner för hund och
katt.

I N LEDN I NG
I Sverige sker försäljning av läkemedel
under god kontroll och via bestämda
led. Apoteket AB, som har ensamrätt till
detaljförsäljning av läkemedel, har häri-
genom unika möjligheter att följa för-
säljningen ur statistisk synvinkel. Läke-
medelsföretagen distribuerar sina pro-
dukter till landets två grossister (Tam-
ro/KD) som i sin tur säljer produkterna
vidare till Apoteket AB varifrån allmän-
heten och djursjukvården köper läkeme-
del. Vacciner utgör härvidlag ett undan-
tag och försäljningsvägarna kan se något
annorlunda ut.

Både läkemedelsföretag och -grossis-
ter kan även sälja vacciner via Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Parallellt med Apoteket AB bedriver
således SVA vaccinförsäljning till veteri-
närer och djurägare. Försäljningsvägar-
na för godkända vacciner illustreras i
Figur 1. Eftersom försäljningen av vac-
ciner sker från både Apoteket AB och
SVA är det också svårare att erhålla en
exakt statistik över den totala vaccinför-
säljningen.

Någon studie eller sammanställning

över försäljningen av vacciner för hund
och katt i Sverige har tidigare inte pub-
licerats.

MATERIAL OCH METODER
Försäljningsstatistik över hund- och
kattvacciner hämtades ur Apoteket ABs
inleveransstatistik, som visar flödet av
varor från grossistledet till apoteken.
Eftersom apoteken inte lagerhåller stora
mängder vaccin anses inleveranssiffror-
na vara ett representativt mått på för-

säljningen från apotek. Apotekets inle-
veransstatistik inkluderar som regel även
den försäljning som SVA står för genom
att Läkemedelsstatistik AB (LSAB) till
Apoteket AB rapporterar den direktför-
säljning som sker från tillverkare till
SVA.

För att sammanställa antalet sålda
vaccindoser summerades för respektive
sjukdom de doser som sålts som singel-
vaccin med de doser som sålts i kombi-
nationsvaccin.

För att validera Apotekets data över
inleverans av vacciner, som mått på den
totala försäljningen av hund- och katt-
vacciner i landet, samt för att kontrolle-
ra att även försäljningen via SVA inklu-
derats, jämfördes Apotekets siffror med
försäljningssiffror för respektive vaccin
från läkemedelsföretagen samt med
SVAs försäljningsstatistik.

RESU LTAT
Hund
Försäljningen av vacciner mot valpsju-
ka, parvovirusinfektion och hepatit illu-
streras i Figur 2.

Det vaccin det såldes flest doser av i
Sverige 1993–2002 var parvovirusvac-
cin, vars försäljning ökade med 18 pro-
cent under perioden. Försäljningen av

Försäljningsstatistik 1993–2002

Vacciner för hund och katt, del 2

Läkemedelsföretag

Tamro / KD

SVA

Djurägare

Apotek

Veterinär

Figur 1. Försäljningsvägar för godkända
hund- och kattvacciner i Sverige.

Figur 2. Försäljningen av vaccin
mot valpsjuka, parvovirusinfek-
tion och hepatit i Sverige
1993–2002 angett i antal doser. ➤
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➤ valpsjuke- och hepatitvaccin fluktuera-
de, men totalt sett skedde en ökning
med 36 procent under samma period.
Godkänt vaccin mot parainfluensa kom
ut på den svenska marknaden 1995.
Sedan dess har försäljningen ökat för
varje år och 2002 såldes cirka 126 000
doser. Den årliga försäljningen av vaccin
mot rabiesvirus ökade från omkring
2 000 doser 1993 till att ligga runt
20–30 000 under den senare halvan av
perioden.

Katt
Försäljningen av vacciner mot parvovi-
rusinfektion (kattpest) och kattsnuva
illustreras i Figur 3.

Även på kattsidan hade parvovirus-
vaccin de högsta försäljningssiffrorna,
vilka steg med 45 procent under perio-
den. Det kattvaccin det sålts näst mest
av var kattsnuvevaccin. Dess försäljning
ökade för varje år och totalt ses en
ökning med 116 procent för hela tioårs-
perioden. Försäljningen av vaccin mot
Chlamydophila felis låg runt 15 000
doser per år under tiden 1993–1997.
Därefter avtog försäljningen och år
2002 såldes cirka 1 000 doser. 

Cirka 300 doser per år såldes av vac-
cin mot kattleukos fram till år 2000 då
siffrorna ökade till omkring 4 000 doser.
Detta år kom ett kombinationsvaccin
mot parvovirusinfektion, kattsnuva,
chlamydophila och kattleukos. God-
känt vaccin mot felin infektiös peritonit
kom år 2000. 

Resultat av validering
Valideringen av Apoteket ABs inleve-

ransstatistik som mått på den totala vac-
cinförsäljningen i landet visade att siff-
rorna tycktes stämma relativt väl i rela-
tion till vaccintillverkarnas och SVAs
uppgifter. Apoteket ABs siffror tycktes
inkludera den vaccinförsäljning som
sker via SVA.

Att få fram flera år gamla försälj-
ningsdata är ofta förenat med en stor
arbetsinsats för både vaccinproducent
och SVA. Företagsfusioner och det fak-
tum att data ofta är lagrade på medier
som nu är omoderna bidrar till svårig-
heter. Som en följd av detta kunde inte
varje enskild siffra i inleveransstatistiken
valideras. En tydlig trend var att ju läng-
re bakåt i tiden, desto mindre kunde
valideras.

DISKUSSION
Generellt sett har det under åren
1993–2002 sålts fler doser av hundvac-
cin än av kattvaccin. Detta samt det fak-
tum att det i Sverige uppskattningsvis
finns cirka 800 000 hundar och en mil-
jon katter (Åke Hedhammar, personligt
meddelande 2003) tyder på att hund-
ägare varit mer benägna än kattägare att
låta vaccinera sina djur (Figur 4). Något
som kan bidra till att hundar vaccineras
i större utsträckning än katter är de
bestämmelser och rekommendationer
som gäller vid försäljning av valpar. Ofta
vaccineras valpar innan de säljs, vilket
troligtvis inte alls är lika vanligt vid för-
säljning av kattungar.

Även om hundar tycks vaccineras mer
än katter kan en uppåtgående trend ses
för försäljningen av såväl de vanligaste
hund- som kattvaccinerna under den

aktuella tioårsperioden. Med vanliga
vacciner avses här vacciner mot parvovi-
rusinfektion (avser både hund och katt),
valpsjuka, hepatit, parainfluensa och
kattsnuva. Framför allt ökade försälj-
ningen av vacciner för katt. En trolig
förklaring kan vara en ökad benägenhet
hos både kattägare och hundägare att
låta vaccinera sina djur.

En annan anledning skulle ha kunnat
vara en ökning av antalet katter och
hundar i Sverige. Något som dock talar
för den förstnämnda förklaringen är att
antalet katter och hundar i Sverige tro-
ligtvis varit relativt stabilt under perio-
den (Åke Hedhammar, personligt med-
delande, 2003).

En förklaring till de relativt låga för-
säljningssiffrorna för rabiesvaccin är att
vi i Sverige inte haft något rabiesfall
sedan 1861 och att vaccination endast
har tillåtits vid utförsel. Utlandsresor
och vaccinationsbestämmelser inom
EU, som infördes 1994, är förklaringen
till att även denna försäljning ökat. 

Valideringen av Apoteket ABs inleve-
ransstatistik innebar svårigheter. De

Figur 3. Försäljningen av
vaccin mot parvovirusinfek-
tion (kattpest) och kattsnuva
i Sverige 1993–2002 angett i
antal doser.

Figur 4. Försäljningsstatistiken tyder på
att hundägare varit mer benägna än
kattägare att låta vaccinera sina djur.
Bilden visar några av de hund- och
kattvacciner som förekommer i Sverige.
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delar som kunde kontrolleras gentemot
läkemedelsföretagens och SVAs försälj-
ningsstatistik stämde dock väl överens.
Eftersom Apotekets samtliga data inte
kunde valideras måste inleveransstatisti-
ken bedömas med viss försiktighet.

Ett ökat antal vaccinationer inom en
numerärt stabil djurpopulation kan på
sikt leda till att färre vaccinationer
genomförs. Om en sjukdom sällan visar
sig ser djurägaren inte någon anledning
att låta vaccinera sitt djur. Djurägaren
ser inte nyttan med vaccinationen utan
uppmärksamheten fokuseras på biverk-
ningar och kostnader. Det är alltså vik-

tigt att information om de vanligaste
hund- och kattsjukdomarna, samt vac-
cinationens betydelse, når djurägaren. Å
andra sidan är det inte önskvärt med en
övervaccinering. Vilka sjukdomar våra
sällskapsdjur ska skyddas mot måste
bygga på veterinärmedicinska fakta.
Vacciner och vaccinationsrekommenda-
tioner spelar utan tvekan en stor roll för
våra sällskapsdjurs hälsostatus.

SUMMARY 
Sales statistics of vaccines for dogs
and cats 1993-2002

There are two ways through which vac-
cines can be sold in Sweden: via Apote-
ket AB (the National Corporation of
Pharmacies) and the National Veterina-
ry Institute (SVA). This causes some dif-
ficulties in achieving accurate sales sta-
tistics for these products. In this study,
sales figures of the number of vaccine
doses sold between 1993 and 2002 were
based on statistics provided by Apoteket
AB. By comparing the data from Apote-
ket AB with sales statistics from vaccine
producers and SVA attempts were made
to validate the data.

The results of this study indicate that
during the years 1993 through 2002
dogs were being vaccinated to a greater
extent than cats. However, in general,
vaccination of both dogs and cats incre-
ased. The most common vaccinations in
dogs were against canine parvovirus

infection, distemper, hepatitis and para-
influenza and in cats feline panleukope-
nia, feline viral rhinotracheitis and cali-
civirus disease.

Validation of the statistics provided
by Apoteket AB was troublesome attri-
butable to the fact that other data sour-
ces were difficult to retrieve. Neverthe-
less, where a comparison of data could
be made, statistics from Apoteket AB
seemed to match sales figures from vac-
cine producers and SVA well.

TACK
Tack till samtliga läkemedelsföretag och
SVA som beredvilligt lämnat uppgifter i
samband med arbetet med denna artikel.
Särskilt tack till Carin Tevell, SVA, för all
god hjälp. Tack även till laborator Berndt
Klingeborn, SVA, för värdefulla synpunk-
ter i samband med arbetet med artiklar-
na.
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Kräftor och kräftätande från
livsmedelshygienisk synpunkt

När Sverige skall besluta i viktiga frågor
ordnas det en folkomröstning. Den 27
augusti 1922 röstade man om rus-
drycksförbud eller ej. Nej-sidan värvade
röster med hjälp av bland andra
Albert Engström, som
skapade en affisch,
där han själv agiterar:
"Kräftor kräva dessa
drycker! Du måste avstå
från kräftor om du icke
röstar NEJ den 27
augusti" (Figur 1).

Just "dessa drycker" är
den vanligaste orsaken till
att man mår dåligt dagen
efter en kräftskiva. Alkohol-
haltiga drycker är förvisso
enligt livsmedelslagen ett
livsmedel, varför till-
ståndet dagen efter med
automatik borde beteck-
nas som en livsmedelsbu-
ren intoxikation. Vi som
sysslar med matförgiftningsutredningar
betraktar dock inte etanolkomponenten
i dryckerna som ett "riktigt" matförgift-
ningsagens. För att hänföras till gruppen
matförgiftade efter en kräftskiva krävs

precis som alltid att det orsakande agen-
set har påvisats i kräftorna/kräftresterna
och helst också hos de sjuka. 

Hur gick det då i folkomröstningen?
Nej-sidan segrade med mins-
ta möjliga marginal – 51
procent röstade mot ett för-
bud och 49 procent för ett
förbud. Detta trots att Ja-
sidan hade känslomätta-
de affischer som visade
misshandlade alkoho-
listhustrur och svältan-
de barn.

BI BLISKT FÖR-
BU D
Nordborna var

länge negativa till att äta
kräftor. Anledningarna
var som alltid förmodli-
gen flera, men en för-
klaring är säkerligen det
som stadgas i mänsklig-
hetens första nedteck-

nade livsmedelslag, Gamla Testamentet.
I Tredje Mosebok kap. 11 vers 41-42
står: "Och alla slags smådjur som röra
sig på jorden äro en styggelse; de skola
icke ätas. Varken av det som går på

buken eller av det som går på fyra eller
flera fötter, bland alla de smådjur som
röra sig på jorden, skolen I äta något; ty
de äro en styggelse." Eftersom kräftor
har tio fötter tillhör de således de orena
djuren, som inte skulle ätas.  

När man på medeltiden började äta
kräftor ute i Europa var det paradoxalt
nog kyrkans folk som gick i bräschen.
Som så många gånger – både förr och nu
– var anledningen till nymodigheten av
praktisk-egoistisk natur. Under de långa
fasteperioderna var det förbjudet att äta
kött. Däremot var det tillåtet att äta fisk.
För att få lite variation på konfekten
gjorde kyrkan därför en mycket generös
definition av vad som var fisk och place-
rade utan zoologiska betänkligheter
även djur som bäver, säl och val i fisk-
gruppen. De var ju solklara representan-
ter för fiskarna, eftersom de trivdes så
bra i vatten. Självklart räknades kräftor-
na in i gruppen fiskar och det blev fritt
fram att frossa på kräftor under fastan i
de medeltida klostren.

MOTSTÅN D I  NORDEN
Motståndet i Norden mot att äta kräftor
i hel form var dock hårdnackat. Carl von
Linné hävdade med emfas att kräftor

Kräftfesterna utgör sensommarens
höjdpunkter för många människor,
men det finns både livsmedelshygi-
eniska och djurskyddsmässiga
aspekter på kräftätande. Artikeln
utgör en bearbetning av ett popu-
lärvetenskapligt föredrag, som
författaren höll på Kräftans Dag
den 8 augusti 2002 i Måltidens Hus,
Grythyttan.

Figur 1. Albert Engströms
agitationsaffisch inför folk-
omröstningen om rusdrycks-
förbud eller ej 1922.

➤
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överhuvudtaget inte borde ätas eftersom
de tillhörde insekterna. Kräftor tillhör
förvisso provinsen Arthropoda (leddjur),
dit också insekter och spindlar hör, men
kräftdjuren bildar en egen klass, Crusta-
cea. Det låg nog viss egoism bakom Lin-
nés ställningstagande, eftersom han tro-
ligen var allergisk mot kräftor. Av hans
skrifter framgår nämligen att han fick
nässelutslag vid förtäring av skaldjur. 

Gastronomiskt intresserade personer
stadda vid god kassa anammade dock
redan på 1700-talet kräftorna som njut-
bar lekamlig spis, om än i förädlad form.
I Kajsa Wargs kokbok finns recept på
kräftkorf, kräftsåppa, petits patés af
kräftor med flera läckerheter. Notera
dock att hela kräftor inte förekom annat
än som dekoration (Figur 2).

Att nordborna i gemen undvek kräf-
tor och också andra skaldjur berodde
nog inte enbart på det bibliska förbudet.
Motviljan bottnade säkerligen också i
livsmedelshygieniska erfarenheter. Skal-
djur – både råa och kokta – blir snabbt
dåliga om kylkedjan inte hålls obruten.
Många människor har under historiens
gång dött i förtid på grund av förtäring
av hälsovådliga skaldjur. Ett sätt att för-
länga hållbarheten på råa kräftor var att
tillsätta arsenik, vilket förmodligen
också bidrog till aversionen och en del
för tidiga frånfällen. 

KRÄFTORNA ÅTS VARMA
När man så småningom började äta hela
kräftor, åt man dem nykokta och heta
(= varma). Detta sätt att äta kräftor har
skildrats av bland andra Carl Mikael
Bellman som i sin Epistel nr 80, Ulla
Winblads Lustresa till Första Torpet
utom Kattrumps Tullen skaldar:

"Det Torpet lilla, strax utom tulln
Där kräftan ljustras röd i Kastrulln,
Och dit Brunnsvikens bölja klar 
I vatrade vågor drar."

Lägg märke till ordvalet "ljustras".
Kräftlagen var för varm för att sticka ner
handen i, och man var tvungen att
använda ett redskap (gaffel) för att
plocka upp kräftorna, dvs de serverades
heta. Även Hagdahl föreslår att kräftor-
na skall serveras varma. De nu levande
personer, som prövat varma kräftor,
påstår att det är en stor delikatess.
Någon gång mellan Bellman och
Strindberg övergick dock svenskarna till
att äta kalla kräftor. Under ungefär
samma era ändrades för övrigt också ser-
veringstemperaturen på punschen från
varm till kall. I novellsamlingen Giftas
(1884) ger August Strindberg en målan-
de och mycket inlevelserik skildring av
svenskt kräftätande, och så går det till än
idag.

VARFÖR FÖRSTÖRS DÖDA
SKALDJ U R SÅ SNABBT?
Kräftor och flertalet andra skaldjur lever
i kalla vatten. De mikroorganismer som
finns på och i deras mag-tarmkanal är
anpassade till ett liv i kyl, dvs utgör
representanter för den psykrotrofa flo-
ran, som mer än gärna förökar sig även
vid kylskåpstemperatur. 

Jämfört med däggdjurskött och även
med fiskkött innehåller skaldjurskött
höga halter av så kallat "non protein
nitrogen" (NPN).  Halten NPN är ca
tio gånger högre hos skaldjur än hos fisk.
NPN är kväveinnehållande föreningar
som inte är proteiner. Exempel på i livs-
medelssammanhang vanliga NPN är
trimetylaminoxid (TMAO), urinämne
och kreatin. Skaldjurskött har hög vat-
tenaktivitet och ett pH-värde som ligger
nära neutralpunkten. Med andra ord -
det är ett excellent tillväxtsubstrat för
allehanda mikroorganismer. När dessa
förökar sig bryts NPN och även en del
proteiner ner till fria aminosyror. Det
bildas NH3 och trimetylamin (TMA)
och pH stiger.  Det är dofterna av NH3
och TMA, som vi förknippar med luk-
ten från ett dåligt skaldjur. 

I skaldjurens tarmvägg finns körtlar
som avsöndrar proteinnedbrytande
enzymer, cathepsiner. Hos det levande
djuret hjälper de till med matsmältning-
en, men så snart döden inträtt upphör
kroppens skyddande mekanismer och
skaldjurets eget kött börjar brytas ned.

Många av ovanstående förstörelsefak-
torer kan inaktiveras genom långvarig
kokning, men som biverkning får man
ett mycket segt skaldjur, som knappast
förmår kittla de gastronomiska nervtrå-
darna.

MATFÖRGI FTN I NG 
FRÅN KRÄFTOR
För alla matförgiftningar och alla livs-
medel gäller att farligheterna kan finnas
med i råvarorna från början (primär
kontamination) eller tillföras under till-
redningen av människan, från redskap,
omgivning etc (sekundär kontamina-
tion).

Figur 2. Det finns många sätt att fånga kräftor. Pomperipossa har kommit i delo med
kräftan. Teckning av Albert Engström till sagan om Pomperipossa av Axel Wallengren
(Falstaff Fakir).

➤
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Om det rör sig om kräftor fångade i
svenska vatten kan vi bortse från primär
kontamination, eftersom våra svenska
kräftvatten hygieniskt sett är bra. Gäller
det däremot importerade kräftor kom-
mer saken i ett annat läge. Vattnen i syd-
ligare nejder är inte lika rena som de
svenska kräftvattnen, och det som finns
i vattnet följer med kräftorna upp vid
fisket.

Vibrio parahaemolyticus
Första gången som matförgiftningspro-
blematiken med importerade kräftor
uppmärksammades i Sverige var 1975
då en "galen" hälsovårdsinspektör från
Åtvidaberg valsade runt i massmedia.
Han hävdade med bestämdhet att per-
soner som ätit frysta, turkiska kräftor
drabbats av diarré och kräkningar på
grund av kräftorna. Vanlig mikrobiolo-
gisk undersökning var negativ avseende
förekomst av matförgiftningsbakterier.
Även de upprepade analyserna blev
negativa. Så småningom fick han dock
rätt: kräftorna visade sig innehålla Vib-
rio parahaemolyticus. Men, denna bakte-
rie kräver specialkunnande och special-
substrat för att förmås att växa i labora-
toriemiljö. Förklaringen till det inträffa-
de var att kräftorna var kylda i förorenat
vatten och detta hade läckt in i plasttrå-

gen som kräftorna var packade i. V para-
haemolyticus är halofil och vill ha tre pro-
cent koksalt i odlingssubstraten. Den
trivs bäst i lätt alkalisk miljö och pH-
optimum ligger på 7,5-8,5. Den kan
dock växa mellan pH 5,0-9,6. Tempera-
turoptimum är 30-35°C och här är
generationstiden tio minuter. Tillväxt
kan ske från 5° t o m 43°C. V parahae-
molyticus-matförgiftning är för övrigt
den i särklass vanligaste matförgiftning-
en i Japan på grund av det myckna ätan-
det av råa och halvråa fisk- och
skaldjursrätter. 

V parahaemolyticus fortsatte att stres-
sa kräftätarna. 1995 stod det så här i
Aftonbladet: "Se upp med kräftorna –
Är de kinesiska kan du få magsjuka." I
detta utbrott insjuknade åtminstone
350 personer. Hur kräftorna hade blivit
kontaminerade med V parahaemolyticus
blev aldrig klarlagt.

Vibrio cholerae
Det blev ännu värre 1999. Expressen
rapporterar: "120 ton kräftor kole-
rasmittade" och Statens Livsmedelsverk
agerar, "Kinakräftor stoppas". Förvisso
hade man hittat Vibrio cholerae i kräf-
torna, men de isolerade stammarna var
inte toxinproducerande. Det finns
åtminstone 140 serotyper av kolerabak-

terien och endast två av dessa (0:1 och
0:139) producerar det toxin som gör att
människan utvecklar sjukdomen kolera.
Inga sjukdomsfall kunde heller kopplas
till de kinesiska kräftorna. Förekomst av
V cholerae i kräftor, även om den inte är
toxinproducerade, är dock fullständigt
oacceptabelt eftersom det finns risk för
att även farliga kolerabakterier kan fin-
nas i dem. Redan på 1500-talet dyker
kombinationen kräftor-kolera upp i den
svenska litteraturen, dock från en annan
aspekt än som orsak till matförgiftning.
År 1522 förtäljer dåvarande biskopen i
Västerås, Peder Månsson i en av sina
skrifter att i brännvin upplösta kräftor är
ett bra läkemedel mot kolera.

Förpackning eller 
hantering undermålig
Hur hamnar då de olika Vibrio-arterna i
de förpackade kräftorna? En tänkbar
förklaring är bristfälliga svetsfogar i för-
packningen. Produkten kan då konta-
mineras i samband med att förpack-
ningstrågen kyls i eller spolas med icke
rent vatten efter pastöriseringen. Efter-
som många Vibrio-arter är salttåliga kan
de också emanera från saltlaken. Man
har bland annat isolerat V alginolyticus
från saltlakar som använts till kräftor.
Om man däremot hittar V cholerae
tyder detta på något annat spridnings-
sätt än via saltlaken, eftersom denna vib-
rion inte är speciellt salttålig. 

I fallet med Kina-kräftorna var för-
packningarna hela och svetsfogarna täta,
varför det knappast kunde röra sig om
en efterkontamination via dåliga svets-
fogar. Kolerabakterierna hade troligen
följt med kräftorna vid fångsten och
sedan hade kokningsprocessen varit
otillräcklig. 

Om man är orolig för att de importe-
rade kräftorna kan innehålla sjukdoms-
alstrande bakterier är det säkraste sättet
att koka om kräftorna hemma (Figur 3).
I krabbkött och troligen också i kräft-
kött får man ca 90 procent reduktion av
V cholerae-bakterierna om innertempe-
raturen hålls vid 65°C i 2,65 minuter.
För V parahaemolyticus räcker det med
en minut vid 65°C. ➤

Figur 3. Om man är orolig för att de importerade kräftorna kan innehålla sjukdoms-
alstrande bakterier är det säkraste sättet att koka om kräftorna hemma.



24 nummer 11  •  2003 svensk veterinärtidning 

Kemiska tillsatser
I början av år 2002 blev det "Totalstopp
för import av kött, fisk och skaldjur från
Kina till EU". Anledningen var att Kina
hade mycket dålig kontroll av vilka läke-
medel och tillväxtbefrämjande ämnen
som användes på djur. En EU-inspek-
tion fann flera allvarliga tillkortakom-
manden i användningen av läkemedel
och andra kemiska substanser, liksom i
kontrollen av restsubstanser i livsmedel.
Man fann t ex kloramfenikol i kinesiska
produkter från odlingsdammar. Inspek-
tionen fann också att de kinesiska myn-
digheterna grovt åsidosatt sina åtagan-
den och garantier som de givit angående
kontroll av hälsofarliga restsubstanser.

Stafylokockförgiftning
En större matförgiftningsrisk för svenskt
vidkommande än vibrioner är de farlig-
heter som kan tillföras de kokta kräftor-
na av människorna själva. Jag tänker då
i första hand på stafylokocker. Alla
levande däggdjur, människan inklude-
rad, har stafylokocker som normal hud-
flora, i näshålan och i munnen. En del
av dessa stafylokocker kan bilda entero-
toxiner om de hamnar i en passande
miljö, t ex i ljummen kräftlag eller kokta
kräftor. Stafylokockenterotoxinerna är
mycket potenta: 1 µg räcker för att ge
matförgiftning hos en frisk, vältränad,
medelålders man. Inkubationstiden är
kort, 1-6 timmar varför matförgiftning-
en i värsta fall avslöjas redan under pågå-

ende fest. Symtomen debuterar med
hastigt insättande kräkningar, som hos
ca 50 procent åtföljs av diarré. Allmän-
tillståndet är kraftigt stört. "Först tror
man att man skall dö, sedan vill man dö
och sedan är man plötsligt frisk igen!"

Man skall således undvika att krydda
kräftlagen med sina egna munstafylo-
kocker. Mellan varje avsmakning skall
smakskeden diskas noga eller också tar
man en "ny" sked varje gång. Även den
så kallade kockslicken, dvs pekfingret
ner i maten, slicka av och i sämsta fall
ner i maten igen, är en styggelse. Efter-
som man tar i kräftorna med händerna
kan man inte helt undvika kontamine-
ring med hudstafylokocker (Figur 4).
Försök dock att plocka i kräftorna så lite
som möjligt. Stafylokockenterotoxin
bildas vid 10°C eller högre temperatur.
Därför är det viktigt att snabbt kyla ned
kräftor och kokspad och sedan förvara
dem kallt fram till serveringen. 

Skräckrecept
Att kunskaperna om matförgiftningsris-
ker är dåliga illustrerar nedanstående
kreation, som jag katalogiserat under
rubriken Skräckrecept. En av de så kal-
lade kändiskockarna publicerade för ett
par år sedan ett recept som han passligt
nog kallade för "Dagen efter". Jag cite-
rar från ingressen till receptet: "Bli inte
ledsen fast festen är slut, det är den ald-
rig – se möjligheterna i resterna och
blicka framåt!" Resterna i det här fallet
består av de kräftsköldar, som gästerna
sugit ur och kladdat med under själva
kräftskivan. Sköldarna skall fyllas med
laxfärs och serveras med en sås som är
gjord på "alla klor som blivit över och en
del av kräftskalen". Som koklag för de
laxfärsfyllda kräftsköldarna används går-
dagens kräftspad. Denne receptkreatör
kan aldrig ha hört talats om värmeresi-
stenta stafylokockenterotoxiner eller
livsmedelshygien överhuvudtaget! För
övrigt – hur aptitretande är vetskapen
om att de kräftsköldar som ligger fram-
för en på tallriken härrör från skalskör-
den från en tidigare kräftskiva, där
okända personer suttit och dreglat i
dem?

KRÄFTOR OCH DJ U RSKYDD
Kräftor skall ju kokas levande, som så
ångestfyllt beskrivs i Johan Henrik Kell-
grens dikt (ruta). Hur skall man som
veterinär ställa sig till detta? En känd
kock, Björn Halling, Restaurangakade-
min, har i ett bokkapitel med titeln "Så
kokar jag kräftor" funderat över saken.
Jag citerar honom. 

"Den gamla seden att samtidigt kasta
alla kräftor i koklagen på en vanlig hus-
hållsspis kan resultera i grymt djurplåge-
ri. Om det rör sig om mer än 1 kg kräf-
tor har en sådan spis alltför låg effekt i
kombination med kräftornas egen avky-
lande verkan." Hans recept på kokning
av kräftor har flera underrubriker. En
sådan är just Avlivning. "Tag en rymlig
kastrull och fyll till 3/4 med rent, osaltat
vatten. Sätt på spisen med full värme så
det stormkokar. Tag nu en mindre
mängd kräftor åt gången och avliva dem
i det hårt kokande vattnet – riktmärket
bör vara sex kräftor åt gången i en tvåli-
ters kastrull fylld till 3/4 med stormko-
kande vatten. Tiden för avlivning bör
uppgå till en dryg minut. Låt vattnet
stormkoka före varje ny portion kräftor.
När alla kräftorna är avlivade gör man
koklagen som måste få koka i 15 minu-

Figur 4. Eftersom man tar i kräftorna
med händerna kan man inte helt undvi-
ka kontaminering med hudstafylokocker.

➤

Kräftorna

God kunskap salig Dumbom
hade
Om både människor och Djur;
Och märkligt var det som han
sade
En gång, om kräftornas natur;

Hans ögon syntes tårar pressa
Då de i kitteln sprattlade:
’Nej, ingen dör så grymt som
dessa,
– skrek han – ty de dö levande.’

Ur Johan Henrik Kellgrens (1751-
95) satir "Dumboms Lefverne.
Författadt av Charadell".
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ter innan de avlivade kräftorna läggs i.
Kräftorna ska koka 6-7 minuter i
lagen." 

Björn Halling har också förslag på
vad man bjuder icke kräftätare på
vid en kräftskiva. Han före-
slår att dessa gäster serveras
varma kronärtskockor. Kro-
närtskockan har onekligen
en del gemensamt med kräf-
tan. Man plockar blad för
blad och suger ur dess köt-
tiga del tillsammans med
lite smör och till slut har
man frilagt den delikata
bottnen; närmast jämför-
bar med de läckra kräft-
stjärtarna. Ingen dålig
ersättning eller hur?

Livsmedelshygienen är
en mångfacetterad veten-
skap. Ytterligare ett exempel på detta får
vi i Figur 5, en skämtteckning av signa-
turen "O A" (Oskar Andersson).

SUMMARY
A little about everything to do with
crayfish from a food-hygienic point
of view

The report is a popular science pre-
sentation and starts with speculations
about why it has taken so long before
people in Northern Europe in general
began to eat crayfish. All shellfish have
very short shelf-life as they hold large
numbers of psychrotrophic bacteria,
have a high content of nonprotein nitro-
gen and have a neutral pH-value. In
other words, they are a very good sub-
strate for several microorganisms.
Sometimes crayfish could cause food
poisoning.

The bacteria causing the poisoning
may emanate from water (e g Vibrio
parahaemolyticus and V cholerae) or have
been transferred from man during pre-
paration (e g staphlyococci).

*MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM,
leg veterinär, professor,
Institutionen för livsmedelshygien, Box 7009,
Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, 750 07
Uppsala.

Figur 5. Hr Nilsson från Stock-
holm (läsande menyn): Tycker
ni om kräftor, min fröken? 

Lilla Guldfågeln från Grönköping:
Ja då! Kräftor ä rysligt gott – och
så blir man så ren om naglarna! t
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Vilken är din diagnos? – EKG

Fallet är insänt av Djursjukhuset Albano,
Rinkebyvägen 23, 182 36 Danderyd. Svaret är
skrivet av Anna Tidholm.

Boxer, tik, tolv år
Anamnes och status: Oregelbunden hjärtrytm
upptäcktes vid hälsokontroll. Hunden hade inga
sjukdomssymtom.

EKG: Se Figur 1.svar se sidan 37

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

❚ ❙ ❘ noterat
TBE-spridning via 
opastöriserad mjölk

❘ ❙ ❚ I Lettland sjukhusvårdas fyra personer
för TBE (tick-borne encephalitis) där den
gemensamma smittkällan är att de
druckit opastöriserad mjölk från samma
get.

Även i Litauen har sju personer kring
två olika getter drabbats av samma
smitta. Getterna var också seropositiva
för TBE.

Den vanliga smittvägen för TBE är
fästingbett, men opastöriserad mjölk från
både ko, get och får är en känd om än mer
ovanlig smittväg.

Källa: EPI-aktuellt nr 31, 2003. ■

Organisationskommitté 
tillsatt för djurskydds-
myndigheten

❘ ❙ ❚ Arbetet med att utreda organisatio-
nen för den nya djurskyddsmyndigheten i
Skara startade under sommaren, under
ledning av den blivande generaldirektö-
ren Matz Hammarström. Målet är att
myndigheten ska kunna starta den 1
januari 2004.

Till sin hjälp har Matz Hammarström
knutit en organisationskommitté, som
ska hjälpa till i planeringsarbetet. Kom-
mittén består av ett tiotal personer, där
det veterinära området representeras av
Bo Algers, SLU i Skara, Maria Nyström,

Jordbruksverket, Karina Burlin, Länsstyrel-
sen i Västerbottens län och Johan Beck-
Friis, Sveriges Veterinärförbund.

I direktiven till utredningen står att
utredaren senast den 1 oktober 2003 ska
lägga fram förslag till regeringen om
verksamhetsmål för den nya djurskydds-
myndigheten, budgetunderlag för perio-
den 2004-2006, instruktion för myndig-
heten inklusive styrelsens sammansätt-
ning samt eventuella behov av författ-
ningsändringar, regleringsbrev för 2004,
verksamhetsplan för perioden 1 januari
2004 - 31 december 2005 samt övriga
relevanta åtgärder. Slutrapport ska läm-
nas till regeringen senast den 31 decem-
ber 2003. ■
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❘❙❚ månadens epiztel

Detta nummer av epizteln tar upp den fort-
satta salmonellaprovtagningen på de gårdar

som mottagit foder från Lantmännens foderfabrik i Norrkö-
ping. Vi belyser också den illegala införseln av hundar till Sverige. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd av Lars Boström,
SVA, telefon 018-67 40 00.

BEKÄMPN I NGEN AV SALMON ELL A
FORTSÄTTER
Det intensiva arbetet med saneringen av de
gårdar som smittats av Salmonella cubana från
Lantmännens fabrik i Norrköping fortsätter.
Under vecka 30 inkluderades även 27 gårdar
som mottagit foder från februari till och med
april månad i utredningarna. Utökningen av
undersökningen gjordes för att få en uppfatt-
ning om smittan kan ha nått fler besättningar
än de tidigare misstänkta. I de 27 nya besätt-
ningarna har endast utfodringssystemet prov-
tagits. Vid manusstoppet för tidningen (15
augusti) hade endast en av de hittills 26 prov-
tagna gårdarnas fodersystem påvisats positiv
för salmonella. Provsvar från en gård återstår.

ÖKAD I LLEGAL 
I N FÖRSEL AV H U N DAR
Semestertider innebär ett ökat resande och
tyvärr också ett ökat antal till Sverige olagligt
införda hundar. SVAs karantän för illegalt
införda hundar är för närvarande fullbelagd. I
karantänen övervakas hundarna under tio
dagar innan de skickas ut ur landet, placeras i
en permanent karantän eller avlivas. 

Huvudsakligen är det insmugglade valpar
som nu vistas i SVAs karantän. Oftast är det i
samband med att hunden besöker veterinär i
Sverige som det uppdagas att den är född i

något annat land. En utlandsfödd valp under
sju månaders ålder kan inte vara lagligt införd
till Sverige. Om illegalt införda hundar eller
katter påträffas skall detta anmälas till Jord-
bruksverket och/eller länsveterinär.

Det har varit ett intensivt arbete för att få bukt
med salmonellasmittan under sommaren. På
bilden ses Susanne Stjernelid, distriktsveterinär
och Barbro Röken, länsveterinär Linköping.

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

■ ■ Detta num-
mer kan enbart
användas då SVA:s
växel är stängd, dvs
utanför ordinarie
arbetstid. Epizooti-
jouren ger råd och
hjälp till veterinärer
vid misstanke om
epizootisjukdom.
Provsvar eller allmän-
na råd kan inte ges 
på detta nummer.


