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Ny organisation av 
SVF – vad tycker Du?

J
ag vill tydliggöra den viktiga process som pågår med en omor-
ganisation av veterinärförbundet. Jag önskar att det inte ska finnas en
enda medlem som inte är medveten om det och att alla ska vilja vara med

och påverka detta.
Omorganisationsgruppen presenterar sitt förslag för SVFs ordförande-

konferens i oktober. Den är alltså det första forum som ger synpunkter på
förslaget. Därefter vidtar den viktiga förankringsprocessen med ett skriftligt
remissförfarande, men avsikten är att förslaget också ska kommuniceras
muntligt i olika fora. De ekonomiska konsekvenserna måste även analyse-
ras och redovisas. Ekonomin avgör vilken verksamhet vi har råd att bedri-
va. 

Endast enstaka medlemmar har gett synpunkter direkt till arbetsgruppen
eller via den e-mailadress som bland annat har annonserats i SVT. Jag kan
inte tro att de övriga inte har någon uppfattning alls om vad de vill med sitt
förbund, jag utgår från att man bara inte kommit sig för att uttrycka den.
Alla medlemmar är naturligtvis fortfarande välkomna att höra av sig. 

Det viktigaste är nu att få fram ett bra slutligt förslag som är väl kom-
municerat och förankrat. Att det ska vara ett sammanhållet förbund har full-
mäktige bestämt. Den svenska veterinärkåren är så liten att vi måste vara
beredda att solidariskt bidra till tillvaratagande av hela gruppens intressen,
för att kunna få våra egna tillgodosedda. 

Det finns några viktiga principiella frågor att fundera på. Vad ska den pri-
mära organisationsstrukturen i förbundet bygga på för att motsvara de
behov som finns idag? Vad är den viktigaste faktorn för samhörighetskäns-
la utöver intressegemenskapen i att vara veterinär? Anställd/egen företagare,
veterinärt verksamhetsområde, djurslagsinriktning, ålder? Vad bör utgöra
en fast struktur och i vilken utsträckning kan det skapas icke permanenta
utskott då behov finns? 

Vilken bas av tjänster och verksamheter bör ligga till grund för medlems-
avgiften, kan den differentieras och vad kan utgöra betaltjänster?  

Hur ska det demokratiska inflytandet utövas? En medlem – en röst – i
direkta personval till styrelse m m och med beslutande årsmöten öppna för
alla medlemmar? Det ger ett mycket tilltalande direkt medlemsinflytande.
Beslutande årsmöten förutsätter dock att envar är väl insatt
i frågorna för ett välgrundat ställningstagande. Eller vill
vi ha en mer indirekt demokrati – som nu – där för-
bundsledningen utses av ett fullmäktige som består av
valda representanter för olika grupper med en röststyrka
som är proportionell till antalet medlemmar? Det finns
naturligtvis också mellanting. 

Hör av Dig. Dina synpunkter är välkomna! 

Karin Östensson

Förbundsordförande
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När Andrea Holmström är på middag och berättar att
hon jobbar med smittskyddsfrågor för lantbrukets
djur på Svenska Djurhälsovården AB, vilket hon gör

fyra av veckans fem arbetsdagar, blir reaktionerna oftast svala.
Men så berättar hon att hon en dag i veckan är veterinär på
Skansen-Akvariet och då blir hon middagens medelpunkt. 

Vi träffas strax efter att Andy, som hon kallas, gått ronden
tillsammans med djurvårdarna och hinner med en snabb fika
i personalrummet. Snart ska 13 surikater id-märkas och köns-
bestämmas och sedan väntar några titiapor som inte vill äta
och en liten bushbaby som ska få slippa ut ur fyra månaders
karantän. Bland annat. De dagar Andrea är på Skansen-Akva-
riet är hon hett eftertraktad bland djurvårdarna, inte minst
som rådgivare. 

Som så många andra veterinärkolleger var Andrea säker på
att hon skulle bli distriktsveterinär när hon var färdig. Nu tyck-
er hon att hon har två spännande och helt olika arbeten som

Andrea Holmström arbetar både administra-
tivt med lantbrukets djur på Svenska Djurhäl-
sovården och kliniskt med exotiska vilddjur på
Skansen-Akvariet. Variation är nödvändigt för
att hon ska trivas.
Vi träffas bland hennes vilda skyddslingar på
Skansen-Akvariet och måste hon välja en
favorit så blir det lemurerna.
– De är riktiga livsnjutare och väldigt vänliga,
säger hon.

Text och foto: Karin Åström Bengtsson

Både vilt
och tamt
på jobbet



kompletterar varandra. Båda har hon
fått av en slump och båda är lika
nödvändiga för att tillfredsställa hen-
nes behov av variation. 

PÅ SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN

är arbetet rent administrativt och
handlar om smittor på animaliepro-
duktionens djur. Andrea är ansvarig
för Svenska Djurbönders Smitt-
skyddskontroll, en frivillig import-
kontroll som bildades i samband
med Sveriges EU-inträde. Förutom
kontroll av importerade djur, sperma
och embryon innebär arbetet infor-
mation om, och beredskap för, epi-
zootisjukdomar. 

– Jobbet är roligt för det sker hela
tiden en utveckling och det kräver ett
brett kontaktnät både inom näring-
en och på olika myndigheter, säger
hon.

Senaste halvåret har hon i det när-
maste varit uppslukad av STUDS
projektet som Jordbruksverket driver
i samarbete med bland andra tull,
militär, polis och lantbruksnäringen
och som handlar om att förbättra
epizootiberedskapen i Sverige. 

– På importfronten är läget under kontroll.
Många befarade att importen av livdjur skul-
le öka efter EU-inträdet men den har snarare
minskat, berättar Andrea.

De senaste åren har importen av livdjur
bestått av tio till femton nötkreatur, fem till
tio får och inga svin. Däremot ökar importen
av sperma och embryon vil-
ket är i linje med de rekom-
mendationer Andrea ger till
landets bönder. 

På Skansen-Akvariet arbe-
tar hon också mest förebyg-
gande men som kliniker.
Istället för "ursvenska" kor,
får och grisar är patienterna
lemurer, surikater, bushba-
bys, allehanda apor och repti-
ler. 

– FISKARNA BLIR SÄLLAN SJUKA. Det störs-
ta ingreppet vi har gjort var en operation av en
käkfraktur på en muräna. Det var kollegan
Mia Runnérus som fixerade frakturen assiste-

rad av två veterinärer och två djurvårdare.
Den operationen renderade en helsida i
Aftonbladet. Tilläggas kan att operationen
lyckades. Muränan Gudrun får dock inte
längre träffa sin antagonist Göran, berättar
Andrea.

– Smittskyddsdelen i mitt andra jobb har
jag stor nytta av också i djurparksjobbet, säger

hon.
På Skansen-Akvariet dispo-

nerar Andrea ett undersök-
ningsrum med narkos och
röntgen. För större ingrepp
anlitas djurkliniken Roslags-
tull. 

– Här är alla djuren vilda,
hur snälla de än verkar. Jag är
helt beroende av de duktiga
djurskötarna. Vid i stort sett

alla ingrepp söver vi patienterna, förklarar
hon.

Som nu, när surikaten Tyra ska undersökas
för en bitskada som hennes artfrände Tilda är
skyldig till. Djurskötaren Mia, som egentli-
gen är mammaledig, har tagit sig till jobbet

❘ ❙ ❚ reportage

svensk veterinärtidning nummer 13 •  2003 7

Kattalemurerna är Andrea
Holmströms favoriter bland
skyddslingarna på Skansen-
Akvariet. – De är riktiga
livsnjutare och vänligt sinna-
de, säger hon. Så fort solen
visar sig sätter de sig tillrätta
för att sola magen.

»... en operation
av en käkfraktur
på en muräna«



dagen till ära eftersom
surikaterna är hennes
hjärtesak och speciali-
tet. Trots att hon är van
blir hon biten i fingret,
"lite lätt bara". Mias
vikarie My hjälper också till liksom Bosse
Jonsson, mera känd som Robinson-Bosse
efter sin medverkan i underhållningspro-
grammet för några år sedan. Till slut ligger
Tyra på undersökningsbordet och blir sövd
med gasnarkos. 

– En annan stor skillnad är att vilda djur
ogärna visar symtom. De är nästan alltid

mycket sjuka när de väl hamnar
på undersökningsbordet. I djung-
eln riskerar ju den som är sjuk att
bli uppäten, förklarar Andrea. 

Andrea har arbetat på Skansen-
Akvariet i nio år nu och tog 1996
initiativet till bildandet av en zoo-
veterinärgrupp inom Svenska
Djurparksföreningen. I Sverige
finns ungefär 20 zooveterinärer
och de träffas årligen. Ett fåtal är
anställda direkt av djurparken
men de flesta är, precis som
Andrea, konsulterande. På sina

möten ventilerar de såväl problematik som
lösningar och drar lärdom av varandra. På
senare år har mötena varit öppna för zoovete-

rinärer i hela Norden. När det
gäller fortbildning måste zoo-
veterinärerna nästan alltid
vända sig utomlands, främst
till Europa eller USA.

– Djurparksvärlden är
spännande. Den lockar till sig
många intressanta människor.
Sedan fem till tio år jobbar
djurparkerna mycket mer med
djurens miljö. Djurparkernas
existensberättigande är ju
undervisningssyftet och vär-
nandet om utrotningshotade
arter. Men veterinärer borde

ha mer inflytande vid
planering av verk-
samheten, säger And-
rea och menar att det
är veterinärernas sak
att själva se till att bli
mer involverade.

På Skansen-Akva-
riet är Andrea med i
allt från planerandet
av foderstater till mil-
jöberikning av an-
läggningar. Fodersta-

ter är en viktig bit i jobbet och nu gäller det
att få några titiapor, som kom till Skansen i
våras från en djurpark i England, att accepte-
ra fullpellets som föda. Det är speciellt en sjut-
tonårig hona som nyss fått en unge som inte
vill äta ordentligt och som blivit nergången.
Hon har fått vätskas upp några gånger.

– APOR ÄR I REGEL väldigt specialiserade
när det gäller födan. De här aporna äter i vilt
tillstånd nästan uteslutande frukt. Frukten vi
får till våra breddgrader är övermogen jämfört
med födan i djungeln vilket innebär att nä-
ringsinnehållet skiljer sig markant. Vi måste
försöka lura de här aporna att äta genom att
till exempel mosa pelletsen i banan och ägg,
säger Andy.

Hon pratar med djurvårdaren My om olika
knep, kalkmängd och om att det behöver
installeras UV-ljus till aporna så att de bättre
kan ta upp vitamin D3.

Andrea behöver omväxling för att trivas.
Det var på svågerns arrendegård, Ottenby
Kungsgård, på Öland som intresset för lant-
brukets djur väcktes. Och efter en grundkurs
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»En annan
stor skillnad är
att vilda djur
ogärna visar
symtom«

13 surikater ska id-märkas
och könsbestämmas. Inte
helt lätt visare det sig. De är
vilda och bits i självförsvar
så fort de får chansen.
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i arbete med lantbruk, som hon gick i Kal-
mar, följde fem år med olika arbeten som
djurskötare på gårdar, bland annat i Austra-
lien och Kanada. Sedan läste hon till veteri-
när. 

På fritiden är det ett annat djurslag som
hon helst ägnar sig åt, nämligen hundar.
Hon har fött upp två valpkullar av Engelsk
springer spaniel och tränar gärna spår och
vardagslydnad med sina två hundar.

KLOCKAN NÄRMAR SIG LUNCHTID när det
är dags för ett högtidligt ögonblick. En liten
bushbabyhona – en halvapa som är speciali-
serad för att leva i mörker – ska slippa ut ur
sin fyra månader långa karantän och träffa
sin partner. Hon har suttit isolerad och tes-
tats för tuberkulos, SIV, Hepatit B, salmo-
nella och shigella. Hennes parasitstatus har
också undersökts. Det är inte tillåtet för pri-
vatpersoner att hålla apor i Sverige utan
särskilt tillstånd från Jordbruksverket. Den
här lilla honan har kommit till Sverige på
okända vägar. 

– Vi blev erbjudna att köpa henne av en
privatperson men till alla sådana erbjudan-
den säger vi blankt nej. Däremot kan vi ta
emot djur om människor vill lämna in dem
anonymt. För djurens skull, berättar Skan-
sen-Akvariets ägare Jonas Wahlström och
tillägger att det händer ett fåtal gånger per år.

Bushbaby-honan levererades således till
Skansen-Akvariet i en låda av en privatper-

son som påstod
att han inte
hade något med
henne att göra
men som visade
sig veta en hel
del om henne.

Nu är Andrea, Jonas och djurskötaren My
mycket spända på vad som ska hända när
hon släpps ut. Vi traskar iväg till akvariets
avdelning för mörkerseende djur. Där råder
ett slags svårgenomträngligt skymningsmör-
ker som det tar ett bra tag att vänja ögat vid.
Jonas öppnar burens glas med specialnyckel
och släpper in den lilla glosögda varelsen. Vi
andra väntar spänt på resultatet. En liten
kvist vajar till inne i burens dunkel. Sedan
händer inget mer. Eller snarare, om något
händer, så förblir det dolt för våra ljuskrä-
vande ögon. Det hjälper inte hur mycket vi
än stirrar. Vi ger upp innan vi också blivit
glosögda på kuppen.

– DU MÅSTE TA MED att Andy är världens
bästa veterinär, ropar Mia när vi travat till-
baka till lunchrummet. Jag ber henne att
motivera utnämningen.

– Hon vänder sig alltid till oss som jobbar
med djuren när hon har frågor. Och
så är hon rolig och lätt att jobba med.
Man lär sig massor av henne, säger
Mia och får ivrigt medhåll av kolle-
gerna runt lunchbordet.  ■

Foderstater är en viktig del av jobbet. Andrea går igenom dem med djurskötaren My.

❚ ❘  f a k t a

andrea holmström

Namn: Andrea Holmström.
Yrke: Veterinär på Svenska
Djurhälsovården och på Skansen-
Akvariet.
Ålder: 43 år.
Familj: Djurtokiga dottern Sara, 14 år,
och särbon Erik i Uppsala.
Bor: På Resarö i Stockholms skär-
gård.
Egna djur: Två hundar, engelsk
springer spaniel, och dotterns ridhäst.
Intressen: Att resa. Jag har ett för-
flutet som riktig globetrotter.
Om veterinärförbundets orga-

nisation: – Jag är trött på allt bråk
och vill att vi tittar framåt. Jag hop-
pas att den nya utredningen kommer
fram till något och inte bara blir
ytterligare en långbänk. Vi är en liten
kår och jag tror att vi har mest nytta
av att hålla ihop.

Surikaten Tyra har blivit biten
av sin surikatkompis Tilda. Vid
så gott som alla ingrepp sövs
djuren. - Alla mina patienter
här är vilddjur hur snälla de
än kan verka, säger Andrea.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
CARL-JOHAN EHLORSSON, leg veterinär, OVE OLSSON, agr dr,

adjungerad professor, NILS LUNDEHEIM, agr dr, docent*

Klövskador hos suggor är ett stort
problem i system med stor andel
spaltgolv och liten halmtilldelning.
Klövsprickor, klövröta och bölder är
vanliga och problemen ökar med
suggornas ålder. Författarna har
studerat möjligheterna att bota
och förebygga klövskador. Resulta-
ten visar, att behandlingar för att
korrigera eller bota klövskador i
form av klövsprickor eller klövröta
inte har någon större effekt på
klövhälsan. Istället måste åtgärder
tillgripas för att förändra inhys-
ningsmiljön till system som är
mindre provocerande.

I N LEDN I NG
I en nyligen utförd studie av klövhälsan
hos suggor i olika inhysningssystem (1)
visades att skador i form av klövsprickor
och klövröta hos suggor är ett stort pro-
blem, speciellt i inhysningssystem med
stor andel spaltgolv och liten halmtill-
delning (Figur 1). I samma studie visa-
des att system med djupströbäddar ger
betydligt mindre problem men att man
i dessa system kan få problem med för-
växta klövar. 

I studien ingick också en omfattande
litteraturgenomgång, som visade att arv,
ålder, skötsel, inhysning och utfodring
påverkar suggornas klövhälsa. Prevalen-

sen allvarliga klövskador är signifikant
högre i besättningar med spalt på göd-
selytan jämfört med ströbäddssystem,
och dessa skador ökar med djurens
ålder. Resultaten motsägs till viss del av
en nyligen publicerad undersökning (5)
som visar att spaltgolv på gödselytan
inte orsakar fler klövskador än fast golv
i väl etablerade suggrupper.

Studier av regelbunden förebyggande
klövvård på suggor är få. I ett danskt
klövverkningsprojekt under 1987-1991
(7) visades att suggor med bättre klöv-
status klämde ihjäl färre smågrisar. 

Föreliggande studier belyser om en
regelbunden klövvård inför varje gris-
ning förbättrar hållbarhet och produk-
tionsresultat hos suggorna samt om
denna klövvård medför en förbättrad
klövhälsa.

MATERIAL OCH METODER
Beskrivning av försöksbesättningen
I den studerade besättningen finns ca
1 300 suggor i produktion. Suggorna får
blötfoder bestående av vassle, spannmål,
premix och soja. Varje vecka grisar 62
suggor fördelat på två olika grisningsav-
delningar. Suggorna har fem veckors
ditid och vid avvänjningen flyttas de till
en djupströbädd. Efter en vecka, när de
flesta suggorna har blivit inseminerade,
flyttas de till en box med ätbås, liggyta
och gödselgång med spalt (så kallad tre-
rummare). I samband med denna flytt
grupperas suggorna om från en grupp
med 30 djur till två grupper om 14-15
djur. I dessa boxar går suggorna i fyra-

fem veckor tills de är dräktighetstestade,
varefter de flyttas till en dräktighetsav-
delning. 

I hälften av dräktighetsavdelningarna
finns boxar med ätbås och liggyta (tre-
rummare). I de övriga avdelningarna
finns boxar med korta ätbås och liggyta
(så kallad Burträskmodell). Båda boxty-
perna har spaltgolv på gödselytan. Ligg-
yta, gödselyta och trågplats per djur är
identiska i de båda systemen och betrak-
tades därför som likvärdiga system i
föreliggande studie. 

Förebyggande insatser för 
förbättrad klövhälsa hos suggor  

➤

Figur 1. I en nyligen utförd studie visades
att skador i form av klövsprickor och
klövröta hos suggor är ett stort problem.
Bilden visar klöv med flera sprickor och
klövröta.
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Klövstudiernas utförande
Studierna påbörjades i januari 2000 och
avslutades i april 2001, vilket gav möj-
lighet att följa det initiala försöksmateri-
alet under tre på varandra följande
reproduktionscykler. Suggor, som gick
ur produktion mellan undersök-
ningstillfällena, undersöktes inte speci-
ellt avseende klövstatus vid utgång utan
enbart utslagsorsak noterades.  

I studien ingick initialt 324 suggor
varav de yngsta hade haft sin första kull
vid försökets början. 

Två till fyra veckor före beräknad
grisning (i perioden januari-mars 2000)
undersöktes suggorna första gången.
Produktionsdata, sjukbehandlingar och

utslagsorsaker samlades in från och med
att suggorna gick in i försöket tills de
grisat in efter sista undersökningstillfäl-
let. 

Vid varje undersökningstillfälle togs
suggorna in i en verkstol, klövarna fixe-
rades och klövarnas hälsostatus notera-
des. Klövarna på samtliga fyra ben ren-
gjordes, bedömdes och eventuella för-
ändringar noterades. Samma person
(veterinär) utförde samtliga bedöm-
ningar. För att bedömningarna skulle bli
så objektiva som möjligt registrerades
suggornas identitet efter det att den
enskilda suggan blivit bedömd.

Slumpvis fördelning av djuren till
kontroll- och försöksled skedde genom

att suggor med jämna
öronnummer blev försöks-
djur medan suggor med
udda öronnummer blev
kontrolldjur. 

Gradering av 
förändringar
Klövsprickor
De förändringar i form av
klövsprickor som registre-
rades efter en femgradig
skala var vertikal spricka i
klövkapseln (Spr 1) (Figur
2a-d), horisontell spricka i
bakre delen av klövkapseln
(Spr 2), spricka i vita linjen
(Spr 3) och spricka i över-
gången häl-tå (Spr 4).

De fem graderna i ska-
lan var 1 = normal klöv
utan några skador, 2 =
lindriga sprickbildningar
eller ytliga lesioner, 3 = mer
allvarliga lesioner begrän-
sade till epidermis, 4 = all-
varliga djupgående lesio-
ner och 5 = mycket allvar-
liga och djupgående
sprickor och lesioner ner
till chorium eller subcutis. 

Hälskador
De förändringar i form av hälskador
som registrerades efter en femgradig
skala var klövröta (Häl 1) (Figur 3a-d)
och sprickbildning i hälen (Häl 2).

I den femgradiga skalan var 1 = nor-
mal häl utan några erosioner, 2 = små
ytliga erosioner, 3 = en viss överväxt av
hälen har påbörjats, hornet har en grov
ojämn struktur eller utbredd sprickbild-
ning, 4 = kraftig överväxt av hälens horn
eller mer utbredd/djupgående sprick-
bildning samt 5 = en mycket kraftig
överväxt samt eventuell förekomst av
delvis lösa hornskikt eller större sprickor
ner i underliggande läderhud.

Åtgärder
Kontrollsuggornas klövar åtgärdades
inte vid de tre observationstillfällena.
Alla suggor med förändringar i försöks-

Figur 2 a-d. Vertikal spricka i klövspalten.
2a: klövspricka 1, grad 2 (pil), 2b: klövspricka 1, grad 3 (A) och klövröta grad 2 (B), 2c:
klövspricka 1, grad 4 (A) och klövröta grad 3 (B), 2d: klövspricka 1, grad 5 (pil).

B

A

B

A

➤

a. b.

c. d.



gruppen fick sina klövar
åtgärdade. 

Vid klövverkningen
blev klövsulan nerfräst
till normal längd och
korrekt vinkel, klövrötan
nerfräst till friskt horn,
eventuella sprickor ren-
sade och lättklövarna
nerfrästa. Klövar med
djupgående sprickor blev
dessutom lokalbehandla-
de med en sårsalva bestå-
ende av Helosansalva
blandad med salicylsyre-
pulver och därefter ban-
dagerade. Sådana banda-
ge fick sitta på under tre
till fem dagar.

STATISTISKA 
ANALYSER
Det insamlade datamate-
rialet överfördes från
EXCEL till programpa-
ketet SAS (Ver 8, SAS Institute Inc,
Cary, NC, USA), där data från de tre
bedömningstillfällena kopplades ihop
för respektive fot (totalt 1 296 fötter).
De statistiska analyserna genomfördes
med hjälp av variansanalys (PROC
MIXED). En log-transformering av
klövparametrarna genomfördes för att
reducera effekten av att parametrarna
inte var normalfördelade.

Den statistiska modellen
vid analys av klövsprickor
och hälskador inkluderade
de fixa effekterna av försöks-
led (=kontroll eller försök),
position (=fram/bak), be-
dömningstillfälle (1, 2, 3),
kullnummer (1, 2, 3, 4, 5,
6+) samt samspelen mellan
försöksled och position, för-
söksled och bedömningstill-
fälle samt position och kull-
nummer. Därtill inkludera-
des den slumpmässiga effek-
ten av fot, hierarkiskt nestad
inom samspelet mellan för-
söksled och position.

Kullstorlek analyserades

med hjälp av en statistisk modell som
inkluderade de fixa effekterna av för-
söksled (=kontroll eller försök), bedöm-
ningstillfälle, kullnummer samt samspe-
len mellan försöksled och bedöm-
ningstillfälle, och försöksled och kull-
nummer. Därtill inkluderades den
slumpmässiga effekten av sugga, hierar-
kiskt nestad inom försöksled.

I resultatredovisningen redovisas sig-

nifikansnivåer enligt konventionellt
mönster: e s = ej signifikant (p>0,05), *
= (p<0,05), ** = (p<0,01) och *** =
(p<0,001).

RESU LTAT
Allmänt
Kontrolledet omfattade initialt 164 och
försöksledet 160 suggor. Som framgår
av Tabell 1 skiljde sig inte kullnummer-
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Tabell 1. Totalt antal undersökta suggor per försöksled vid de tre bedömningstillfällena, samt deras

fördelning på kullnummer.

Antal Kullnummerfördelning (%)
suggor 1 2 3 4 5 6+

1:a bedömningen:
Kontroll 164 14,0 28,0 15,9 16,5 14,0 11,6

Försök   160 12,5 30,0 6,2 13,8 14,4 13,1

Totalt 324 13,3 29,0 16,0 15,1 14,2 12,4

2:a bedömningen:
Kontroll 100 - 15,0 26,0 16,0 17,0 20,0

Försök 103 - 11,7 32,0 14,6 16,5 252

Totalt 203 - 13,3 29,1 15,3 16,7 25,6

3:e bedömningen:
Kontroll 69 - - 15,9 34,8 20,3 290

Försök 66 - - 152 42,4 16,7 25,7

Totalt 135 - - 15,6 38,5 18,5 27,4

➤

Figur 3a-d. Hälskada 1 (klövröta). 3a: hälskada 1, grad 2 (pil), 3b: hälskada 1, grad 3 (A) och klövspricka 1
grad 4 (B), 3c: hälskada 1, grad 4 (A) och klövspricka 1 grad 4 (B), 3d: hälskada 1, grad 5 (pil).

a. b.

c. d.



14 nummer 13 •  2003 svensk veterinärtidning 

➤ fördelningen mellan försöksleden vid
försökets början. Denna jämnhet i
åldersfördelningen kvarstår vid såväl
andra som vid tredje bedömningen. Av
tabellen framgår också att efter en gris-
ningsomgång hade totalt 121 suggor
(37 %) gått ur produktion. Av de kvar-
varande 203 djuren utgick ytterligare 68
suggor fram till tredje bedömningen vil-
ket medförde att ca 41 procent av det
ursprungliga djurmaterialet kvarstod
efter två grisningscykler. 

Klövskador
Tabell 2 redovisar fördelningen av klöv-

sprickor (4 noteringar) och hälskador (2
noteringar) på fram- och bakben inom
respektive försöksgrupp. Nivån av fram-
bensskador (Spr 1, 2 och 3 samt häl 1
och 2) är signifikant lägre än för bakbe-
nen (Tabell 3). 

Mellan försöksleden (totalt för alla tre
bedömningstillfällena) föreligger däre-
mot enbart skillnader avseende spricka 3
och 4 (Tabell 3), där försöksdjuren har
lägre medelpoäng. 

I hela suggpopulationen (1:a bedöm-
ningen) uppvisar bakbenen generellt ca
5,7 gånger högre frekvens av grava klöv-
sprickor (grad 4+5) än frambenen (6,8

och 1,2 % respektive) (Figur 4). Även
svårartade hälskador (grad 4+5) uppträ-
der ca 2,6 gånger så ofta på bakbenen
som på frambenen (15,3 och 6,0 %
respektive).

I variansanalysmodellen inkluderades
både effekten av kullnummer och effek-
ten av bedömningstillfälle. 

I Tabell 3 kan utläsas att bedöm-
ningstillfället hade starkt signifikant
inverkan på samtliga sex analyserade
klövskador. Kullnummer hade signifi-
kant inflytande på spricka 2, spricka 3,
spricka 4 samt häl 1. 

Grad Framben Bakben
Klövspricka, Hälskada, Klövspricka, Hälskada,

position position position position

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2

Kontroll 1 97,9 95,8 73,6 92,1 79,1 81,5 93,6 89,4 71,5 95,2 65,8 67,9

2 1,2 2,1 21,5 5,8 4,8 11,8 1,8 3,9 13,6 1,5 6,1 14,5

3 0,9 2,1 4,5 1,8 10,3 6,1 2,7 4,2 10,3 2,4 16,1 11,8

4 0 0 0 0,3 4,8 0,3 0,9 1,5 3,3 0,9 9,4 4,8

5 0 0 0,3 0 0,9 0,3 0,9 0,9 1,2 0 2,7 0,9

Försök 1 95,0 95,3 81,9 90,9 76,6 76,6 90,6 87,2 78,2 93,4 62,2 68,1

2 3,1 3,4 14,7 7,3 8,4 14,4 2,8 5,9 11,9 2,8 9,1 16,6

3 1,9 1,3 2,5 0,9 11,3 7,2 5,6 5,9 8,1 3,4 19,4 11,9

4 0 0 0,9 0,9 3,4 1,6 0,3 0,9 1,9 0,3 6,9 2,5

5 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 0 0 0 2,5 0,9

Kontroll 1 96,6 92,2 92,6 90,2 68,6 80,9 92,2 86,8 91,2 97,1 47,1 72,1

2 1,0 2,5 4,9 7,8 5,9 14,2 2,0 4,4 2,5 1,5 4,4 11,8

3 2,5 3,9 1,0 2,0 13,7 3,9 3,9 5,9 3,9 0,5 25,0 13,2

4 0 1,0 0,5 0 10,3 0,5 1,5 2,9 2,0 0,5 21,1 2,5

5 0 0,5 0,5 0 1,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 2,5 0,5

Försök 1 94,1 90,7 95,1 95,6 59,8 82,4 85,8 87,3 98,0 98,5 44,6 72,1

2 2,9 6,4 4,9 3,9 10,3 13,2 9,8 5,4 0,5 1,5 12,3 12,3

3 2,5 2,5 0 0,5 20,1 3,4 2,9 5,9 0,5 0 25,0 11,8

4 0 0,5 0 0 9,3 1,0 1,0 1,5 1,0 0 15,7 3,9

5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 2,5 0

Kontroll 1 83,6 90,0 98,6 93,6 50,0 92,9 66,4 82,9 97,9 98,6 37,1 84,3

2 3,6 0,7 1,4 1,4 10,0 3,6 7,1 0,7 0,7 0,7 7,1 6,4

3 7,1 5,0 0 3,6 25,7 3,6 10,7 5,0 0,7 0 30,0 6,4

4 4,3 4,3 0 1,4 11,4 0 14,3 10,0 0 0,7 17,9 2,1

5 1,4 0 0 0 2,9 0 1,4 1,4 0,7 0 7,9 0,7

Försök 1 79,5 92,4 94,7 97,7 43,9 90,2 60,6 87,9 99,2 99,2 29,5 85,6

2 6,8 3,8 2,3 0,8 15,9 6,8 11,4 2,3 0,8 0 12,9 4,5

3 9,8 3,8 3,0 1,5 25,8 2,3 15,9 6,1 0 0,8 25,8 9,1

4 3,0 0 0 0 10,6 0,8 9,8 3,0 0 0 24,2 0

5 0,8 0 0 0 3,8 0 2,3 0,8 0 0 7,6 0,8
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Tabell 2. Procentuell fördelning av klövskador vid första, andra och tredje bedömning enligt en femgradig skala, där 1 = utan

anmärkning och 5 = grav skada.
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Produktionsresultat
Suggornas produktionsresultat efter
bedömningstillfällena har registrerats
och resultaten visas i Tabell 4. Bedöm-
ningarna gjordes tre till fyra veckor före
grisningen. Grisningarna skedde inom

en veckas tid inom grupperna med blan-
dade kontroll- och försökssuggor.
Avvänjningen skedde schemalagt och
samtidigt efter en genomsnittlig ditid på
32 dagar. Signifikanta samspel mellan
bedömningstillfälle och försöksled för

totalantalet födda respektive
antalet dödfödda visar att
suggorna i de två försöksgrup-
perna inte förändrades paral-
lellt under försöksperioden. 

Utslagsorsaker
I Tabell 5 redovisas utslagsor-
sakerna efter de tre bedöm-
ningstillfällena. Antalet totalt
utgångna djur fördelar sig lika
mellan försöks- och kontroll-

ledet. Som utslagsorsak dominerar ferti-
litetsproblem speciellt efter den första
bedömningen med stor andel andra-
och tredjegrisare. Efter de andra och
tredje bedömningarna, med ökad me-
delålder hos de kvarvarande djuren,
ökar utslagningen på grund av hög
ålder. Utslagningar orsakade av trauma-
tiska skador synes vara oberoende av
djurens medelålder. Klövskador som
rapporterad utslagsorsak förekom
endast efter tredje bedömningen. I kon-
trolledet blev då tio procent (2 av 21)

Tabell 3. Signifikansnivåer samt korrigerade medeltal (LS-means, ”geometriska”) för de effekter

som inkluderades i den statistiska modellen. sign = signifikans, e.s. = ej signifikant.

Effekt av Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Häl 1 Häl 2

Försöksled Sign. e.s. e.s. ** * e.s. e.s.
kontroll 1,14 1,13 1,19 1,05 1,58 1,19
försök 1,17 1,11 1,09 1,03 1,64 1,20

Position Sign. *** *** ** e.s. *** ***
Fram 1,11 1,08 1,09 1,05 1,47 1,12
Bak 1,20 1,15 1,13 1,03 1,76 1,27

Bedömningstillfälle Sign. *** *** *** *** *** ***
1 1,05 1,07 1,22 1,06 1,37 1,28
2 1,08 1,12 1,06 1,03 1,61 1,22
3 1,36 1,16 1,05 1,02 1,88 1,09

Kullnummer Sign. e.s. ** *** ** *** e.s.
1 1,13 1,12 1,13 1,03 1,40 1,14
2 1,18 1,18 1,15 1,03 1,58 1,15
3 1,16 1,11 1,13 1,06 1,64 1,22
4 1,16 1,11 1,06 1,03 1,71 1,23
5 1,18 1,09 1,10 1,02 1,73 1,21
6+ 1,12 1,10 1,06 1,07 1,62 1,23

Samspel
Försöksled*position Sign. e.s. e.s. e.s. e.s. e.s. e.s.

Försöksled* Sign. e.s. * * e.s. e.s. e.s.
bedömningstillfälle

Position* Sign. ** e.s. e.s. * e.s. e.s.
kullnummer

Tabell 4. Korrigerade medeltal (LS-means) för suggornas produktionsresultat efter

första, andra och tredje bedömningen inom kontroll- respektive försöksled.

Totalt Antal  Antal Antal Dödlighet
antal levande död- avvanda under
födda födda födda diper., %

Bedömning 1 Kontroll 12,9 11,7 1,2 9,0 9,7

Försök 12,0 11,2 0,8 9,2 7,5

Bedömning 2 Kontroll 11,7 11,1 0,6 9,3 6,8

Försök 12,3 11,3 0,9 9,5 10,4

Bedömning 3 Kontroll 13,2 12,1 1,1 9,6 8,9

Försök 12,5 11,4 1,2 9,8 14,0

Sign. (samspel) * ej sign. * ej sign. ej sign.
➤

Figur 4. I hela suggpopulationen uppvi-
sar bakbenen generellt ca 5,7 gånger
högre frekvens av grava klövsprickor än
frambenen. Klöven på bilden visar klöv-
spricka 3, grad 5 (A) och klövspricka 4,
grad 2 (B), kombinerat med en hälskada
(C).

A

B

C
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utgallrade på grund av klövskador mot
inget (0 av 18) i försöksledet. Statistisk
analys visade dock enbart numeriska
skillnader mellan försöksled beträffande
fördelning av utslagsorsaker. 

Behandlingsfrekvens
Tabell 6 visar att under varje reproduk-
tionscykel har ca 20 procent av suggor-

na behandlats för någon ohälsa.
Behandlingsfrekvensen synes öka med
djurens ålder/bedömningstillfälle från
ca 15 procent till ca 30 procent från
första till tredje bedömningen.

Behandling för hälta och klövinflam-
mationer dominerar och ca fyra av fem
behandlingar har riktats mot detta.
Någon effekt i form av lägre behand-

lingsbehov i försöks-
ledet, där djuren
erhållit en adekvat
klövvård vid besikt-
ningstillfällena, syns
inte. Vid tredje be-
dömningen (Figur 5)
visas dock att fre-
kvensen av klöv-
sprickor var lägre hos
försöksdjuren än hos
kontrolldjuren (30,3
mot 50,7 %, p<0,05)

Klövhälsobefräm-
jande åtgärder 
Insatser i form av

verkning, upprensning och behandling
var omfattande i försöksledet (Tabell 7).
Vid första bedömningstillfället fick mer
än 50 procent av suggorna sina klövar
verkade ("justerade" i form av nerfräs-
ning av klövar och lättklövar till normal
längd och korrekt vinkel). Drygt 40 pro-
cent fick förutom denna verkning en
lokal upprensning (klövröta nerfräst till
friskt horn samt eventuella sprickor ren-
sade). Ytterligare drygt sex procent av
djuren fick utöver verkning och lokal
upprensning en lokal sårbehandling
som i vissa enskilda fall (0,2 % av dju-
ren) kompletterades med antibiotikabe-
handling. Endast ca 2,5 procent (4 sug-
gor) passerade det första bedöm-
ningstillfället utan att få sina klövar
åtgärdade.

Vid nästföljande bedömningstillfälle
fick 78,2 procent av de kvarvarande dju-
ren en klövjustering utan vidare åtgär-
der. Andelen verkade och lokalt uppren-
sade var drygt 16 procent och andelen
som dessutom fick direkt sårbehandling
var 2,4 procent. Antalet suggor som fick
antibiotikabehandling var nu två (0,2
%). Vid det tredje behandlingstillfället
ökade andelen verkade suggor till 87,5
procent medan verkning kombinerat
med lokal upprensning återigen mins-
kade (8,7 %). Lokal behandling eller
antibiotikaterapi tillgreps inte i något
fall. Andelen suggor som bedömdes ha
helt korrekta klövar var även vid den

Totalt Själv- Hög Fertili.- Dålig För- Juver- Trau- Tempe- Klöv-
ant. ut- död ålder tets- prod. lossn.- bölds- matiska rament; skador
gångna probl. probl. probl. skador övrigt

Kontrolled 60 - 6 (10) 37 (62) 5 (8) - 3 (5) 5 (8) 4 (7) -

Försöksled 52 1 (2) 6 (11) 28 (54) 4 (8) - 3 (6) 9 (17) 1 (2) -

Kontrolled 28 - 13 (46) 5 (18) 4 (14) 2 (8) 1 (4) 3 (11) - -

Försöksled 33 1 (3) 10 (31) 8 (24) 6 (18) 1 (3) 2 (6) 4 (12) 1 (3) -

Kontrolled 21 - 8 (38) 6 (29) 3 (14) - - 2 (9) - 2 (10)

Försöksled 18 - 9 (50) 5 (28) 1 (5) - 1 (6) 2 (11) - -

Tabell 5. Utslagsorsaker efter första, andra och tredje bedömningen. Totalt antal utgångna suggor. För respektive

utgångskod anges antal utgångna suggor inom kontrolled, försöksled och bedömning. Inom parentes anges den

procentuella fördelningen.
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Totalt Totalt Hälta Klöver- Mastit MMA
antal antal infek-

suggor suggor tion
som som

ingick behandlats

Kontrolled 60 - 6 (10) 37 (62) 5 (8) -

Försöksled 52 1 (2) 6 (11) 28 (54) 4 (8) -

Kontrolled 28 - 13 (46) 5 (18) 4 (14) 2 (8)

Försöksled 33 1 (3) 10 (31) 8 (24) 6 (18) 1 (3)

Kontrolled 21 - 8 (38) 6 (29) 3 (14) -

Försöksled 18 - 9 (50) 5 (28) 1 (5) -

Tabell 6. Behandling av sjuka suggor efter första, andra och tredje bedömningen.

För respektive sjukdomskod anges antalet behandlade suggor inom kontrolled,

försöksled och bedömning. Inom parentes anges den procentuella fördelningen.
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➤

andra och tredje bedömning-
en mycket låg (ca 3 respektive
4 %).

Utveckling av klövskador
I tabell 8 visas att frekvenserna
klövsprickor som kvarstår
mellan bedömningstillfällena
är låga i hela djurmaterialet. I
kontrolledet kvarstod endast
0,2 och 0,1 procent klöv-
sprickor med grad 4+5 mellan
första och andra respektive
mellan andra och tredje be-
dömningstillfället. I försöks-

ledet var frekvensen kvarstående grava
sprickor än mindre (0,0 och 0,1 % mel-
lan respektive bedömning). Däremot
tillkommer nya klövsprickor i nivåerna
1,1 och 4,5 procent mellan första och
andra respektive mellan andra och tred-
je bedömningstillfället för kontrolledet.
Samtidigt avläker klövsprickor med 1,1
respektive 1,5 procent. 

I försöksledet är tillkomsten av nya
klövsprickor lägre både vid första och
andra bedömningstillfället (0,7 respek-
tive 2,4 %). Även nivåerna av avläkta
skador är lägre för försöksledet (0,6
respektive 0,9%) vid bedömningstillfäl-
le 2 och 3. 

Frekvenserna av kvarstående hälska-
dor (grad 4+5) är 4,4 och 3,9 procent för
kontroll- respektive försöksledet mellan
bedömningstillfällena ett och två. De

ökar till 4,5 och 4,9 procent mellan
andra och tredje bedömningarna. Häl-
skadornas avläkning är högre i kontrol-
ledet än i försöksledet (4,4 och 3,9%
samt 6,2 och 4,6% för respektive
bedömningar). Frekvenserna tillkom-
mande skador är ungefär desamma, eller
mellan 6-7 procent oavsett tidsperiod.

Klövstatus hos utslagna djur
I Figur 5 visas klövstatus hos utslagna
djur jämfört med kvarvarande djur i
produktion. Mellan första och andra
bedömningstillfället utgick 121 djur
(37 %). De utslagna djuren har ingen
överfrekvens av grava klövsprickor eller
hälskador jämfört med ingångsvärdena
vid första bedömningen eller mot de
kvarvarande djuren vid andra bedöm-
ningen. 

Mellan andra och tredje bedömning-
en hade 68 djur (33,5%) slagits ut. De
utslagna djurens klövstatus kan jämföras
med klövhälsan hos de kvarvarande dju-
ren vid dels andra, dels tredje bedöm-
ningen, då utslagningarna skett inter-
mittent mellan dessa tillfällen. Utslagna
djur från försöksledet (37 stycken) hade
lägre klövskadefrekvenser än utslagna
kontrolldjur (31 stycken) men generellt
har de utslagna djuren lägre nivåer av
klövsprickor och hälskador än de kvar-
varande djuren vid såväl andra som tred-
je bedömningstillfället.

DISKUSSION
I studien belyses effekten av att systema-
tiskt behandla suggors klövar för att
kartlägga om en regelbunden klövvård
kan ge en förbättrad klövhälsa och där-

Tabell 7. Klövhälsobefrämjande åtgärder för suggor inom försöksledet, procentuell fördelning.

Totalt antal Suggor Suggor   Suggor som Suggor som    
suggor som som som verkats verkats, fått verkats, fått

ingick verkats och fått lokal upp- lokal upp-
lokal upp- rensning rensning
rensning samt lokal samt allmän

behandling antibiotikaterapi

1:a bedömningen 160 50,6 40,3 6,3 0,2

2:a bedömningen 103 78,2 16,3 2,4 0,2

3:e bedömningen 66 87,5 8,7 0 0

Tabell 8. Utveckling (%) av grava klövsprickor och svårartade hälskador (grad 4+5). Förändring inom fot och skadeanmärkning,

oavsett position, mellan första och andra, respektive mellan andra och tredje bedömningstillfället. Djur som är utmönstrade

mellan respektive bedömning ingår ej i basen för procentberäkningarna.

% av observerade klövar

Initialt för Initialt för Kvarstående Avläkta skador Tillkomna skador 
sprickor hälskador skador mellan resp. mellan resp. mellan resp. bedöm-

bedömningstillfälle bedömningstillfälle ningstillfälle

Sprickor Hälskador Sprickor Hälskador Sprickor Hälskador

Mellan 1-2 Kontroll 2,4 14,1 0,2 2,5 1,1 4,4 1,1 7,3

bedömning Försök 1,3 12,3 0,0 1,7 0,6 3,9 0,7 6,7

Mellan 2-3 Kontroll 6,5 17,0 0,1 4,5 1,5 6,2 4,5 6,3

bedömning Försök 3,3 16,3 0,1 4,9 0,9 4,6 2,4 6,8



med bättre produktionsresultat hos sug-
gorna. Dåliga ben och klövar hos sug-
gorna kan störa ett normalt beteende,
bland annat i samband med betäckning-
en och vid omhändertagandet av späd-
grisar. Det bör otvivelaktigt inverka
negativt på besättningens årsproduk-
tion. 

Skillnader i totalantalet födda fanns
redan vid det första bedömningstillfäl-
let, till kontrolledets fördel. Dessa skill-
nader, innan försökets början, är inte
behandlingseffekter utan helt slump-
mässiga. En något lägre spädgrisdödlig-
het hos suggorna i försöksledet efter
första och tredje bedömningen har note-
rats. Spädgrisdödligheten var mycket låg
hos de yngre suggorna. Den ökade med
åldern på suggorna och för de äldre dju-

ren var den över 20 procent. 
Medicinska behandlingar av olika

sjukdomar skiljer sig inte åt mellan de
olika försöksleden. Däremot ökar
behandlingsfrekvensen från första till
tredje bedömningsomgången för hälta/-
klövinfektion från ca 13 procent till ca
28 procent. Detta kan vara en ålders-
effekt men också en generell trend i
besättningen oavsett ålder. En accepta-
bel nivå, vilken till exempel uppnås i
halmbaserade system (1), kan vara fem
procent.

Andelen utgångna suggor efter de tre
bedömningarna skiljer sig inte åt mellan
försöksleden. Anmärkningsvärt är att
klövskador som rapporterad utgångsor-
sak förekom först efter den tredje
omgången. Hälta och klövinfektioner

betraktas uppenbarligen
inte som primära utslagsor-
saker utan som störningar
vilka är möjliga att behand-
la. Det kan dessutom vara
mycket svårt att ställa rätt
klinisk diagnos, då ben-
svaghet liksom klövskador
ger hälta (3). De utslagna
djuren mellan bedöm-
ningstillfällena hade lägre
förekomst av såväl klöv-
sprickor som hälskador än
de kvarvarande djuren, vil-
ket tyder på att klövskador-
na inte – varken direkt eller
indirekt – utgjort den pri-
mära utslagsorsaken. 

Klövröta
Hälskador i form av klövrö-
ta är vanligt förekommande
i besättningar med spalt-
golv på gödselytan (1)
(Figur 6). Om klövrötan
blir alltför djupgående
innebär det risk för en
infektion via läderhuden i
form av septisk pododer-
matit (klövböld). Genom
att fräsa bort dåligt horn i
hälen som vid klövröta,
gavs klöven förutsättning
att påbörja bildandet av

nytt horn av bra kvalitet. Tyvärr har
denna behandling inte givit önskad
effekt, vilket möjligen kan bero på att
närmiljön i sinsuggeboxarna varit alltför
provocerande. Inhysningssystemet
medgav endast en mycket liten daglig
halmtilldelning. Detta medförde att
boxmiljön ofta blev fuktig. Fukt och
hög ammoniakhalt har rapporterats ha
en direkt negativ inverkan på klövkvali-
teten (3). Noterbart är att bakbenen är
mer frekvent drabbade än frambenen,
vilket också andra författare iakttagit
(2).

Klövsprickor
Klövsprickor är bland annat en effekt av
bristfälligt golvunderlag. Grov betong-
yta kan göra klövhornet tunt och svagt.
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1:a bedömningen:
INGÅENDE  DJUR
TOTALT: 324 (100%)
Klövsprickor: 11,4%
Hälskador: 27,5%

KONTROLL: FÖRSÖK:
Antal: 164 (50,6%) Antal: 160 (49,4% )
Klövsprickor: 13,4% Klövsprickor: 9,4%
Hälskador: 30,5% Hälskador: 24,4%

2:a bedömningen:
KVARVARANDE DJUR
TOTALT: 203 (100%)
Klövsprickor: 12,9 %
Hälskador: 39,5 % 

KONTROLL: FÖRSÖK:
Antal: 100 (49,3%) Antal: 103 (50,7%)
Klövsprickor: 16,0% Klövsprickor: 9,7%
Hälskador: 43,0% Hälskador: 35,9%

3:e bedömningen:
KVARVARANDE  DJUR
TOTALT: 135 (100%)
Klövsprickor: 40,5%
Hälskador: 48,3% 

KONTROLL: FÖRSÖK:
Antal: 69 (51,1%) Antal: 66 (48,9%)
Klövsprickor: 50,7% Klövsprickor: 30,3%
Hälskador: 43,5% Hälskador: 53,0%

Mellan 1:a och 2:a bedömningen:

UTGÅNGNA  DJUR 
TOTALT: 121 (100%) Avser klövstatus
Klövsprickor: 12,4% vid 1:a bed.
Hälskador: 22,1% 

KONTROLL: FÖRSÖK:
Antal: 64 (52,9%) Antal:57 (47,1 %)
Klövsprickor: 12,5% Klövsprickor: 12,3%
Hälskador: 26,6% Hälskador: 17,5%

Mellan 2:a och 3:e bedömningen:

UTGÅNGNA DJUR
TOTALT: 68 (100%) Avser klövstatus
Klövsprickor: 9,4%   vid 2:a bed.
Hälskador: 36,7% 

KONTROLL: FÖRSÖK:
Antal: 31 (45,6%) Antal: 37 (54,4%)
Klövsprickor: 12,9% Klövsprickor: 5,4%
Hälskador: 38,7% Hälskador: 32,4%

➽

203

(63%)

➽

135

(66,5%) ➽68

(33,5%)

➽121

(37%)

Figur 5. Klövstatus hos kvarvarande och utslagna
suggor där frekvenserna baseras på förekomst av
grad 4 och 5 för någon av de ingående fyra respekti-
ve två skadekoderna.
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Om djuren dessutom uppehåller sig i
boxar med spaltelement på gödselytan
kan klövkapseln överbelastas. Sprick-
bildningen i klövkapseln är troligen en
direkt effekt av punktvis överbelastning.
Spricka 3 och 4 (spricka i vita linjen
samt spricka i övergången mellan tå och
häl) kan tänkas vara orsakade av direkt
överbelastning vid exempelvis slagsmål
eller ridning vid brunst. I samband med
etablering av ny rangordning uppstår
ofta slagsmål mellan suggorna, och klö-

varna liksom benen kan då lätt bli över-
belastade och därmed få allvarliga ska-
dor (3). 

Vid den tredje bedömningen var det
framför allt sprickbildningar i klövkap-
selkanten som dominerade (spricka 1
och 2). Dessa kan uppstå när helst en
överbelastning sker. I andra studier (1,
2) har visats att klövsprickor sällan före-
kommer i inhysningssystem med djup-
ströbäddar.

Dynamisk skadebalans
Utvecklingen av skador är uppenbarli-
gen en dynamisk balans mellan kvarstå-
ende, avläkta och tillkommande skador.
Nettofrekvensen av denna dynamiska
process visar att svårartade klövsprickor

såväl som svårartade hälskador ökar sig-
nifikant med åldern och med en fre-
kvens av ca två procentenheter per kull-
nummer. I denna dynamik tillgrips i
praktiken olika terapier som är tämligen
verkningslösa men som genom spontan-
avläkning förmodligen tyds som effekti-
va. Detta resulterar bland annat i en
liten utslagning på grund av klövskador.

Resultaten visar också att såväl dyna-
miken som tidsaspekten i den, kräver
långa observationsperioder och ett stort

djurmaterial för att
säkert kunna utvär-
dera olika inhys-
ningssystems reella
inverkan på klöv/
benhälsan.

Eftersom det
verkar omöjligt att
uppnå eftersträvad
effekt med hjälp av
klövvård i ett
system med spalt-
golv på gödselytan,
måste man i stället
rekommendera att
bygga inhysnings-
system som tillåter
en riklig halmtill-
delning (Figur 7). 

Hypotesen att en
regelbunden klöv-
vård inför varje gris-
ning skulle ge en

bättre hållbarhet på suggorna och ett
bättre produktionsresultat har bara del-
vis infriats.

Rutinmässig klövvård är förenat med
en stor arbetsinsats och totalkostnaden
kan beräknas till ca 100 SEK per sugga
och tillfälle. Dessutom är denna hanter-
ing till viss del stressande för djuren och
personalen. Med nu föreliggande fakta
kan åtgärden inte rekommenderas som
allmänpreventiv åtgärd. För enskilda
djur – i olika inhysningssystem – kvar-
står klövvårdsbehov.

SAMMAN FATTN I NG
Klövsprickor, klövröta och bölder är
vanliga skador på suggor som hyses i
system med stor andel spaltgolv och

begränsad strötilldelning. Föreliggande
studie visar effekten av att systematiskt
behandla suggor med klövproblem. 

Cirka åtta procent av djuren i studien
hade allvarliga klövsprickor medan
drygt 21 procent uppvisade grava häl-
skador.

I försöksledet behandlades nästan
hälften av djuren redan vid första kon-
trolltillfället. Kvarstående behandlings-
effekter i form av förbättrad produktion
eller bättre benhälsa kunde inte påvisas.
Den spontana avläkningen var – oavsett
insatta behandlingar – nästan lika stor
som nivån av tillkommande skador.
Nettoresultatet i denna dynamiska pro-
cess blev en ålderseffekt där såväl grava
klövsprickor som hälskador ökar med ca
två procentenheter per reproduktions-
cykel.

Den uteblivna behandlingseffekten,
klövskadornas dynamiska förlopp i
kombination med arbetsinsatser och
kostnader ger att klövverkning som
förebyggande åtgärd inte kan rekom-
menderas. I stället måste suggornas när-
miljö utformas så att provocerande fak-
torer minskas. Spaltgolv kan inte
rekommenderas till suggor, speciellt
under de perioder då rangordning skall
etableras eller vid brunst.

SUMMARY 
Prophylactic measures for impro-
ving claw health in dry sows
Claw injuries in sows are a significant
problem in pens with slatted floors and
limited access to straw. Cracks, over-
grown heels and lesions are common.
The present study shows the effects of
systematically treating sows with claw
injuries.

Two groups of sows, with a total of
324 individual animals at the beginning
of the study, were examined two to four
weeks prior to three sequential far-
rowings. Cracks and heel injuries were
scored according to a scale between 1
and 5, where 1 represented a fully nor-
mal claw and 5 represented a severe level
of injury. Claw cracks were recorded for
four different locations, and heel injuri-
es for two locations.  ➤

Figur 6. Hälskador i form av klövröta är vanligt förekommande
i besättningar med spaltgolv på gödselytan. Bilden visar hälska-
da 2, grad 5 (A) och klövspricka 2, grad 3 (B).

A

B



At the inspections, the sows were exami-
ned in a sow claw-trimming crate in
which each claw was cleaned and scored.
The claws of the Control Group sows
were only scored, whereas the claws of
the Treatment Group sows were trim-
med or treated if needed, in accordance
with common veterinarian practice.   

About 8 % of the sows showed severe
claw injuries whereas slightly more than
21 % showed severe heel injuries. Seve-
re claw cracks were found on 6,8 % of
all hind legs, equalling 5,7 times the
occurrence found on the front legs.
Severe heel injuries appeared on 15,3 %
of the hind legs, which is 2.6 times the
appearance on the front legs. Irrespecti-
ve of the age of the sow or the location
of the injury on either the hind or front
legs, the average score was 1.17 for claw
cracks and 1.52 for heel injuries.  

In the study, almost half of the indi-
vidual animals were treated already at
the first inspection. However, no remai-
ning treatment effects, such as improved
production or healthier legs, could be
demonstrated. Regardless of the treat-
ment implemented, the spontaneous
healing was almost as high as the level of
additional injuries during the sequenti-

al farrowings. The net result of this
dynamic process is an ageing effect whe-
reby severe claw cracks as well as heel
injuries increase by 2 % per reproduc-
tion cycle.  

Considering the lack of treatment
effect, the dynamic development of the
claw injuries, as well as the labour effort
and cost implications, claw trimming
and treatment may not be recommen-
ded as a prophylactic measure. The
housing environment of the sows
should instead be designed so as to redu-
ce the occurrence of triggering factors.
Furthermore, the use of slatted floors is
not recommended, in particular during
the time periods when the pecking order
is being established or during the
mating period.

TACK
Agria försäkringsbolag har välvilligt
bidragit finansiellt till denna studie. Ett
stort tack riktas också till den undersökta
besättningens personal för deras stora tåla-
mod i samband med undersökningarna.
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Figur 7. Eftersom det verkar omöjligt att uppnå eftersträvad effekt med hjälp av klövvård i ett system med spaltgolv på gödselytan,
måste man i stället rekommendera inhysningssystem med riklig halmtilldelning.
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Behandling med CO2-laser mot akut
kotledsinflammation hos häst

Akut kotledsinflammation hos häst
kan behandlas utvärtes med defo-
kuserad CO2-laser eller i leden med
betametason och hyaluronsyra. I en
prospektiv studie med CO2-laser
respektive injektionsbehandling i
led(er) registrerades signifikant
högre läkningsfrekvens för CO2-
laser än för injektionsbehandling,
och hälften så lång konvalescens
efter laserbehandlingen. I en
"blindad" pilotstudie
omfattande endast fem
hästar i vardera
behandlingsgruppen
sågs inga skillnader
mellan behand-
lingarna.

I N LEDN I NG
På en presskonferens i Los Angeles
1960 demonstrerade Theodore H Mai-
man den första fungerande lasern, en
rubinlaser. Han pumpade en rubinstav
med kraftiga ljuspulser från en blixtlam-
pa och fick fram laserljus, våglängd 694
nanometer (nm) (15). Begreppet laser
kommer från "light amplification by sti-
mulated emission of radiation", dvs ljus-
förstärkning genom stimulerad strål-
ning (Figur 1). Efter denna modell har
olika slags lasrar utvecklats till att använ-
das terapeutiskt i kirurgi och medicin.
Många behandlingar med laser på hästar
har visat positiva resultat (1, 2, 7, 11,
16) och några laserbehandlingar an-
vänds på veterinärkliniker i Europa. 

Sedan 20 år har CO2-laser använts
med utspridd brännvidd (defokuserad) i
behandlingar mot reumatisk värk och
extremitetssjukdomar hos människor,

med intressanta resultat. Dessa behand-
lingar visar att laserbehandlingen korre-
lerar positivt med smärtlindring, enligt
Ritchie's skala, och med ökad rörelseför-
måga enligt objektiva mätmetoder (12,
13, 14). Laserljus av denna våglängd
(10 600 nm) når mindre än 0,5 mm
under hudytan (3) och risker för brän-
ning är minimala när strålen är defoku-
serad.

Dessa synnerligen små risker och nämn-
da behandlingsresultat har väckt förfat-
tarnas intresse att använda CO2-laser på
hästar samt en strävan mot insikt om
terapeutiskt utnyttjande av laser på kli-
nik. Under åtta år har vi använt CO2-
laser i behandling av akut kotledsin-
flammation, den troligen vanligaste
hältorsaken hos sporthästar. Först gjor-
des ett pilotförsök och sedan en huvud-

studie (10). För att kunna bedöma
kliniska resultat av CO2-laser

i dessa försök har laserbe-
handlingen jämförts

med behandling
med betameta-
son (�M) och
hyaluronsyra
(HA), en ofta
använd metod
mot akut kot-

ledsinflamma-
tion hos häst.

Ungefär lika många
leder behandlades med

CO2-laser som de som be-
handlades med �M/HA. 

MATERIAL OCH METODER 
Urval av material
Hästar som varit halta 14 dagar eller
längre på grund av akut kotledsinflam-
mation, och inte blivit bättre genom
vila, var med i dessa försök. Med hjälp av
böjprov och lokal bedövning i leden
fastställdes diagnosen (Figur 2). Hästar
med lösa benbitar och kronisk ledin-
flammation eliminerades med hjälp av
röntgen, och med ultraljud kontrollera-
des om ledkapseln var tunnare än 10
mm, som sattes som övre gräns för akut
kotledsinflammation.

Hästar som studerades i pilotunder-
sökningen hade akut kotledsinflamma-
tion i ett framben. I denna studie
behandlades fem hästar med CO2-laser

Figur 1. Grundprincipen för laserverkan.
Överst beskrivs rubinatomerna i det
lägsta energitillståndet (ljusdämpning)
samt när de befinner sig i ett högt ener-
gitillstånd (ljusförstärkning). Atomernas
höga energitillstånd har uppkommit
genom absorption av ett ljuskvantum
(en foton) med energin �E = hv, där �E
är energiskillnaden, v är den absorberade
fotonens frekvens och h är Plancks
konstant. Atomer återgår till grundtill-
ståndet under strålning av ljusförstärk-
ning, som svarar mot energiskillnaden
�E. Därunder illustreras hur självsväng-
ning nås i en laserresonator som består
av två speglar. Den halvgenomskinliga
spegeln släpper ut genererad laserstrål-
ning. I detta exempel används blixtlam-
pa som energikälla (17).
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och fem med �M/HA. Hästarna i hu-
vudundersökningen hade akut inflam-
mation i en eller flera kotled(er) i fram-
och/eller bakben. I den behandlades
162 kotleder med CO2-laser och 171
med �M/HA. 

Behandlingsmetoder i studierna
Laserbehandling runt leden
Före laserbehandlingen gavs 5 mg deto-
midine (Domosedan, Orion Pharma
AB, Sollentuna, Sverige) som lugnande
medel. Hästarna behandlades med defo-
kuserad CO2-laser (KSV 25 S, Laser
Class 4, El En, SpA, Florens, Italien), i
våglängd 10 600 nm och strålningsef-
fekt 25 W. Eftersom denna stråle är
osynlig användes en sammankopplad
HeNe-laser som ledljus (Figur 3). CO2-
lasern var så inställd att 60 Joule (= watt-
sekund) per cm2 nådde huden kring
leden. Kotlederna behandlades tre gång-
er med en dags uppe-
håll, så att behand-
lingstiden var fem
dagar.

Medicinsk behand-
ling i leden
Kotlederna behandla-
des en gång. Lederna
tömdes först på mer-
parten av ledvätska
och spolades därefter
med 20 ml steril na-
triumkloridlösning
(0,9 % NaCl) (Figur
4). Leden behandla-
des med 12 mg �M
(Celeston® bifas®,
Schering-Plough,
Stockholm) tillsam-
mans med 20 mg HA
(Hylartil, Pharmacia
and Upjohn Animal
Health, Uppsala). 

Viloperiod efter behandling
Pilotförsöket
I pilotförsöket bestod viloperioden efter
behandling av boxvila i tre dagar med
daglig skrittmotion för handen, och
sedan två veckors motion i en liten rast-
hage. Därefter fick hästarna motioneras
under ryttare eller köras långsamt 30-40
min/dag i fyra dagar. Tre veckor efter
respektive behandling var båda häst-
grupperna tillbaka i full träning.

Huvudstudien
I huvudstudien undersöktes om vilope-
rioden kan vara kortare efter laserbe-
handling än efter behandling med
�M/HA. Viloperioden för de laserbe-
handlade hästarna var en vecka i liten
rasthage. De var sedan tillbaka i full trä-
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Figur 2. Med hjälp av böjprov och lokal
bedövning i leden fastställdes diagnosen
hos hästarna i försöket.

Figur 3. Hästarna behandlades med
defokuserad CO2-laser i våglängd
10 600 nm och strålningseffekt 25 W,
med en sammankopplad HeNe-laser
som ledljus.

Figur 4. Lederna tömdes först på mer-
parten av ledvätska och spolades därefter
med 20 ml steril natriumkloridlösning.

Tabell 1. Resultat från en blind studie på två olika behandlingar mot akut kotledsinflammation i ett framben hos

hästar (10).

Två hältundersökningar efter behandlingarna 

Häst Behandling Led Initial hälta ° Efter böjprov ° Tid (veckor) ° Tid (veckor) °

Grupp I
1 CO2 laser h fram 1 3 3 0 11 0

2 CO2 laser h fram 1 3 4 0 12 0

3 CO2 laser v fram 0,5 2,5 3 0 15 0

4 CO2 laser v fram 1 2 4 1 -

5 CO2 laser v fram 1 2 4 0,5 15 0

Grupp II
6 �M/HA h fram 1 3 3 1 15 0

7 �M/HA h fram 1 3 4 0,5 -

8 �M/HA h fram 0,5 2 4 0 15 0

9 �M/HA v fram 1 2 3 0 14 0

10 �M/HA v fram 1 2 4 0 15 0 

Tid är veckor mellan behandling och hältutredning därefter. Grupp I: utvärtes behandling med CO2-laser;
Grupp II: intra-artikulär behandling med �M/HA (betametason och hyaluronsyra); °: graden av hälta efter böjprov.
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ning. Eftersom �M finns kvar i leder
minst två veckor efter behandling (20),
var viloperioden tre veckor för hästarna
som behandlats med �M/HA. Denna
viloperiod bestod av tre dagars boxvila
med daglig skrittmotion för handen, två
veckors motion i liten rasthage, och
därefter långsam motion under ryttare
eller för vagn 30-40 min/dag under fyra
dagar.

Uppföljning 
I pilotförsöket bedömdes hälta hos häs-
tarna efter behandlingarna av veterinä-
rer som inte fick veta vilken behandling
hästarna fått. Därför kan detta försök
betraktas som ett blint försök. Dessa
hästars hälta undersöktes både tre till
fyra veckor efter behandlingen och två
till tre månader senare (Tabell 1).

I huvudstudiens lasergrupp under-
söktes 114 leder tre till fyra veckor och
48 leder åtta till nio veckor efter
behandlingen (Tabell 2). Alla 171 leder
som i denna studie behandlats med
�M/HA undersöktes tre till fyra veckor
efter behandlingen (Tabell 2). 

I dessa hältutredningar bedömdes

kvalitativt om hästarna var ohalta (alla
leder friska) eller halta.

STATISTISK BERÄKN I NG
Behandlingsmetoderna i huvudstudien
blev analyserade med faktoriell varia-
tionsanalys (21). I den användes be-
handlingsmetoderna och benen som
kategoriska faktorer och ohalt eller halt
som beroende variabel.

RESU LTAT
Pilotförsöket
I båda behandlingsgrupperna var tre av
fem behandlade leder kliniskt friska från
hälta vid undersökningen tre till fyra
veckor efter behandlingen. Vid uppföl-
jande undersökning ca två månader
senare var i båda grupperna fyra av fem
behandlade leder friska (Tabell 1).

Huvudstudien
Av 114 leder som behandlats med CO2-
laser och som undersöktes tre till fyra
veckor efter behandling var 80,7 pro-
cent kliniskt friska (Tabell 2). Av reste-
rande 48 leder som laserbehandlats och
som undersöktes åtta till nio veckor efter
behandlingen var 79,2 procent friska
(Tabell 2).

Av 171 leder som behandlats med
�M/HA och som undersöktes tre till
fyra veckor efter behandlingen var 67,8
procent friska (Tabell 2).

Dessa resultat visar på signifikant (p <
0,05) högre frekvens kliniskt friska leder
efter behandling med CO2-laser än efter
behandling med �M/HA (Tabell 3). 

DISKUSSION
De positiva resultaten efter behandling
med �M/HA i huvudstudien överens-

Tabell 2. Resultat från en studie över två slags behandlingar mot akut kotledsinflam-

mation hos hästar (10).

Tillfrisknade leder

Behandling Leder n Tid (veckor) n %

Grupp A
CO2 laser v fram 36 3-4 30 83,3

CO2 laser h fram 30 3-4 24 80,0

CO2 laser v bak 25 3-4 19 76,0

CO2 laser h bak 23 3-4 19 82,6

Grupp B
CO2 laser v fram 18 8-9 15 83,3

CO2 laser h fram 12 8-9 11 91,7

CO2 laser v bak 11 8-9 7 63,6

CO2 laser h bak 7 8-9 5 71,4

Grupp C
�M/HA v fram 63 3-4 41 65,1

�M/HA h fram 53 3-4 36 71,7

�M/HA v bak 29 3-4 20 69,0

�M/HA h bak 26 3-4 17 65,4

A. CO2 laser 114 3-4 92 80,7

B. CO2 laser 48 8-9 38 79,2

C. �M/HA 171 3-4 116 67,8

Alla behandlade leder 333 246 73,9

Tid är veckor mellan behandling av leden och hältutredningen därefter. Ytlig behandling
med CO2-laser i Grupp A och Grupp B, dvs hältutredning utförd 3-4 veckor respektive 8-9

veckor efter behandlingen. Intra-artikulär behandling med �M/HA (betametason och
hyaluronsyra) i Grupp C.
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stämmer med slutsatser i andra studier
på �M- och HA-behandling (6, 8, 20).
I årtionden har denna behandlingsform
varit den mest rekommenderade mot
akut ledinflammation hos hästar. De nu
funna positiva resultaten efter behand-
ling med CO2-laser bör påverka denna
rekommendation. 

Vad som egentligen inträffar i och
med laserbehandling av en led är oklart
och ligger utanför denna studie. Laser-
behandlingar innebär dock att energi
förs med ljusstrålen över till biologiskt
material, som tar upp den (Figur 5).
Enligt den allmänna energiprincipen
kan energi inte förintas eller nyskapas.
Energin från olika laserstrålar är aktivt
verksam på olika djup från hudytan:
HeNe 7-10 mm, GaAlAs 35 mm, GaAs

20-30 mm, Nd:YAG 60 mm och CO2
< 0,5 mm (22). Dessa förhållanden kan
innebära att ju djupare strålarna är akti-
va desto fler celler är påverkade. Dosen
laserenergi, som påverkar biologiska till-
stånd, är därför olika för olika verk-
ningsområden, inom vilka olika slags
laser används (Tabell 4).

Den tillförda energin absor-
beras och fortplantas fotoke-
miskt i biologiska strukturer, så
kallad fotobiologi. Den para-
doxala terapeutiska effekten på
djupt liggande vävnader av
CO2-laser, som knappt når
genom huden, bör uppnås
genom ett fotobiologiskt för-
lopp. Teoretiskt tar primära
receptorer i huden upp energin
och förmedlar smärtlindrande
signaler. Om man däremot till-
för för lite energi, under det
terapeutiska området, påverkas
inte biologiskt material. Några
forskare har använt för lite
energi i sina undersökningar,
där de grundlöst visat att lasrar
är utan effekt (22). Detta kan

liknas vid att döma ut en glödlampa
innan den är tänd. Biologiska processer
kan bli störda och undertryckta av för
höga doser energi och då finns stora ris-
ker för biverkningar. Riktlinjer för tera-
peutiskt verksamma doser har nyligen
sammanställts av Tunér och Hode (22)
för några olika lasertyper (Tabell 5). 

I våra studier har kotleder behandlats
med 60 J/cm2 över behandlingsområ-
det, som överensstämmer med den

energi som Longo och Clementi (13)
använt på människor (25-50 J/cm2). I
dessa studier och i tusentals andra fall på
Mälaren Hästklinik har CO2-strålning
över kotleder och andra strukturer hos
hästar varit så inställd att huden bestrå-
lats inom riktlinjerna i Tabell 5. Inga
biverkningar har förekommit i någon av
våra behandlingar med CO2-laser. Före-
liggande studie visar att CO2-laser har
läkande inverkan på akut kotledsinflam-
mation hos hästar. Det finns även andra
lasertyper, t ex Nd:YAG, GaAlAs eller
GaAs (Tabell 5), som har använts mot
ledsjukdomar (4, 22), men författarna
har störst erfarenhet av CO2-laser.

I dessa studier registrerades inga
biverkningar i samband med behand-
lingarna med CO2-laser eller med

Tabell 3. Faktoriell ANOVA på behandlingsresultaten efter behandling av akut artrit i

333 kotleder, med två slags behandlingar och fyra ben som kategoriska faktorer, och

tillfrisknade leder som beroende variabel (10). SS = kvadratsumman, fg = frihetsgra-

der, MS = medelkvadrat, F =  värde i F-fördelning och p =  sannolikhet.

Variationsorsak SS fg MS F p

Mellan faktorerna
Behandlingsformer 1,08 1 1,08 5,62 0,018 (p < 0,05)
Ben 0,20     3 0,07   0,35 0,79

Behandlingar x ben 0,24      3 0,08   0,42 0,74

Inom faktorerna 62,52  325 0,19

Tabell 4. Terapeutiska dosområden för några lasertyper

inom olika indikationer (urval från 22).

Indikation Lasertyper Dos i J/cm2

Öppet sår HeNe 0,5-1,5

GaAlAs 0,5-1,5

GaAs 0,01-0,02

CO2 1-10

Ytlig smärta HeNe 0,5-2  

GaAlAs 2-4 

GaAs 1-2

CO2 5-100

Djupt liggande smärta HeNe -
GaAlAs 4-10

GaAs 2-5

CO2 5-100

Figur 5. Två Yag-lasrar och en CO2-laser.
Laserbehandlingar innebär att energi
förs med ljusstrålen över till biologiskt
material, som tar upp den.

➤



svensk veterinärtidning nummer 13 •  2003 25

�M/HA (Figur 6). Förutom de positiva
resultaten efter behandling med
�M/HA är infektionsrisken i injek-
tionsterapin en klar nackdel jämfört
med laserterapin. Intraartikulärt �M
anges dessutom ha förmågan att påverka
leder till osteoporos (5, 19) och led-
instabilitet (5).
För att behandla
kotleder så oska-
dligt som möj-
ligt, nå bästa
möjliga behand-
lingsresultat
samt för att
ordinera så kort
viloperiod efter
behandling som
möjligt vill för-
fattarna i första
hand behandla
akut kotledsin-
flammation med CO2-laser. Vår pro-
spektiva studie, som publicerats i Jour-
nal of Veterinary Medicine A (10), räck-

er dock inte som belägg
för behandling med CO2-
laser enligt Försäkrings-
bolaget Agria (personligt
meddelande). Agria vill
först se resultaten från ett
sedan 1998 pågående
SLU-projekt om CO2-
laser. Projektet handlar
om fotobiologiskt över-
förd värme från laserstrå-
len till vävnadsstrukturer
och en studie om kliniska
resultat efter behandling
med CO2-laser mot kot-
ledsinflammation (18).  

Hur impulser från
laserstrålar påverkar un-
derliggande vävnader bio-
kemiskt och metaboliskt
är fortfarande ett relativt
outforskat fält (9). Inom
detta spännande område
vill vi i framtiden under-
söka biokemiska effekter
av laser hos hästar. 

SUMMARY
Carbon dioxide laser treatment on
traumatic arthritis in the fetlock
joints of horses
The clinical effects of intra-articular
betamethasone together with hyaluro-
nan (�M/HA) and treatment with a

defocalised carbon
dioxide laser on
acute traumatic
arthritis of the fet-
lock joint were
assessed. The hor-
ses in these studies
were selected using
a thorough lame-
ness examination,
including intra-
articular anaest-
hesia abolishing
the lameness. This
investigation com-

prised one observer-blind study, inclu-
ding 10 sport horses (10 joints), and a
prospective study, including 180 sport

horses (333 joints). In both studies, the
material was divided into two groups
treated with either �M/HA or carbone
dioxide laser. The treatment doses were
12 mg of �M, 20 mg of HA or 60 J/cm2

of treated area. Convalescence before
training was 21 days for both groups in
the observer-blind study. In the pro-
spective study, convalescence in the
�M/HA group was 21 days but was only
7 days for the laser-treated group. In the
observer-blind study, three of five trea-
ted joints recovered in both cohorts. 

In the prospective study, the groups
had significantly different recovery rates
– 68 % of the �M/HA treated joints and
80 % of the carbon dioxide laser-treated
joints. These results indicate the defoca-
lized carbon dioxide laser should be an
applicable mode of treatment of acute
traumatic synovitis in horses. However,
the biochemical functions related to car-
bon dioxide laser treatment require furt-
her elucidation.
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Prestigefullt pris till 
svensk forskare
❘ ❙ ❚ Veterinär Peter Waller, avdelningen för
parasitologi, SVA, fick i början av hösten
motta ett mycket prestigefullt vetenskap-
ligt pris "for outstanding contributions to
veterinary parasitology research".

Det var the World Association for the
Advancement of Veterinary Parasitology
(WAAVP) som tillsammans med läkeme-
delsbolaget Bayer delade ut priset vid
WAAVP:s internationella konferens i New
Orleans, USA. Priset, som förutom äran
består av 10 000 dollar, hade innan dess
bara delats ut till fem forskare världen
över.

I motiveringen står att Peter Waller på
ett avgörande sätt bidragit till förståelsen

av anthelmintikaresistens, och att han är
en av de mest citerade experterna i
världen inom detta område. Hans forsk-
ning fokuseras på att identifiera problem
och hitta nya vägar att lösa dem på. ■

Nya införselregler 
för sällskapsdjur
❘ ❙ ❚ I juli i år fastslog EU en ny förordning
för transporter av sällskapsdjur, vilken ska
börja tillämpas från juli 2004.

Enligt de nya reglerna måste alla
hundar och katter som förs mellan EUs
medlemsländer vara vaccinerade mot
rabies från första tillämpningsdagen.
Sverige, Irand och Storbritannien får

dessutom fram till juli 2008 behålla
kravet på antikroppskontroll mot rabies
via blodprov. Efter detta finns möjlighet
att ytterligare förlänga kravet på
antikroppskontroll, om EU-kommissionen
anser det vara motiverat.

Samma övergångsregler gäller för
Sveriges krav på avmaskning som skydd
mot rävbandmasken. Vi får behålla
avmaskningsskyddet fram till juli 2008,
med möjlighet till förlängning om kom-
missionen efter en prövning anser det
vara motiverat.

Däremot förlorar Sverige redan i juli
2004 rätten att kräva vaccination mot
valpsjuka och leptospiros vid införsel av
sällskapsdjur. Kravet på införseltillstånd
från Jordbruksverket försvinner också 
fr o m juli 2004. ■

❘ ❙ ❚ noterat
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