
Vilken är din diagnos? – EKG
Det aktuella EKG-fallet beskriver en
nio år gammal hund som vid den
årliga hälsokontrollen befanns ha en
hjärtarytmi. Fallet är insänt av Djur-
sjukhuset Albano, Rinkebyvägen 23,
182 36 Danderyd. Svaret är skrivet av
Anna Tidholm.
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Japansk spets, hane, nio år
Anamnes: Hunden kom till djursjukhuset
för årlig kontroll med ekokardiografi på
grund av känd mitralisendokardos. Hun-
den mådde bra och hade ingen hosta.
Ingen behandling hade initierats eftersom
hunden var symtomfri. 

Status: Systoliskt blåsljud grad IV/VI över
mitralisområdet, viss arytmi kan höras vid
auskultation. I övrigt inget onormalt.

Ekokardiografi: Mitralisendokardos med måttlig
dilatation av vänster förmak, kvot vänster förmak/aorta
1,4, lindrig dilatation av vänster kammare och lindrig
hyperkinesi. Doppler visar ett läckage under systole över

mitralisklaffarna med en hastighet av 5,2 m/s och en
symmetrisk flödesprofil. Det diastoliska inflödet över
klaffen visar en normal flödesprofil.

EKG: Se Figur 1.

SVA-veterinär 
ordförande i WDA
❘ ❙ ❚ Statsveterinär Torsten Mörner, SVA,
utnämndes i augusti till ordförande och
president i Wildlife Disease Association
(WDA). WDA startades i USA 1951 och är
den viktigaste globala viltsjukdomsorga-
nisationen. Man har idag en världsom-
spännande organisation med ca 1 300
medlemmar över hela världen och sektio-
ner i Norden, övriga Europa, Afrika,
Australien och Syd-Amerika. WDA ger
dessutom ut en av de ledande internatio-
nella tidskrifterna inom området – Jour-
nal of Wildlife Diseases. Torsten Mörner är
den förste icke nordamerikan som väljs
till denna post.

WDAs europeiska sektion kommer den
8-12 september nästa år att arrangera sin
sjätte världskonferens i Uppsala. Intresse-
rade att delta i konferensen kan hämta

information på SVAs hemsida –
www.sva.se/ewda, som kommer att blir
klar under hösten. ■

Nygammal 
veterinärkonst invigd
❘ ❙ ❚ Fredagen den 26 september invigdes
konstutsmyckningen på den nyrestaure-
rade Wallins matsal, f d "Gallan", mellan
klinikcentrum och SVA på Ultuna i Uppsa-
la. Det var de två tavlorna "Ett sjöslag på
Brunnsviken" av Acke Åslund och "Marche
Funebre" av Rosa Nordenskjöld som satts
upp i den renoverade veterinärmatsalen.

Anders Engvall, generaldirektör vid
SVA, invigde konstverken och Bengt
Hurvell, veterinärhistoriska museet i
Skara, gav en målande historiebeskriv-
ning.

"Marche Funebre" har tidigare hängt
på annan plats i restaurangen, medan

"Ett sjöslag på Brunnsviken" varit place-
rad på en undanskymd vägg i Skara.
Tavlan ägs av det veterinärhistoriska
museet, men eftersom den inte kan vara
kvar på sin
gamla plats
ordnades
flytten till
Uppsala, be-
rättade Bengt
Hurvell.
Tavlan utgjor-
de från början
kuliss till ett
spex vid Kungl Veterinärhögskolan i
Stockholm 1917, men sparades och skänk-
tes 1975 till museet av veterinärfamiljen
Bryne. Många av de avbildade personerna
hade riktiga förebilder vid veterinär-
högskolan, och konstnären blev sederme-
ra en av de mer kända svenska 1900-
talskonstnärerna. ■

❘ ❙ ❚ noterat

Bengt Hurvell och sjöslaget.

svar se sidan 40

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.
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Bra kommunikation
förbättrar behandlings-
resultatet

Under årets veterinärmöte den 6-7
november föreläser professor Gunnar
Birgegård om "Konsten att tala med
patienter och kolleger så att budskapet
går fram". SVT har träffat läkaren och
kommunikationsexperten Birgegård, för
ett samtal om kommunikation.

Klockan är 07.15 på måndag morgon när
SVT knackar på Gunnar Birgegårds tjänste-
rumsdörr på Akademiska sjukhuset i Uppsa-
la. Detta var den enda tiden medicinprofes-
sorn hade ledig under veckan, vilket kanske
säger en del om omfattningen av den
omvärldskommunikation han själv bedriver.

Gunnar Birgegård blev färdig läkare på
1970-talet, och redan då reagerade han över
att patientkontakten var en försummad del av
utbildningen. Han insåg snart den stora bety-
delse kommunikation har både för sjukdoms-
utveckling och behandlingsresultat. Det blev
ett livslångt intresse för Gunnar att undervisa
både studenter och läkarkolleger i kommuni-
kationsteknik.

STRIMMOR I  GRU N DUTBI LDN I NGEN
Dagens grundutbildning av läkare i Uppsala
innehåller så kallade "strimmor" under tre
terminer. Strimmorna återkommer var tredje
vecka, och består av videofilmade samtal mel-
lan studenter och patienter. Studenterna får
sedan under handledning analysera de inspe-
lade samtalen i efterhand, där bland annat de
egna och motpartens reaktioner observeras.

Under termin sju åker läkarstudenterna på
en internatkurs där man samtalar och inter-
vjuar varandra under videofilmning och
handledning. Denna internatvecka är inten-
siv men mycket uppskattad av de deltagande.

– Föreläsningar fungerar inte vid kommu-
nikationsträning, slår Gunnar Birgegård fast.
Studenten förändras bara om han/hon själv
deltar i praktiska övningar, där god handled-
ning är nödvändig. 

RESU RSKRÄVAN DE 
U N DERVISN I NGSMETOD
Kommunikationsträningen är
en resurskrävande undervis-
ningsmetod, men Gunnar vill
ändå utvidga "strimmorna" till
alla elva terminer i grundut-
bildningen. Problemet består i
att hitta tillräckligt många
handledare, vilka också måste
ha utbildning.

Vanliga doktorer kan fungera som lärare
vid en "strimma", efter tre dagars utbildning.
Internatkursens handledare kräver längre
utbildning och utgörs av särskilt utvalda per-
soner. Det kan handla om läkare med lämplig
personlighet, psykiatriker eller psykologer.
Alla läkare är inte lämpliga för denna
typ av handledning, understryker
Gunnar Birgegård.

För fortbildning av färdiga läkare
anordnas kurser som består av flera
halvdagsseminarier och ett tvåda-
garsinternat. Läkarna får då utföra
rollspel, där de omväxlande spelar
patient åt varandra. Allt filmas med
videokamera och analyseras efteråt.
Även riktiga patientintervjuer ingår,
som kursdeltagarna själva filmat i sin
dagliga praktik.

Dessa kurser finns på alla univer-
sitet med läkarutbildning i landet, och är
mycket populära. De får genomgående höga
evalueringspoäng, och vetenskaplig utvärder-
ing har också visat att deltagarnas empatiska
förmåga påverkats till det bättre efteråt.

ÅTERKOMMAN DE STÖTESTENAR
Vid frågan om vilka kommunikationspro-
blem som är vanligast svarar Gunnar Birge-
gård att hans kurser inte främst fokuseras på
problem, utan på hela sättet att kommunice-
ra. All kommunikation kan förbättras genom
att arbeta på ett medvetet sätt, poängterar
han. Undervisningen syftar inte bara till att
lösa problemen utan till att förbättra kom-
munikationen i allmänhet.

Det finns dock vissa återkommande stö-

»Kommunikationen
har stor betydelse
både för sjukdomsut-
veckling och behand-
lingsresultat«

➤

Patientkontakten bör belysas
bättre i grundutbildningen,
anser Gunnar Birgegård.
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Tillämpad friskvård för dagens gris
Kurs för besättningsveterinärer

Kursinnehåll: Föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom aktuella ämnesområden, med särskild
inriktning på besättningsbesöket , reproduktionsfrågor, respirations- och mag-
tarmsproblematiken. Föreläsare är bl.a Per Wallgren, Lena Eliasson-Selling,
Carl-Johan Ehlorsson, Jan-Olof Lindqvist och Leif Göransson.

Målgrupp: Besättningsveterinärer

Målsättning: Innehållet i denna kurs ska vara praktiskt användbart och du som deltager 
ska kunna omsätta kursinnehållet i ditt arbete som besättningsveterinär. Kurs-
material erhålls i form av ett datastöd på CD-rom, vilken innehåller bl.a hand-
ledningar, referat, faktasamlingar, blanketter m.m. 

Datum: 25-26 november 2003, Torekov
2-3 december 2003, Götene

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

Kursledning: Jan-Olof Lindqvist, 070-544 36 58, jan-olof.lindqvist@dv.sjv.se  
Anna Forslid, 070-640 49 22, anna.forslid@dv.sjv.se

Anmälan: Rekvirera anmälningsblankett från distriktsveterinärenheten, e-post 
eivor.johansson@sjv.se eller birgitta.lilja@sjv.se, fax 036-12 91 11,
tfn 036-15 50 00. Distriktsveterinärer anmäler sig på ordinarie 
kursansökningsblankett.

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

Pris: 4900:- exkl. moms. Måltider, logi och kursmaterial ingår.

Välkomna!

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

036-15 50 00
www.sjv.se

Statens 
Veterinärmedicinska

Anstalt
751 89 Uppsala

018-6740 00

Gunnar Birgegård konsta-
terar att de vanligaste
kommunikationsproble-
men uppstår när patienten
inte känner sig förstådd
eller inte känner sig "lyss-
nad på".

testenar i kontakten mellan patient och
läkare. De vanligaste är att patienten inte
känner sig förstådd och att patienten inte
känner sig "lyssnad på". Patienten får inte
sagt det han/hon vill få fram till läkaren,
vilket leder till frustration och blockering

av kommunikationen. Detta kan vara ödesdi-
gert för behandlingsresultatet, då läkarens
anvisningar inte går fram.

Andra problem utgör aggressiva eller miss-
nöjda patienter, där läkaren kan ha svårt att
sätta gränser när patient/anhörig ställer orim-
liga krav. Cancerläkarna sätter alltid proble-
men med att ge svåra besked högst på listan
över vad de vill ha hjälp med.

RESPEKT OCH LYSSNAN DE
Vid kommunikation mellan kolleger ligger
svårigheten många gånger i att lyssna och
respektera gensvaret, fortsätter Gunnar Birge-
gård. Det kan vara svårt att anpassa sig till kol-
legans agenda och känslor, vilket skapar kon-
flikter.

Detsamma gäller för patientkontakter.
Inom humanmedicinen har man i all-

mänpraktik kunnat visa att patienterna får
bättre hälsa om bemötandet är bra. Det är del-
vis säkert en fråga om att ordinationer följs
bättre, tror Gunnar Birgegård. Läkaren (och
kanske veterinären) är ofta helt upptagen med
att "köra sitt race", och förstår inte patien-
tens/djurägarens situation. Då tappar man
kontakten. Det går dock att samarbeta genom
att förhandla, även om man har olika förklar-
ingsmodeller, säger Gunnar. Med förklarings-
modell menar han hur man tror att sjukdo-
men uppkommit och ska åtgärdas. Ibland kan
t o m patienten/djurägaren ha rätt, de är trots
allt experter på sitt eget eller sitt djurs liv.
Detta måste läkaren/veterinären respektera
och ge utrymme för, annars pratar man förbi
varandra. Då fungerar inte rådgivningen.

Vid årets Veterinärmöte i Uppsala den 6
november kl 10.35 fortsätter Gunnar Birge-
gård att dela med sig av sina erfarenheter och
kunskaper kring kommunikation. Landets
veterinärkår har då möjligheten att ta ställ-
ning till hur tillämpliga dessa erfarenheter är
för veterinären.

Johan Beck-Friis

➤
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Artist, författare och idéhistoriker 

Känd ståuppkomiker dragplåster 
på årets Veterinärmöte

För många är nog Lasse Eriksson redan ett
välkänt namn. SVT vill ändå ge en intro-
duktion av den person som kommer att
inleda årets plenarsession på Veterinärmö-
tet, om konsten att kommunicera. Vem kan
vara bättre på kommunikation än en som
är beroende av att snabbt fånga åhörarnas
intresse som stå-uppkomiker? Men Lasse
Eriksson har fler strängar på sin lyra och är
inte bara rolig utan har en stor produktion
av mer seriöst slag på sin meritlista.

Lasse Eriksson har sina rötter i Piteå och har, till-
sammans med den likaledes kände kollegan
Ronny Eriksson, bidragit till att sätta den orten
och dess speciella idiom på den svenska kartan.
Men han har också kommit att representera
Uppsala där han numera är bosatt, till exempel
genom att 1985 tillsammans med Håkan Park-
man skriva körverket "Uppsalarapsodi", en kan-
tat till Uppsalas 700-årsjubileum. 

Lasse har varit en flitig gäst i media, både
radio och TV har bjudit in honom att delta i så
skilda program som Så ska det låta, Snacka om
nyheter, Prat i kvadrat, Parlamentet, Bokbussen,
Telespånarna m m. Som författare av böcker,
teaterpjäser, musikteater och körverk är nog
Lasse mindre känd men han har en lång lista

verk inom dessa områden, redovisade på sin
egen hemsida. Han har skrivit ett flertal kåseri-
samlingar och nu senast "Boken om Gerda", en
dokumentärroman om en av Sveriges tidigast
disputerade kvinnor. 

Manligt och kvinnligt,
jämställdhet, skillnader och
motsatser mellan könen
intresserar Lasse. Det har
varit tema då han verkat som
föreläsare i olika samman-
hang och även i en del
kabaréer han har författat.
Hans meritlista innefattar
också flera roller som skåde-
spelare, bland annat ett år på
Oscarsteatern i "Maken till
fruar" där han spelade till-
sammans med Robert Gus-
tafsson, Suzanne Reuter,
Claes Malmberg med flera. 

Vi ser med spänning fram
emot hur denne mångsidige
artist ska tackla ämnet kom-
munikation i veterinära sam-
manhang. Vi är säkra på att det kommer att bli
en annorlunda och förhoppningsvis rolig och
minnesvärd inledning på årets Veterinärmöte i
Uppsala.

Christina Arosenius

Lasse Eriksson kommer
att inleda årets plenar-
session på veterinärmö-
tet, genom att prata
om konsten att kom-
municera.
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I N LEDN I NG
Cirka 114 000 kvitton avseende
smådjursskador skadereglerades på
Agria under förra året. I några fall var
den berörda försäkringstagaren och
Agria oense i ersättningsfrågan. När
dessa fall omprövades kunde merparten
avslutas, men i 21 fall kom man inte
överens. De gick vidare till skadepröv-
ningsnämnden som i två fall dömde till
försäkringstagarens fördel. Under det
första halvåret i år har nämnden tagit
upp 19 fall, varav tre till försäkringsta-
garens fördel. Enligt vår erfarenhet bott-
nar försäkringstagarnas missnöje med
Agrias bedömning oftast i okunskap om
villkoren. Självklart är det varje försäk-
ringstagares ansvar att sätta sig in i vill-
koren för det egna djurets försäkring,
något som aldrig kan överlåtas på exem-
pelvis den behandlande veterinären.
Däremot kan veterinären hjälpa till
genom att uppmana djurägaren att kon-
trollera hur försäkringsbolaget ställer sig
till ersättningsfrågan vid olika typer av
ingrepp. Vår förhoppning är att följan-
de fall ska bidra till att klargöra några av
Agrias villkor och på så sätt minska ris-

ken för missförstånd. Agria får många
frågor både från veterinärer och djurä-
gare angående ersättningsreglerna för
armbågsledsdysplasi, armbågsledsartros,
osteokondros, höftledsdysplasi och
höftledsartros. Vi redogör därför även
för de nu gällande villkoren för dessa
sjukdomar.

FALLBESKRIVN I NG, FALL 1
Bakgrund
Ägaren tecknade en veterinärvårdsför-
säkring för sin katthona när den var
cirka fyra år gammal. Efter åtta år inkom
en ansökan om ersättning för veterinär-
vårdskostnader som uppstått i samband
med operation av en juvertumör och
kastration. I journalen för det aktuella
besöket stod att katten besökte kliniken
för kontroll av juvret och att den åt p-
piller. Vid den kliniska undersökningen
visade det sig att katten hade en solitär
svulst i juvervävnaden på höger sida.
Behandlande veterinär rekommendera-
de att katten skulle kastreras och att man
samtidigt borde operera bort juversvuls-
ten solitärt. Det gjordes dagen efter
undersökningen. I operationsberättel-

sen står att katten har "mkt stora follik-
lar i äggstockarna".

Agrias bedömning
Vid skaderegleringen ersatte Agria de
kostnader som kunde hänföras till ope-
rationen av juvertumören, men inte
kostnaderna för kastrationen med hän-
visning till gällande försäkringsvillkor. I
villkoren för katt står att försäkringen
inte ersätter kostnader för kastration,
förutom vid diabetes, förlossningsska-
dor och livmoderinflammation. Djurä-
garen var missnöjd med beslutet och
menade att det var kattens tumörsjuk-
dom som orsakade kastrationen. Trots
att skadan reglerats helt enligt villkoren
begärde djurägaren att fallet skulle prö-
vas av skadeprövningsnämnden.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden fann att Agria
hade haft fullt stöd i försäkringsvillko-
ren för att inte ersätta kostnaderna för
kastrationen. Försäkringstagarens begä-
ran om ersättning avslogs.

Agrias kommentar
Det är givetvis omöjligt för den enskilde
veterinären att hålla sig informerad om
de olika försäkringsbolagens ersätt-
ningsregler för sjukdomar och skador.
Villkoren skiljer sig åt mellan bolagen
och dessutom kan det finnas omstän-
digheter runt det specifika djurets för-
säkring, exempelvis reservationer, som
gör att de generella ersättningsreglerna
inte är tillämpbara. Det vilar helt och
hållet på försäkringstagaren att känna
till försäkringsvillkoren, men för att

Smådjursfall i 
Agrias skade-
prövningsnämnd
LOTTA GUNNARSSON, VMD och
KERSTIN SVENSSON, skadeansvarig smådjur.*

➤

Två tidigare nummer (13/01 och 1/02) av Svensk Veterinärtidning har dels
redogjort för vilka uppgifter Agrias skadeprövningsnämnd har och hur den
är sammansatt, dels återgett fem av de ärenden som behandlats av nämn-
den. Här beskrivs ytterligare tre fall som kan vara av intresse för smådjurs-
praktiserande veterinärer. Artikeln belyser även ersättningsregler för kastra-
tion av hund och katt, FIP och Dolda felförsäkringen, liksom villkoren för
armbågsledsdysplasi, armbågsledsartros, osteokondros, höftledsdysplasi
och höftledsartros.

Veterinären kan hjälpa till genom att uppmana djurägaren att kontrol-
lera hur försäkringsbolaget ställer sig till ersättningsfrågan vid olika
typer av ingrepp.
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undvika att djurägarna får en obehaglig
överraskning då försäkringsbolaget
nekar ersättning kan det vara bra att ta
upp frågan redan innan kostnaderna
uppstått. Rekommendera gärna djurä-
garen att kontakta försäkringsbolaget
för besked. Vi vet av erfarenhet att
djurägarnas vilja att låta utföra kost-
nadskrävande ingrepp ibland påverkas
av om försäkringen träder in eller inte. 

Ersättningsregler för 
kastration av katt och hund
Enligt Agrias försäkringsvillkor från den
första april 2003 ersätts kastration av
katt enbart vid diabetes, förlossningss-
kador och livmoderinflammation. För
hund ersätts kastration vid diabetes, liv-
moderinflammation, förlossningsska-
dor, vaginalprolaps, prostatasjukdomar,
perinealbråck, analadenom, testikelin-
flammation samt tumörsjukdomar i liv-
moder, testiklar, vagina eller
äggstockar. Kontakta gärna
Agria för en diskussion om
enskilda fall.

FALLBESKRIVN I NG, FALL 2
Bakgrund
Försäkringstagaren tecknade liv-
och veterinärvårdsförsäkring för
sin katthona då den var drygt sex
månader gammal. En livska-
deanmälan inkom efter knappt
tre månader. Av livintyget fram-
går att katten uppsökte veterinär
första gången 32 dagar efter
nytecknandet det vill säga 12
dagar efter det att försäkringens
karenstid löpte ut. I journalkopi-
an från det besöket står att kat-
ten haft besvär från ett öga sedan
något dygn. Katten remitterades
vidare, trots behandling med
antibiotika blev den sämre och fick
bland annat tilltagande neurologiska
symtom. Katten avlivades 78 dagar efter
det att försäkringen tecknades då pro-
gnosen bedömdes som dålig. Obduk-
tion visade att katten led av FIP.

Agrias bedömning
Agria ersatte kostnaderna för veterinär-
vård och obduktion. Anspråken på
liversättning från den enskilda försäk-
ringen avvisades däremot. Följande
praxis för FIP gällde vid den aktuella

tidpunkten: katter yngre än ett år ersat-
tes från uppfödarens Dolda felförsäk-
ring och katter äldre än ett år från den
enskilda försäkringen. Då katten i detta
fall var yngre än ett år hänvisade Agria
till uppfödaransvaret. Vi menade vidare
att katten med största sannolikhet bör-
jat utveckla sjukdomen redan under
karenstiden, även om inga yttre sjuk-
domstecken kunde iakttas förrän elva
dagar efter karenstidens slut, dvs dagen
före det första veterinärbesöket. Enligt
villkoren ersätts inte dödsfall på grund
av sjukdom som utvecklats under
karenstiden.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämndens bedömning
var att Agria reglerat livskadan enligt
gällande försäkringsvillkor och att liv-
skadeersättning inte kunde utgå.

Ersättningsregler för FIP
Från den första april 2003 ersätts varken
veterinärvårdskostnader eller livskador
för katter som varit försäkrade hos Agria
kortare tid än ett år om diagnosen är

FIP. Dito skador ersätts från uppföda-
rens Dolda felförsäkring om det finns en
gällande sådan hos Agria. Kom ihåg att
vid dödsfall eller avlivning ska djur
yngre än två år alltid obduceras om man
inte har en säker diagnos. Det är viktigt
för att Agria ska kunna avgöra om det är
djurets enskilda försäkring som ska
belastas eller om skadan ska hänföras till
uppfödaransvaret. Likaså ska obduktion
utföras om nyteckning eller ändring i
försäkringens omfattning skett under
det senaste året.

FALLBESKRIVN I NG, FALL 3
Bakgrund
Djurägaren tecknade veterinärvårds-
och livförsäkring då hunden var åtta
veckor gammal. Hunden omfattades
även av uppfödarens Dolda felförsäk-
ring. Hunden besiktigades innan leve-

rans och på besiktningsinty-
get noterade veterinären att
hunden behandlades för
urinvägsinfektion. Hos den
nya ägaren visade det sig att
hunden var inkontinent.
Problemet blev allt värre
och då hunden dessutom
fick centralnervösa symtom
avlivades den vid cirka 20
veckors ålder. Obduktion
visade att hunden hade en
ektopisk uretär samt kro-
nisk interstitiell nefrit i
samma sidas njure. Hjärna,
hjärnhinnor och cervikala
ryggmärgen var utan an-
märkning. Agria ersatte
veterinärvårdskostnaderna
och livvärdet från hundens
enskilda försäkring, men
uppfödaren krävde dessu-
tom att undersökningskost-

naderna för urinvägarna skulle betalas
från Dolda felförsäkringen.

Agrias bedömning
Agria avvisade uppfödarens krav på
ersättning för den delen av kostnaderna
som kunde hänföras till urinvägarna. I
försäkringsvillkoren står bland annat att
Dolda felförsäkringen inte gäller för
anmärkningar och följder av anmärk-
ningar i veterinärintyg som utfärdas i
samband med valpleverans. I detta fall
visade det sig att en till synes ofarlig

Från den 1 april 2003 ersätts varken
veterinärvårdskostnader eller livskador
för katter som varit försäkrade hos Agria
kortare tid än ett år, om diagnosen är
FIP.

➤
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urinvägsinfektion var ett tecken på en
medfödd defekt. I och med att hunden
börjat få symtom redan före leverans
ersattes inte denna skada av Dolda fel-
försäkringen. 

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden fann att Agria
haft fullt stöd i villkoren för att neka
ersättning för utredning av urinvägspro-
blemen eftersom hunden visade sym-
tom på sjukdom i urinvägarna redan
före leverans. Då kan inte felet beteck-
nas som ett dolt fel, även om den exak-
ta diagnosen ställdes vid ett senare till-
fälle.

Agrias kommentar
Vi får ofta frågan om vad som menas
med ett dolt fel i försäkringssamman-
hang. För oss är det ett fel som bevisli-
gen funnits i djuret vid leveranstillfället,
men som inte kunnat upptäckas vid
besiktningen. Djuret får inte ha visat
några som helst tecken på sjukdom som
kan hänföras till den diagnos som sena-
re ställs innan det levereras till sin nya
ägare för att ett fel ska betraktas som
dolt. Hunden hade i det här fallet urin-
vägsinfektion och senare visade det sig
att den hade en ektopisk uretär. Felet var
således inte dolt vid leveransen.

Observera att med dolt fel avser Agria
inte sjukdomar av ärftlig eller misstänkt
ärftlig karaktär som utvecklas först efter
leveranstillfället. Själva felet måste fin-
nas i djuret då det besiktigas, exempelvis
porta cava shunt eller megaesofagus som
ännu inte börjat ge symtom. Finns det

däremot anmärkningar i besiktnings-
protokollet som till exempel "valpen har
alltid varit mindre och tunnare än sina
kullsyskon" och det senare visar sig att
den har någon sjukdom som kan förkla-
ra det, betraktas felet inte som dolt. För
att Dolda felförsäkringen ska gälla får
inte besiktningsintyget vara äldre än en
vecka vid leverans. Även valpar som
man behåller som uppfödare måste
besiktigas för att försäkringen ska gälla.

ERSÄTTN I NGSREGLER FÖR VISSA
SKELETTLI DAN DEN
Agria ersätter enligt villkoren från den
första april 2003 veterinärvårdskostna-
der för armbågsledsdysplasi, armbågs-
ledsartros, höftledsdysplasi och höft-
ledsartros om hunden är registrerad och
stambokförd i SKK. Dessutom måste
hunden vara oavbrutet försäkrad sedan
före fyra månaders ålder och hundens
röntgenbilder ska vara insända till SKK
för granskning av SKKs avläsare. Det
finns även för vissa raser (Faktaruta)
krav att hundens föräldrar måste ha fel-
fria armbågar om den sjuka hunden är
född efter den 1 september 2002. Hun-
dar av raserna rottweiler, berner sennen
och grosser schweizer sennen måste ha
föräldradjur som är friröntgade i arm-
bågslederna om de är födda efter den 1
januari 1996.

Agria har haft kravet att hundens
egna bilder ska avläsas av SKKs avläsare
sedan den 1 januari 1993 för liversätt-
ning av höftleder och för veterinärvårds-
och livskador för både höfter och arm-
bågar sedan 1 april 2002. Avsikten med

Röntgenbild på ektopisk uretär. Kontrastgivan visar en dilaterad uretär som mynnar i
uretra. I och med att fallbeskrivningens hund börjat få symtom redan före leverans
ersattes inte denna skada av Dolda felförsäkringen.

Faktaruta 

Raser med krav på friröntgade
armbågsleder hos föräldradjuren:

Appenzeller sennenhund
belgisk vallhund/groenendael 
belgisk vallhund/lakenois 
belgisk vallhund/malinois 
belgisk vallhund/tervueren 
berner sennenhund 
chow chow
entlebucher sennenhund
golden retriever
grosser schweizer sennenhund 
labrador retriever 
leonberger
newfoundlandshund
rhodesian ridgeback 
rottweiler 
sankt bernhardshund
schäfer
wachtelhund

Armbågsledsartros hos hund, där pilarna
pekar på uppkomna pålagringar. För att
djurägaren ska få ersättning för kostna-
der relaterade till lidandet, måste ett
antal villkor vara uppfyllda.
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detta villkor är att även unga
hundar med armbågsleds- och
höftledssjukdomar ska registre-
ras centralt och därmed komma
med i statistiken. För de raser
som har hälsoprogram för höf-
ter krävs att hundens föräldrar
har felfria höfter. Armbågs- och
höftledsartros ersätts också om
hunden är friröntgad tidigare i
bägge armbågslederna respekti-
ve höftlederna och resultatet
registrerat hos SKK. För hundar
med osteokondros i andra leder
krävs det att de ska vara registre-
rade och stambokförda i SKK
samt att de har varit oavbrutet

försäkrade sedan före fyra månaders
ålder.

För att liversättning ska utgå för här
nämnda sjukdomar krävs, förutom
redan nämnda villkor, att hunden har
sådana besvär att den avlivas på veteri-

närs inrådan. Det räcker alltså inte med
att lederna har röntgenologiska föränd-
ringar utan hunden måste också ha kli-
niska symtom.

Det kan vara viktigt för smådjursve-
terinärer att känna till att dessa regler i
praktiken innebär att blandrashundar
har mycket liten chans att få ersättning
för sjukdomar i armbågsleder, höftleder
och för osteokondros överhuvudtaget,
om de inte tidigare är friröntgade i
berörd led. Agria har tyvärr då och då
kontakt med besvikna blandrasägare
som låtit operera sin hund för exempel-
vis osteokondros. Först efter operatio-
nen, då kostnaden redan uppstått, har
de insett att ingreppet inte täcks av för-
säkringen. Eftersom det ofta rör sig om
mycket pengar kan det bli en besvärlig
situation för djurägaren. Uppmana där-
för alltid ägaren att ta kontakt med för-
säkringsbolaget redan i ett tidigt skede
av utredningen.  ■

Armbågsosteokondros hos hund, med
en defekt i mediala humeruskondylen
(pil). För att liversättning ska utgå för
denna sjukdom krävs att hunden har
sådana besvär att den avlivas på veteri-
närs inrådan.
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Rapport från SVS kollegium

SVS första kollegiemöte för hösten
fokuserade på prak-

tiska frågor kring
det annalkande
veterinärmötet.

Även ett antal
framgångsrikt avslu-

tade initiativärenden kunde sum-
meras av kollegiet.

Den 4 september genomförde SVS kol-
legium sitt fjärde möte för året. Mötet
hölls denna gång på Veterinäravdelning-
en på Karolinska Institutet på inbjudan
av Försöksdjurssektionens ordförande
Patricia Hedenquist. Kollegiet fick till-
fälle att träffa flera av de veterinärer som
arbetar där under ledning av Solveig
Tjäder. Det var glädjande att besöka en
arbetsplats där alla stortrivdes med loka-
ler, arbete och varandra, något som inte
är självklart på alla veterinära arbetsplat-
ser i dessa dagar.

VETERI NÄRMÖTET
Det stora orosmolnet vid höstens första
kollegiemöte är alltid om manusen till
veterinärmöteskompendiet ska komma
in innan sista datum. Kollegiet har
ambitionen att möteskompendiet ska
vara komplett, men den tid som finns
för att framställa detta och få det levere-
rat i tid till mötet är knapp. Inför årets
möte var situationen dålig, ett 20-tal
manus hade ännu inte inkommit fyra
dagar efter sista datum. Sektionerna och
kanslipersonalen får lägga ner mycket
tid på att jaga manus trots att informa-
tionen till föreläsarna går ut före mid-
sommar. I övrigt ägnade sig kollegiet åt
finputsning av titlar och tidschema inför
publicering av det slutliga veterinärmö-
tesprogrammet.

Kollegiet diskuterade en generell
rabattering för större veterinära arbetsgi-
vare, och beslöt slutligen att tio procent
ska kunna utgå. Detta gäller då en
arbetsgivare kan sända namnlista på
samtliga deltagare och faktura för samt-
liga får skickas till en enda adress. Detta
beslut kommer att annonseras i SVT.
Med anledning av en annan förfrågan
om nedsatt deltagaravgift vid partiell
sjukskrivning beslöt kollegiet att nedsatt
avgift endast beviljas vid hel sjukskriv-
ning under längre tid. Kollegiet tog
också beslut om att workshops som
anordnas av sektionerna i anslutning till
Veterinärmötet framöver ska räknas som
hörande till mötet och administreras
helt av kansliet.

I N ITIATIVÄREN DEN
Flera av SVS initiativärenden har avslu-
tats framgångsrikt. Lena Englund rap-
porterade till kollegiet om resultatet av
initiativärendet om vaccination av hund
och katt i Sverige. Gruppen har fram-
ställt en utförlig rapport som omedel-
bart kommer att finnas tillgänglig på
hemsidorna både hos SVF och SVA.
Rapporten kommer också att presente-
ras på smådjurssessionen under Veteri-
närmötet. Den är vetenskapligt grund-
lig, men utmynnar inte i en handbok för
hur vaccinationer ska utföras utan läm-
nar beslutsfattandet till veterinär och
djurägare i samråd med hjälp av fakta i
rapporten.

Initiativärendet om rehabilitering av
skadade hästar är också slutfört och
kommer att rapporteras i form av publi-
cering av en bok i ämnet som kommer
att finnas tillgänglig i bokhandeln. Ett
ovanligt resultat av ett initiativärende
som i mångt och mycket kan tillskrivas
en entusiastisk och initierad arbets-
grupp. Ett par ytterligare idéer för fram-

tida initiativärenden diskuterades också,
bland annat rörande avmaskning. 

ÖVRIGA FRÅGOR
Kollegiet planerar att besöka VMF och
veterinärstudenterna för att lämna mer
utförlig information om vad SVS och
sektionerna sysslar med. Ett brev med
inbjudan till informationskväll har
skickats till VMF. Livsmedelssektionen
har nyligen genomfört ett besök hos
årskurs 5 för att informera om veterinä-
ra arbetsmöjligheter inom livsmedels-
sektorn och lämna över den informa-
tionsbroschyr som sektionen själva pro-
ducerat. Ett möte mellan kollegiet och
SSVO (Svenska Sällskapet för Veterinär
Oftalmologi) planeras också i december.
Thomas Svensson, kollegiets ordföran-
de, har blivit utsedd att representera
SVS i en ny extern läkemedelskommitté
på Läkemedelsverket.

Christina Arosenius

Generalsekreterare

Årsmöte i
SVS smådjurssektion

I samband med Veterinärmö-
tet kallar SVS Smådjurssek-
tion till årsmöte torsdagen
den 6 november 2003 klock-
an 14.45–15.15 på Loftet,
Undervisningshuset, Ultuna.

Styrelsen
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Rapport från förbundsstyrelsen 
i september 2003

Den 9 septem-
ber 2003 höll
veterinärför-

bundets styrelse
sitt fjärde styrelsemöte för

året. Här refereras de viktigaste
punkterna på dagordningen under
styrelsesammanträdet.

SVFs OMORGAN ISATION
En längre diskussion mellan omorgani-
sationsgruppens representanter Inger
Lilliehöök och Susanne Åkerblom och
förbundsstyrelsen ägde rum inför den
stundande ordförandekonferensen den
8-9 oktober. Det meddelades från
arbetsgruppens ledamöter att frågan om
hur olika medlemsgrupper ska represen-
teras i den nya organisationen har tagit
mycket tid i anspråk. I diskussionerna
påpekades bland annat att SVF/SVS är
en gemensam intresseorganisation, vil-
ken är medlem i SACO.

ORDFÖRAN DEKON FERENSEN 
8-9 OKTOBER
Under denna punkt informerades om

att veterinärförbundets omorganisation
kommer att bli en huvudfråga vid kom-
mande ordförandekonferens. I övrigt
kommer den aktuella verksamheten att
diskuteras.

DEN VETERI NÄRA 
FÄLTVERKSAMH ETEN
SVFs representanter i Jordbruksdeparte-
mentets arbetsgrupp angående den vete-
rinära fältverksamheten den 22 oktober
är Kajsa Holmstedt (PVF), Björn Swen-
son (DVF) samt SVFs ordförande Karin
Östensson. De kommer i samband med
att konkurrensfrågan mellan statligt
anställda distriktsveterinärer och privata
fältveterinärer diskuteras att ta upp jour-
verksamheten, resebidraget till avlägset
boende och officiella veterinärers verk-
samhet.

DJ U RSKYDDSMYN DIGH ETEN
Regeringens målsättning är att verksam-
heten för den nya centrala tillsynsmyn-
digheten skall träda i kraft den 1 janua-
ri 2004, under ledning av generaldirek-
tör Matz Hammarström. Johan Beck-
Friis är ledamot av organisationsgrup-

pen för den nya myndigheten. För-
bundsstyrelsen framförde önskemål om
en tydlig veterinär representation i myn-
dighetens bemanning och i dess råd.

RAPPORT FRÅN SVFs SLU-GRU PP
SVFs SLU-grupp har haft flera telefon-
möten under sommaren, där man bland
annat beslutat inhämta fakta om konse-
kvenserna av aviserade besparingar från
v-faks prefekter. Arbetsgruppen besluta-
de också att ordna ett stormöte för samt-
liga SLU-anställda medlemmar, för att
inhämta uppgifter om hur besparingar
och omorganisation av fakultet och
institutioner drabbar medlemmarnas
arbetsmiljö. Mötet ägde rum den 8 sep-
tember.

Under sommaren meddelades att Bo
Dockered beslutat avgå som ordförande
i SLU-styrelsen fr o m den 1 september
2003. Han efterträddes av fd generaldi-
rektören för SVA, Lars-Erik Edqvist.

Evamari Lewin

Ledamot i förbundsstyrelsen
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Vilken är din diagnos? – Svar

Svar och diskussion
Normal sinusrytm med
förmaksextraslag (kom-
plex nr 2 och 7) där den
prematura P-vågen
gömmer sig i föregående
komplex T-våg (pil) och
därmed förändrar T-
vågens utseende (Figur
2).

Förmaksextraslag är
vanligt förekommande
vid mitralisendokardos
och utgör ingen absolut
indikation för att påbör-
ja behandling med anti-
arytmika. Behandling
med mediciner avsedda
för hjärtsvikt, såsom diuretika
och ACE-hämmare, anses idag
inte vara indicerade i detta skede
av sjukdomen, då inga tecken till
nära förestående hjärtsvikt i form
av dilatation av eller förhöjt tryck
i vänster förmak kan detekteras
med ekokardiografi eller dopp-
lerundersökning.

I detta fall påbörjades dock
medicinering med digitalis på
grund av förmaksextraslagen. ■ 

Figur 2. Normal sinusrytm med förmaksextraslag (komplex nr 2 och 7)
där den prematura P-vågen gömmer sig i föregående komplex T-våg
(pil) och därmed förändrar T-vågens utseende.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas till Anna
Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen bör vara avled-
ning II med hastigheten 50 mm/sek och amplituden 1 cm = 1
mV. Både kompletta fallbeskrivningar och frågeställningar rik-
tade till Anna Tidholm tas emot.

The large selection of specialised laboratory tests, competitively priced profiles and the 
high quality of diagnosis and clinical advice has made Vet•Med•Lab into one of the most 
successful veterinary laboratories in Europe.

If you want to get more information about how to join our 
many satisfied customers and how to enjoy the benefits of 
economical diagnostic testing from a large international 
laboratory, please visit our stand at “Veterinärmötet”
in Ultuna, Uppsala the 6-7/11-2003. 

We will be happy to supply you with any further information!

Contact for Scandinavia: Charlotte Hoffmann -Timmol, Vet.surg.
Frøhaven 24 • DK-2630 Taastrup • E-mail: c.hoffmann-timmol @vetmedlab.com

 Tlf. +45 43521228 • Fax +45 43521236 • www.vetmedlab.com
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❘❙❚ månadens epiztel

Detta nummer av epizteln innehåller informa-
tion om misstänkt Newcastlesjuka i Hedemora

och en scrapiemisstanke på Gotland. Dessutom påminns om att
fladdermusinsamlingen alltid pågår och döda fladdermöss bör skickas in till SVA
för undersökning. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och
är sammanställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

STARK N D-MISSTAN KE I  H EDEMORA
I början på september insjuknade duvor i en
hobbybesättning norr om Hedemora. Sym-
tom och obduktion ledde till misstanke om
paramyxovirusinfektion. Paramyxovirus orsa-
kar Newcastle disease (ND) hos fjäderfä. Pro-
ver togs i besättningen och antikroppar visade
på smittämnet. Det konfirmerande testet gav
samma resultat. Duvor och hönor avlivades
två veckor efter första insjuknandet och går-
den är spärrad tills dess att virusodlingen
avslutats. 

SCRAPI EMISSTAN KE PÅ GOTLAN D
Ett får på Gotland misstänks ha scrapie. Miss-
tanken uppstod efter ett snabbtest i nor-
malslakten. Provet har skickats för vidare ana-
lys.

FLADDERMUSI NSAMLI NG
Hittills i år har SVA fått in ett 25-tal fladder-
möss för rabiesundersökning. Fortfarande
skickas det in döda fladdermöss för undersök-
ning. SVA vill påminna om att alltid skicka in
fladdermöss om man påträffar döda sådana.
Mer information ges på SVAs hemsida
www.sva.se. ■

Newcastlesjuka miss-
tänks i en hobbybesätt-
ning med duvor norr om
Hedemora.

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

■ ■ Detta nummer 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 allmänna råd kan inte
ges på detta nummer.
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Veterinär Elize van Lier,
institutionen för klinisk
kemi, SLU, försvarade
fredagen den 12 septem-
ber sin avhandling för

veterinärmedicine doktorsexamen med
titeln: "Sex differences in response to
adrenocorticotropin (ACTH) administ-
ration in sheep". Oppo-
nent var professor Erik
Ropstad, Norges Veteri-
närhögskola.

Det är välkänt att
stress stör hypotalamus-
hypofys-könskörtelaxeln (HPG-axeln),
vilket påverkar fortplantningen för båda
könen. Detta kan tydligast observeras
när det gäller hur stress stör rätt tid-
punkt för stegringen i LH före äggloss-
ningen hos honan, vilket i sista hand
leder till fel vid fortplantningen beroen-
de på störningar i ägglossning eller
brunstbeteenden. Det här samspelet
mellan hypotalamus-hypofys-binjure-
axeln (HPA) och HPG-axeln sker inte
enbart i en riktning. Det finns belägg för
att könskörtlarna påverkar det sätt på
vilket HPA-axeln reagerar på stress.

Avhandlingen sammanställer och dis-
kuterar resultatet från två olika studier
om effekterna av stimuleringen av bi-
njurebarken med adrenokortikotropin
(ACTH) gällande utsöndringen av ste-
roidhormoner hos honor och hannar,
både för obehandlade och könskörtelo-
pererade får. Dessutom innehåller den
en studie över effekterna av ACTH och
progesteron vid utsöndringen av luteni-
seringshormon (LH) i kastrerade baggar
samt även en studie över könsskillnader-
na i östrogenreceptorns (ER) mängd hos
binjurekörtlarna hos får.

Inte i något fall påträffades testoste-
ron i proverna från kastrerade hannar,
vare sig före eller efter behandling med
ACTH. Efter behandling med ACTH
var kortisol, progesteron och 17�-hyd-
roxypregnenolon (17OHP5) förhöjda
under flera timmar och skiljde sig från
pre-ACTH-nivåerna. Kortisolresponsen
på behandling med ACTH befanns vara
högre hos honor än hos hannar både
under och utanför fortplantningsperio-
den. Avlägsnandet av könskörtlar elimi-
nerade skillnaderna mellan tackorna och

baggarna. Baggarna visade lägre respons
under fortplantningsperioden än utan-
för perioden, medan kortisolresponsen
hos tackor var densamma under båda
perioderna.

I binjurekörtlarna hos tackorna var
värdena av cytosolisk ER högre än hos
baggarna, och de som var könskörtelo-

pererade hade
förhöjda vär-
den av ER. 

Studierna
visade utsönd-
ringen av pro-

gesteron och 17OHP5 efter ACTH-
behandling, där binjurekörteln förmod-
ligen är den mest troliga källan. Köns-
skillnaderna observerades i ACTH-
inducerad kortisolutsöndring hos obe-
handlade får. Adrenokortikotropin
minskade LH-pulseringen i nyligen

kastrerade baggar. Arbetet påvisar ER:s
existens i binjurekörteln hos får och
fann olika känslighet för östrogen då
ER-värdena varierade mellan kön och
könskörtelstatus. Östrogener kan påver-
ka steroidogenesen direkt vid binjure-
barken, vilket tyder på att östrogener
delvis förklarar könsskillnaderna vid
kortisolutsöndringen hos får. ■

disputationer

Könsskillnader vid ACTH-behandling av får

Baycox® vet.

Oral suspension 50 mg/ml. Medel mot koccidios hos spädgris

Deklaration
1 ml innehåller: Toltrazuril 50 mg, natriumbensoat (E 211) 2,1 mg, natriumpropionat
(E 281) 2.1 mg, constit. q.s.
Egenskaper
Toltrazuril är ett triazinonderivat som är verksamt mot koccidier av arten Isospora.
Toltrazuril är verksamt mot alla intracellulära utvecklingsstadier av merozoiter (icke
sexuell reproduktionsfas) och gameter (sexuell reproduktionsfas). Substansen är
koccidiocid, vilket innebär att alla stadier avdödas.Efter oral administration upptas
toltrazuril långsamt med en biotillgänglighet på ≥70%. Huvudmetaboliten utgörs av
toltrazurilsulfon. Eliminationen av toltrazuril är långsam med en halveringstid på ca 3
dagar. Utsöndring sker huvudsakligen via faeces.
Indikationer
Förebyggande av kliniska tecken på koccidios hos spädgrisar i besättningar där koccidios
orsakad av Isospora suis tidigare konstaterats.
Dosering
Individuell behandling.Varje gris behandlas med en engångsdos av 20 mg toltrazuri1
per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt under 3:e-
5:e levnadsdygne. Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små vo-
lymer, rekommenderas att doseringshjälpmedel med en noggrannhet på 0,1 ml används.
Den orala suspensionen omskakas före användning. Behandling under ett sjukdoms-
utbrott blir av begränsat värde för den enskilda spädgrisen, eftersom skada på tunntar-
men redan uppstått.
Karenstider
Slakt: 77 dygn
Interaktioner
Det förekommer inga interaktioner när produkten kombineras med järnsupplement.
Observera
Tre gånger normal dosen tolereras väl utan symtom på överdosering. Skölj omedelbart
bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.
Övrigt
Se bipacksedel för utförlig behandlingsinformation.
Hållbarhet, förpackning och pris
Öppnad förpackning förbrukas inom 3 månader. Kassera därefter oanvänt material.
Oral suspension 50 mg/ml - 250 ml, plastfl. 504.50 kr
Doseringspump finns att beställa, vnr:200603

QP51AJ01

Årsmöte VIAT
Föreningen för veterinärer i
administrativ tjänst, VIAT, kal-
lar till ordinarie årsmöte den 
7 november 2003, kl 12.15 till
13.15, på VMF:s kårhus, KC.
Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar till en enklare förtäring.
Förslag till dagordning samt
styrelsens verksamhetsberät-
telse m m finns på VIATs
hemsida på www.svf.se.

Styrelsen
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Agronom Ann Högberg, institutionen
för husdjurens utfodring och vård, SLU,
försvarade fredagen den 26 september
sin avhandling  med titeln "Cereal non-
starch polysaccharides in
pig diets. Influence on
digestion site, gut envi-
ronment and microbial
populations". Oppo-
nent var professor Knud
Erik Bach Knudsen,
Danish Institute of
Agricultural Sciences,
Tjele, Danmark.

Risken för resistenta
bakteriestammar gör att
allt fler länder följer Sve-
riges exempel och stop-
par regelmässig inbland-
ning av antibiotika och
kemiska substanser i grisfoder. Upp-
märksamheten riktas i stället mot lös-

ningar som bygger på en naturlig diet.
Grisfoder är vanligen baserat på

spannmål. Stärkelsefria polysackarider
(NSP) är kolhydrater som utgör en del i

kostfiber och finns
i varierande halter
i olika spannmåls-
slag. Ann Hög-
berg har under-
sökt hur inne-
hållet av NSP och
tillsats av enzym i
fodret påverkar
processer i mag-
tarmkanalen hos
grisar runt avvänj-
ning och under
tillväxt.

Nyligen avvan-
da smågrisar har

ett känsligt tarmsystem och ett immun-
försvar som inte är fullt utvecklat. Ann

Högberg har upptäckt att de reagerar
annorlunda på fodrets innehåll av NSP
än tre till sju månader gamla, växande
grisar. Det är därför tydligt att anpass-
ningen av fodret måste ske med hänsyn
till grisarnas ålder.

Resultaten visade att ett ökat innehåll
av NSP gör det svårare för grisarna att
smälta den organiska delen av fodret.
Olika halter av NSP påverkar tarmflo-
ran, pH och koncentrationerna av olika
organiska syror i mag-tarmkanalen.
Även tillsats av foderenzym förändrar
sammansättningen av de organiska
syrorna i tunntarmen. Studierna visar
att fodrets innehåll av NSP kan utveck-
las till ett viktigt verktyg som skapar
möjligheter att påverka var och hur fod-
ret smälts, tarmmiljön samt vilka bakte-
rier som finns i mag-tarmkanalen.
Genom att reglera fodrets innehåll av
NSP skulle man alltså kunna komma till
rätta med en del tarmstörningar hos gri-
sar. ■

Foderbaserad bot för grisdiarré

Avhandlingen visar att anpassningen
av fodret måste ske med hänsyn till
grisarnas ålder.
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Under hösten 2003 skickas en enkät ut
från Jordbruksverket till de flesta av
landets veterinärer. Enkäten utgör grun-
den för en kommande
arbetsmarknadsprognos, som i sin tur
bland annat utgör underlag för dimen-
sioneringen av veterinärutbildningen.
Det är därför viktigt att alla svarar på
enkäten.

Många av veterinärtidningens läsare har nyli-
gen fått ett brev från Jordbruksverket. Verket
har skickat ut tre olika enkäter till tre olika
grupper – veterinärer födda 1951 och senare
(1 640 personer), veterinärstuderande i åk 4-
6 (190 personer) och arbetsgivare för veteri-
närer (280 arbetsplatser). 

Enkäterna ska utgöra underlag för en
arbetsmarknadsprognos som Jordbruksverket
gör på uppdrag av regeringen. De kommer att
ligga till grund för förslag till åtgärder för att
den veterinära arbetsmarknaden ska vara i
balans. Förslagen kommer att lämnas till
regeringen den 1 mars 2004.

Veterinärförbundet är tillsammans med
representanter för veterinärmedicinska fakul-
teten, veterinärmedicinska föreningen och
länsveterinärerna med i den arbetsgrupp, som
har utarbetat enkäterna. Även Veterinärer i
Sverige har inbjudits till arbetsgruppen, men
har avböjt deltagande.

BAKGRU N D
Jordbruksverket har fått i uppdrag av reger-

ingen att utreda den veterinära situationen i
Sverige. Bakgrunden till uppdraget är att den
veterinära organisationen befinner sig i ett
förändringsskede. Efterfrågan på veterinära
tjänster har ökat och det råder brist på veteri-
närer. 

I uppdraget ingår att kartlägga inom vilka
sakområden veterinärer verkar, hur den socia-
la strukturen med köns- och åldersfördelning
samt prioriteringar av arbetstider bland vete-
rinärer ser ut, samt hur regionala skillnader
ser ut.

Utredningen ska också analysera markna-
dens behov av veterinära tjänster och ge en
prognos för marknadens behov jämfört med
utbudet av veterinära tjänster t o m 2020. Vid
bedömningen ska nationella och internatio-
nella flyttmönster för veterinärer redovisas.

Slutligen ska utredningen identifiera och
beskriva eventuella problem, och föreslå nöd-
vändiga åtgärder för att komma till rätta med
identifierade problem. Veterinärutbild-nin-
gens platsantal och utformning bör ingå i för-
slaget.

VI KTIGT ATT BESVARA EN KÄTEN
Rapporten till regeringen kommer bland
annat att utgöra underlag för dimensionering
av veterinärutbildningen. Den kan också ge
upphov till andra insatser för den veterinära
arbetsmarknaden.

För att rapporten ska ge en rättvisande bild
är det viktigt att så många som möjligt besva-
rar enkäten. Veterinärförbundet hoppas där-
för att alla besvarar enkäten så noggrant som
möjligt.

Johan Beck-Friis

Angelägen enkät
om arbets-
marknadsprognos

Den aktuella enkäten till landets veteri-
närer kommer bland annat att utgöra
underlag för dimensionering av veteri-
närutbildningen.
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Jourverksamhet är ett nödvändigt ont

❘❙❚ replik

Sveriges Yngre Veterinärers Före-
ning (SYVF) har genom en serie
debattartiklar i SVT under 2003
belyst problemen kring jour och
beredskap. Följande insändare
kommenterar jourproblematiken
ytterligare.

I SVT nr 10/03 efterlyser SYVF repliker
på sina artiklar om jour och beredskap.
Veterinärer i Sverige,
(ViS), anser att det är bra
att SYVF tar upp frågan
eftersom den kommer
att bli högaktuell i sam-
band med den översyn av veterinärvä-
sendet som riksdagen beslutat om. Frå-
gan om jour och beredskap har sedan
länge orsakat så stora problem för lan-
dets veterinärer att den utgör en av de
direkta orsakerna till att ViS engagerat
sig för att få till stånd radikala föränd-
ringar av landets veterinära verksamhet.

I NGET SAMARBETE 
MELL AN AKTÖRER
Jourverksamhet är ett nödvändigt ont.
Nödvändigt därför att yrkesetiken
påbjuder att djuren skall kunna beredas
vård när helst det är påkallat oberoende
av tid på dygnet. Ont därför att det sli-
ter på veterinärens fysiska och psykiska
välbefinnande. Beredskapsverksamhe-
ten är kostsam och nästan alltid direkt
olönsam, men indirekt är den ett myck-
et kraftfullt konkurrensmedel.

Idag bedrivs beredskapsverksamhet
vid ett antal djursjukhus, av privata
veterinärer och av statens distriktsveteri-
närer. I princip förekommer inget ord-
nat samarbete mellan dessa aktörer. Den
främsta anledningen till att inget samar-
bete förekommer är att söka i att svens-
ka staten utgör en exempellöst dålig
förebild. När det gäller beredskapen för

lantbrukets djur anslår staten stora sum-
mor till sin distriktsveterinärorganisa-
tion (DVO). På såväl ordinarie arbetstid
som på jourtid bedriver staten flitigt
praktik på sällskapsdjur och sporthästar,
för att bättra på ekonomin. Den statligt
subventionerade beredskapsverksamhe-
ten stör den konkurrensutsatta markna-
den och omöjliggör ett ordnat samarbe-
te mellan aktörerna. Följden blir en
ohållbar arbetssituation, vilket många
veterinärer kan vittna om.

TI D FÖR ÖVERSYN AV 
KON KU RRENSEN
Det är anmärkningsvärt att
privat veterinär verksamhet
utsätts för hårt tryck av Jord-

bruksverket att medverka i jouren, sam-
tidigt som staten framhärdar i beslutet
att lägga ner hästjouren på SLU. Noter-
bart är dessutom att ATGs hästkliniker,
uppbyggda och underhållna av spel-
pengar, med ett stort kundunderlag
utanför banorna, undgår minsta krav på
medverkan.   

ViS anser att dagens situation vad
avser beredskapsverksamheten inte är
acceptabel. Frånvaron av samarbete ger
onödigt många beredskapstimmar på
ett fåtal händer. Dessutom anser ViS att
den kompetensnivå som i vissa fall
erbjuds är för låg. Vi tror inte att det
finns några möjligheter att inom ramen
för nuvarande system kunna förbättra
beredskapsverksamheten på någon av
dessa punkter. Detta är en av anled-
ningarna till att ViS anser
att det är hög tid
för en genom-
gripande
översyn av
konkurren-
sen och jour-
verksamhe-
ten på den
veterinära
marknaden. 

MÖJ LIGH ET TI LL  PÅVERKAN
Statens engagemang måste ses över.
Finansiering av t ex vård för lantbrukets
djur bör ske genom att djurägarna står
för kostnaderna via försäkringar enligt
samma system som gäller för häst och
smådjur. Känner staten behov av att ge
ekonomiskt stöd kan detta ske på ett
konkurrensneutralt sätt. En sådan
finansiering skapar goda förutsättningar
för att skapa en beredskapsverksamhet
som tillfredsställer både avnämare och
veterinärer. 

ViS skulle redan nu vilja få till stånd
ett rådslag mellan veterinärer i klinisk
verksamhet, oberoende av inriktning,
om hur vi skall kunna förbättra jour och
beredskap. Vi behöver mötas för att
stämma av attityder och utbyta idéer
inför den aviserade översynen. Nu har vi
för första gången på mycket länge möj-
lighet att påverka och tillfället får inte gå
oss förbi.

ViS styrelse:
Per Arvidsson

Madeleine Björk

Ulla Björnehammar

Mikael Fälth

Lars Erik Steinwall
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Reflektioner och information 
rörande jourfrågan

Veterinärförbundets ordförande
Karin Östensson ger i följande
inlägg sin syn på de tankar kring
jour och beredskap som förs fram
av ViS (Veterinärer i Sverige) på
annan plats i denna tidning.

Med intresse har jag tagit del av både
SYVFs tidigare artiklar och ViS inlägg
avseende jour och beredskap i detta
nummer av SVT, och jag instämmer i
flera viktiga synpunkter som förts fram.
Jag vill med mitt inlägg nu bara ge lite
reflektioner och information. 

Att frågan om jour och beredskap är
ett centralt problem i arbetssituationen
för många av landets veterinärer är vi
verkligen helt överens om – och att den
därmed är högprioriterad för veteri-
närkåren och SVF. Jourfrågan är relate-
rad till andra övergripande frågor, som
ViS också påpekar. Det är bland annat
därför som det är svårt att finna en lös-
ning på den separat. 

Vi är nog många som känner en stor
otålighet. Den ganska allmänna bristen
på ordnat samarbete mellan olika aktö-
rer är naturligtvis en viktig anledning till
den uppkomna situationen. Många frå-
gor bottnar i frågan om konkurrensne-
utralitet, som därför är central. Där ver-
kar veterinärförbundet, enligt fullmäk-
tiges beslut, för att statliga medel ska
fördelas på ett konkurrensneutralt sätt –
som ViS också framför som en viktig
förutsättning för att skapa en tillfreds-
ställande beredskapsverksamhet.

I N BJ U DAN TI LL  SAMRÅDSMÖTE
Jag anser precis som ViS att även om de
enskilda frågorna är svåra att lyfta ur ett
större sammanhang, ska vi inom veteri-
närkåren försöka förbereda oss inför en
mer övergripande översyn av den veteri-
nära fältverksamheten. Vi måste disku-
tera hur vi ska kunna förbättra situa-
tionen, i avvaktan på att bland annat
statens roll i sammanhanget ska avgöras.

SVF har därför inbjudit till ett möte av
ungefär det slag ViS föreslår, i oktober,
med kliniskt verksamma veterinärer inom
olika inriktningar. Detta är angeläget för
att vi ska få rådgöra med varandra både
då det gäller jourfrågan och vissa andra
frågor som är relaterade till konkur-
rensneutraliteten. Mötet kommer inte
enbart att begränsas till SVFs medlem-
mar. 

LÖSN I NGARNA MÅSTE BLI  
VARAKTIGA
I Jordbruksdepartementets samarbets-
grupp för frågor som rör den veterinära
fältverksamheten verkar SVF för att
arbetet ska bedrivas direkt relaterat till
de konkreta frågeställningarna. Högpri-
oriterade problem, som jourfrågan, ska
om möjligt kunna lösas helt eller delvis
vartefter – så inte allt måste vänta till en
slutgiltig paketlösning. 

Det är mycket angeläget att frågorna

kan lösas på ett varaktigt hållbart sätt.
Detta innebär att förestående föränd-
ringar måste ha en bred förankring
bland de intressenter – både veterinärer
med olika inriktning och avnämare –
som finns i den verksamhet där föränd-
ringarna ska implementeras. Annars
kommer det ändå inte att fungera i
praktiken. 

Förändringarna måste dessutom gå i
linje med samhällets regleringar av
bland annat konkurrensfrågor. Då är det
viktigt att få problemen belysta från så
många synvinklar som möjligt och verk-
ligen väga in dessa i analysen av frågor-
na. Det är angeläget att vi är uppdatera-
de när det gäller konstruktiva synpunk-
ter och förslag på möjliga lösningar från
olika aktörer.

Karin Östensson

Förbundsordförande

Utlysning av stipendium ur
Rasehorns stipendiestiftelse

Rasehorns stipendiestiftelse för katter utlyser härmed ett eller
flera stipendier på ett sammanlagt belopp av 70 000:- kronor.
Medlen delas ut till personer som genom forskning eller annan
verksamhet verkar för förbättrad hälsa eller välfärd för katten,
eller som verkar för ett stärkande av kattens roll i samhället. 

Ansökan om medel ur Rasehorns stipendiestiftelse för katter
ska ske skriftligen (maskinskriven text, handskrivna ansökningar
beaktas inte), med en beskrivning på maximalt 2 A4-sidor över
hur stipendiet är tänkt att användas. En budget för det tilltänkta
projektet ska också redovisas i ansökan. Ansökningar som rör
bidrag till löpande verksamhet (katthem, djurskyddsorganisatio-
ner etc) måste åtföljas av minst två referenser till utomstående
personer/organisationer som kan intyga om en seriös verksam-
het. För den/de stipendiater som erhåller medel, kräver stiftelsen
en skriftlig redogörelse av projektets genomförande senast ett år
efter medel betalats ut.

Den skriftliga ansökan skickas till: Rasehorns stipendiestiftel-
se för katter, c/o Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94
Stockholm. Ansökan måste ha inkommit senast den 1 november
2003 för att beaktas.
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Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning
inbjuder till seminariet

Influenza - recent developments in
human and veterinary medicine

den 10 november 2003 kl 13.00 – ca 16.15 i Tvåan,
KC, SLU, Uppsala

Program:
13.00-13.05 Welcome 
13.05-13.50 Biology and epidemiology of 

influenza – a true zonoosis.
Laborator Berndt Klingeborn, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala

13.50-14.35 Sentinel surveillance and influenza 
research at the Swedish Institute for
infectious disease control.
Professor Annika Linde,
Smittskyddsinstitutet, Stockholm

14.35-15.00 Coffee
15.00-15.45 Avian influenza – a continuous threat to 

human health.
Professor Ab Osterhaus, 
Institute of Virology, Rotterdam

15.45-16.15 General discussion

För ytterligare information kontakta Karin Persson Waller, SVA, telefon 018-
674672.

Kardell utreder 
djursjukvården
❘ ❙ ❚ Förre generaldirektören för Livs-
medelsverket Arne Kardell fick den 18
september regeringens uppdrag att
utreda behörighets- och ansvarsfrå-
gor inom djursjukvården. Han ska till
den 1 juni 2005 utreda en rad frågor
inom djursjukvårdens område, som t
ex veterinärers möjlighet att delege-
ra uppgifter och frågan om behovet
av ytterligare legitimationsyrken.

Arne Kardell ska också se över
tillsynen av den veterinära verksam-
heten och om tillsynen ska utvidgas
till annan personal inom djursjukvår-
den. Veterinära ansvarsnämndens
arbete ska analyseras och han ska i
ljuset av övriga förslag ta ställning
till om ansvarsområdet bör utveck-
las. Han ska dessutom bedöma om
behörighetslagen bör utvidgas till
att omfatta bestämmelser om
begränsningar för lekmän i rätten att
behandla djur. Om behov finns ska
förslag lämnas om ny lag om behö-
righet på djursjukvårdens område
och till andra författningsändringar.

Arne Kardell är nu hovrättsråd vid
Svea hovrätt. ■

Utbildningsmaterial 
om vacciner
❘ ❙ ❚ Ett nytt utbildningsmaterial om
vacciner till hund och katt, som
lämpar sig vid fortbildning av perso-
nal inom smådjurssjukvården, har
tagits fram inom Apoteket AB. Mate-
rialet förklarar bland annat vad ett
vaccin är och hur det verkar, skillna-
der mellan vaccintyper, biverkningar,
kort sjukdomslära, förvaring m m.

Häftet som omfattar 44 sidor
inklusive ett antal förslag på OH-
bilder kan beställas från apoteksom-
råde djurläkemedel (fax 0510-677 73),
till självkostnadspris.

Frågor om utbildningsmaterialet
kan ställas till informationsapotekare
Kristina Odensvik (tel: 018-67 10 83).
■

❘ ❙ ❚ noterat

Anställning önskas
Dansk kvinnlig veterinär (29) söker anställning som assistent i
Sverige fr.o.m 2004-01-01 eller senare. Examen 2000, doktorsex-
amen 2002, Hannover/Tyskland. Har första yrkeserfarenheter och
grundläggande kunskaper i svenska. Jag är flexibel, ansvarsfull
och har stor arbetskapacitet. (Referenser finns.) Intresserad?
Vänligen kontakta mig på tel/fax 0049-7262-610399 eller e-post:
sjpetschat@hotmail.com

Nordiska Veterinärföreningen för Husdjursreproduktion,
svenska sektionen

kallar till årsmöte torsdagen den 6 november 2003 kl 16.40 i sal
L, Undervisningshuset, Ultuna.
Styrelsen
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SVA är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa,
en god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion. Sammanlagt är vi 400 anställda och de största yrkes-
kategorierna är biomedicinska analytiker, veterinärer, forskare, laboratorietekniker och sekreterare.

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsumenternas
bästa för ögonen arbetar vi för säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sam-
mansättning och näringsvärde, ger råd och anvisningar samt visar vägen mot bra matvanor. På
Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 280 personer varav ca 125 inom FoU avdelningen. Ytterligare ca
180 medarbetare återfinns på slakterierna runt om i vårt land.

De senaste årens händelser på det internationella planet har aktualiserat behovet av en ökad beredskap
vid allvarlig smitta förorsakad av bl.a. bioterrorism. Inom sektorn för djur och livsmedel planerar SVA och
Livsmedelsverket särskilda satsningar för att öka kunskapen och höja beredskapen så att vi kan dia-
gnostisera smittämnen vid såväl stora som mindre utbrott vid misstänkt smitta. Det är särskilt angeläget
att vi ökar förmågan att klara av stora provvolymer.

Uppbyggnaden av detta projekt kommer att inriktas på forskning och utveckling, sätta upp ny diagnostik
och utveckla befintlig diagnostik av zoonotiska och andra smittämnen och dess toxiner, som kan smitta
foder, djur och/eller livsmedel och vatten och därigenom smitta människor. Fokus kommer att inriktas på
de smittämnen och toxiner som anses ha störst aktualitet vid bioterrorism.

Under förutsättning av att centrala myndigheter beviljar särskilda medel projektanställer SVA och
Livsmedelsverket från 1 januari 2004 och 3 år framåt (2004-2006) 2 personer med utbildning som 

MIKROBIOLOG, VETERINÄR, AGRONOM
eller motsvarande

Du bör ha vetenskaplig erfarenhet inom området bakteriologi samt fördjupad kunskap och erfarenhet av
moderna analysmetoder och molekylärbiologi. Har du en doktorsexamen är det en merit. De vi söker skall
ha förmågan att samarbeta i en mindre grupp för att gemensamt driva projekt självständigt. Det är också
viktigt att du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Tjänsterna kan eventuellt komma
att säkerhetsklassas.

Projektet drivs i samverkan mellan SVA och Livsmedelsverket och leds av en gemensam styrgrupp. Du
kommer att ingå i en projektgrupp på tre personer med bred samverkan inom de båda myndigheterna.
Visst arbete kommer att ske i säkerhetslaboratorium. Samverkan skall ske med andra nationella myndig-
heter vilka arbetar inom samma område. Även internationella kontakter kommer att bli viktiga.

Tjänsten vid Livsmedelsveket innebär stationering vid mikrobiologiska enheten på Livsmedelsverket samt
arbete i säkerhetslaboratoriet vid SVA. Livsmedelsveket ligger i centrala Uppsala. Tjänsten vid SVA blir
placerad på avdelning för bakteriologi. SVA och säkerhetslaboratoriet är beläget i det natursköna
Ultunaområdet i södra Uppsala. Ingen trängsel och stress men ändå bara ett stenkast från stan.
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober!  Märk ansökan med dnr SVA 2003/656 och skicka
den till SVA, Registrator, 751 89 Uppsala. Har du frågor? Ring laborator Anders Gunnarsson, SVA (018-
674272)  eller  enhetschef Marianne Boysen, Livsmedelsverket (018-175500).  Facklig företrädare vid
SVA är Klara Tryggvesson för SACO och vid Livsmedelsverket Mats Lindblad, SACO och Ann Gidlund,
ST. Du kan också besöka våra webbplatser www.sva.se eller www.slv.se för att få mer information.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT Box 622, 751 26 Uppsala
SVA, 751 89 UPPSALA, Tele: 018-67 40 00 Tele: 018-175500
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Vikariat som länsveterinär
Länsstyrelsen har genom en omorganisation från den 1 januari i år samlat
sin veterinära kompetens i en veterinärenhet med fyra veterinärer och två
administratörer på en av våra verksamhetsorter. Länsstyrelsens veterinären-
het med sin ledning är därför sedan årets början lokaliserad till Skara, ett av
landets veterinära centra.

Vi söker nu en vikarie för en av våra länsveterinärer. Vikariatet sträcker
sig fram till årsskiftet och är placerat på vår veterinärenhet i Skara. Det
kan troligen bli fråga om förlängning därefter. Tillträdet skall ske snarast.

Som länsveterinär får du ett självständigt ansvar för att handlägga veteri-
nära frågor angående djurskydd, livsmedelshygien, smittskydd och all-
männa veterinära frågor. Vi förväntar oss att du har en väldokumenterad,
allsidig erfarenhet från olika veterinära områden. Som person måste du
ha lätt för att bygga upp och upprätthålla goda kontakter såväl internt
som externt. Körkort och god datorvana (Office-paketet) är ett krav.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta chefen för veterinären-
heten, Ingrid Eilertz (0706-36 21 70) eller personalchefen Jan W Carlsson
(0705-65 36 21). Fackliga kontaktpersoner är för SACO Lars Schill, för ST
Åke Lidén och för SEKO Per Strandh. Samtliga kan nås via vår växel på
telefon 0501-60 50 00.

Du är välkommen med din ansökan senast den 24 oktober under adress:
Länsstyrelsen, Personalenheten, 403 40 GÖTEBORG. Märk ansökan ”112-
67107-2003”.

Länsstyrelsen är genom sin
mångfald av verksamhetsområ-

den och arbetsuppgifter en
intressant myndighet och en

stimulerande arbetsplats.
Länsstyrelsen företräder reger-
ingen i Västra Götalands län

och står för rättssäkerhet,
mångfald och hållbara helhets-

lösningar.

Vi finns på 7 orter i länet;
Göteborg, Vänersborg,

Mariestad, Skara, Uddevalla,
Borås och Hornborgasjön.

Vi sätter värde på de kvalitéer
som etnisk och kulturell mång-
fald kan tillföra verksamheten.

Mer information om
Länsstyrelsen finns på vår

hemsida: www.o.lst.se

Nya händelsehäften från PTK
Privattjänstemannakartellen (PTK) ger

ut en rad häften som
beskriver försäk-
ringsskyddet för
privattjänstemän
vid olika försäk-
ringshändelser.
Häftena är skrivna
på ett enkelt och

lättförståeligt sätt
och de uppdateras

kontinuerligt. Nya
händelsehäften för 2003

finns nu tillgängliga. De
handlar om lagstadgade och kollektiv-
avtalade försäkringar för privatanställ-
da, bland annat rörande arbetslöshet,
arbetsskada, föräldraledighet, sjukdom
och ålderspension. Häftena går att
beställa gratis från veterinärförbundets
kansli, eller från PTK:s hemsida:
http://forsakringsinfo.ptk.se/  ■ 

Karin vikarierar för Karin

Veterinärer verkar leva i en spännande
värld. Just därför är jag väldigt glad att
jag under ett år får
möjlighet att ta del av
den. Från och med
september vikarierar
jag som journalist på
Svensk Veterinärtid-
ning. Ordinarie jour-
nalist Karin Åström
Bengtsson ska studera
konst och under tiden
tar jag, Karin Nordin,
över en del av det
redaktionella arbetet.

Från början är jag dalkulla, uppvux-
en på landet. Efter att ha provat på
storstadslivet i New York under ett år
tycktes Uppsala vara ett bra mellanting.
Där studerade jag till apotekare, hela
tiden med siktet inställt på att kombi-
nera denna utbildning med en journa-
listisk bana. Men efter fem år på Upp-
sala universitet längtade jag ut i arbets-
livet och började därför arbeta med
klinisk forskning på ett läkemedelsföre-
tag i Stockholm. Så småningom tog jag
dock klivet tillbaka till skolbänken för

att studera journalistik vid Stockholms
universitet. 

Läkemedel och humanmedicin har
varit ämnen som jag skrivit mycket om

som journalist, bland annat
genom ett arbete på tidningen
Läkemedelsvärlden och som
frilansare. Men jag har också
arbetat med dagstidningsjour-
nalistik på Upsala Nya Tidning
och Dala-Demokraten. Nu ser
jag verkligen fram emot att få
sätta mig in i allt som rör vete-
rinärer och veterinärmedicinen.
Tag därför gärna kontakt med
mig om du har tips eller idéer

till artiklar i tidningen!
Karin Nordin

kanslinytt

PVF:s styrelse
kallar till möte om den aktuel-
la verksamheten, framför allt
omorganisationsfrågan
SVF/SVS, torsdagen den 6
november kl 17.00 i sal D,
Undervisningshuset, Ultuna.

Styrelsen
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Länsstyrelsen söker 

Länsveterinär

till enheten för lantbruk,
skog och fiske.

Anställningstid: 
Tillsvidare. Heltid

Arbetsuppgifter: Att svara för
länets epizooti- och annan
smittskyddsberedskap, tillsyn
av djurskydd och livsme-
delshygien, tillsyn av veteri-
när verksamhet samt del av
artskyddet. Rådgivning och
information till kommunen,
företag och allmänhet.

Önskade kvalifikationer:
Legitimerad veterinär med
erfarenhet från olika veteri-
nära områden. Vi värdesätter
att du som söker har intresse
för  samverkan, kvalitéts- och
verksamhetsutveckling och
kan arbeta i en flexibel orga-
nisation.

Körkort är ett krav.

Vill Du veta mer kontakta
Charlotta Kabo Stenberg, enhetschef
eller nuvarande läns-
veterinär Lennart Persson.

Facklig företrädare är
Kjell Genitz, SACO
Göran Emanuelsson, ST
Tfn 0498-29 21 00 vx.

Vi vill främja jämställdheten och
den etniska mångfalden på
Länsstyrelsen.

Ansökan skall ha kommit in till
Länsstyrelsen 
621 85 VISBY

Senast 5 november 2003.

ADRESS 621 85 Visby TELEFON 0498-29 21 00 vx  FAX 0498-21 72 89 

Länsstyrelsen på Gotlands huvuduppgift är att tillse att statsmakternas mål får 
genomslagskraft på Gotland, samtidigt som hänsyn tas till gotländska förhållanden och
förutsättningar. Vi är cirka 200 anställda Länsstyrelsen har individuella 
kompetensutvecklingsplaner och vi arbetar aktivt med arbetsmiljö- och friskvårdsinsatser.

www.i.lst.se

■ Nya
10/11 -03. Seminarium om Influenza

- recent developments in human

and veterinary medicine arrangeras
på SLU, Ultuna av Sällskapet för Vete-
rinärmedicinsk Forskning. Info: Karin
Persson Waller, SVA, 
tel: 018-67 46 72. (Se annons i denna
tidning)

18/11 -03. Symposiet Nytt om infek-

tionssjukdomar hos hund och katt

anordnas i Jönköping av Intervet AB.
Samma symposium anordnas också
den 19/11 i Löddeköpinge och den
20/11 i Stockholm. Info: Intervet AB,
Box 47604, 117 94 Stockholm, tel:
08-775 76 50, fax: 08-775 76 51, e-
post: info.sweden@intervet.com 
(Se annons i SVT 12/03 och banderoll
i detta nummer) 

25-26/11 -03. Kurs för besättnings-

veterinärer: tillämpad friskvård

för dagens gris arrangeras i Torekov

av Jordbruksverket. Info: Jan-Olof
Lindqvist, tel: 070-544 36 58, e-post:
jan-olof.lindqvist@dv.sjv.se eller Anna
Forslid, tel: 070-640 49 22, e-post:
anna.forslid@dv.sjv.se. Samma kurs
hålls i Götene den 2-3/12 -03 (Se
annons i denna tidning)

4/12 -03. Nordiskt seminarium om

forskning om homeopati för djur

arrangeras i Stockholm av Nordiskt
nätverk för forskning om homeopati
för djur i samarbete med Kungl Skogs-
och lantbruksakademien och Svensk
Mjölk. Info: Anette Bodare, Svensk
Mjölk, tel: 08-790 58 46, e-post: anet-
te.bodare@svenskmjolk.se (se annons i
denna tidning)

■ Tidigare publicerade
25-26/10 -03. Kurs i Rehabilitering,

teori och praktik, Arr:
Regiondjursjukhuset Strömsholm i
samarbete med REHAB-gruppen och
Svenska Djursjukhusföreningen. (SVT
8-9/03)

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

smådjursavel, Uppsala. Arr:
Kompetenscentrum smådjur, SLU.
(SVT 10/03)

6-7/11 -03. Veterinärmötet, Ultuna,
Uppsala. Arr: Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap och
Sveriges Veterinärförbund. (SVT 4/03)

20-22/11 -03. Kurs i Hud 1+2,

Göteborg. Arr: Regiondjursjukhuset
Blå Stjärnan och SVS Smådjurssektion. 
(SVT 12/03)

24-25/11 -03. Kurs i näringslära,

Uppsala. Arr: Kompetenscentrum
smådjur, SLU. (SVT 10/03)

24-25/3 -04. Svenska Djurhälso-

vårdens fortbildningskonferens,
Billingehus, Skövde. (SVT 12/03)

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

■ Nya
10-11/11 -03. Second International

Equine Conference on Laminitis

and Diseases of the Foot arrangeras i
Palm Beach, Florida, USA. Info:
Internet: slackinc.com/laminitis

kongresser
& kurser

Svenska

internationella



21-22/11 -03. AAEP:s (American

Association of Equine

Practitioners) årliga congress

hålls i New Orleans, LA, USA. Info:
Internet: www.aaep.org

2/12 -03. Kurs i Pharmacovigilance

for the Veterinary Industry arran-
geras i London, UK av Management
Forum. Info: Management Forum
Ltd, 48 Woodbridge Road, Guildford,
GU1 4RJ, UK. Tel: 0044-(0)1483
570099, fax: 0044-(0)1483 536424,
e-mail: info@management-
forum.co.uk , Website: 
www.management-forum.co.uk 

29/1 -04. Seminarium om

Introductory Overview of the

Veterinary Medicines Industry

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

24-25/9 -04. 8th Annual Con-

ference of the European Society

for Domestic Animal Reproduc-

tion, ESDAR, arrangeras i Warszawa,
Polen. Info: Dr Zdzislaw Gajewski
eller Dr Ricardo Faundez,
Department of Clinical Sciences,
Faculty of Veterinary Medicine,
Agricultural University of Warsaw,
Nowoursynowska 159, 02-677
Warszawa, Polen. 
Tel/fax: 0048-22 847 58 18, e-post:
esdar2004@alpha.sggw.waw.pl, 
internet: www.tzv.fal.de/esdar 

■ Tidigare publicerade
23-26/10 -03. British Cattle

Veterinary Association och Groep

Geneeskunde van het Rund håller
sitt höstmöte i Amsterdam,
Nederländerna. (SVT 12/03)

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

Bangkok, Thailand. (SVT 5/03)

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

International Symposium,

Taormina, Sicilien. (SVT 10/03)

29-31/10 -03. Annual Meeting of

the Finnish Veterinary

A position as

Professor for Farm Animals /
Swine Diseases 

is immediately available at the
University of Veterinary Medicine, Vienna.

The successful applicant will be responsible for representing
the entire field of Swine Medicine with respect to teaching,

research, diagnostics, and post-gradual training.

The closing date for applications is 15th December 2003.

This position is initially limited to five years, with the possibility of an 
unlimited extension. The language of tuition is German, therefore, appli-
cants from non German-speaking countries will be expected – should they
be appointed – to demonstrate sufficient knowledge of the German langu-
age within a certain period of time.

Please send your application to
Prof. Dr. Jürgen Zentek, Institute of Nutrition,

University of Veterinary Medicine Vienna
Veterinaerplatz 1, A-1210 Wien

Further details: http://www.vu-wien.ac.at

We are striving to become an equal opportunities employer and welcome applica-
tions from women, who are currently under-represented in managerial and higher
scientific positions within the University.

Nordiskt seminarium
Forskning om homeopati för djur

”Nordiskt nätverk för forskning om homeopati för djur” inbjuder, i samarbete med
Kungliga Skogs- och lantbruksakademien och Svensk Mjölk, till ett nordiskt semi-
narium om forskning om homeopati för djur. 

Torsdagen den 4 december 2003 kl. 8.30 – 16.30 i Westmanska Palatset,
Holländarg. 17, Stockholm. 

Kostnad 700 kr/person inkl. kaffe, lunch och dokumentation.
Anmälan senast den 22 nov. till Anette Bodare, Svensk Mjölk, tel. 08-790 5846, 
e-post: anette.bodare@svenskmjolk.se

Hallstahammars 
veterinärstation

söker 1–2 nya medarbetare för ambulatorisk stordjurspraktik
med hästar, kor och grisar.

Om Du är ambitiös, utåtriktad och intresserad av omväxlande
arbete med goda möjligheter till vidare utveckling är Du välkom-
men att ringa eller skicka Din ansökan.

Hallstahammars veterinärstation
Näs Gård
734 40 Hallstahammar
Tel: 0220-140 30

fortsättning på nästa sida
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

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

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

STEFAN ALENIUS

PETER FRANZÉN

PATRICIA HEDENQVIST

ANDERS SANDBERG

SUZANNE SANDQUIST

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERI-
NÄRFÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

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

Sekreterare: TONE LINDVÅG

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

Sekreterare: AGNES BLOCK

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

Sekreterare: CHRISTER GYLLERUP

FÖRENINGEN VETERINÄRER I
ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: TORSTEN JAKOBSSON

Sekreterare: BJÖRN DAHLÉN

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄ-
RER VID VETENSKAPLIGA INSTI-
TUTIONER – FVVI
Ordförande: DAN GRILL

Sekreterare: SØLVI SØRGJERD

PRIVATPRAKTISERANDE VETERI-
NÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA
VETERINÄRERS FÖRENING –
DAVF (VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare: ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: STEFAN ALENIUS

Sekreterare: OLOF ENGELBREKT SKARMAN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: BENGT JOHANSSON

Sekreterare: ANDERS GÅNHEIM

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: ANDERS SANDBERG

Sekreterare: TORBJÖRN AXELSSON

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: SUZANNE SANDQUIST

Sekreterare: HELENE HANSSON

➤
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Association, Helsingfors, Finland
(SVT 8-9/03)

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

Biotechnology and 11th

International Symposium of the

World Association of Veterinary

Laboratory Diagnosticians, Paris,
Frankrike (SVT 10/03)

10/11 -03. Kurs i Veterinary Clinical

Trials, London, UK (SVT 10/03)

11-12/11 -03. Kurs i practical

Implementation of GCP in

Veterinary Field Studies, London,
UK (SVT 10/03)

2-4/12 -03. Congreso Internacional

de Bienestar Animal, Murcia,
Spanien (SVT 10/03)

16-18/12 -03. 8th Congress of equine

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

13-16/4 -04. International

Conference on the Control of

Infectious Animal Diseases by

Vaccination, Paris, Frankrike (SVT
10/03)

7-11/6 -04. 5th World Congress

Foodborne Infections and

Intoxications, Berlin, Tyskland (SVT
11/03)

27-28/6 -04. The International

Symposium about Diseases of the

Icelandic Horse, Island 
(SVT 10/03)

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

Congress of Veterinary

Dermatology, Wien, Österrike
(SVT 10/02)

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

WSAVA, the 10th European Congress

of FECAVA and the 7th Hellenic

Congress of HVMS, Rhodos,
Grekland. (SVT 5/03)

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

Dairy Federation International

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

SLIPNING
Skär  70:–
Saxar  65:–

Marknadens lägsta priser
på klippmaskiner
Oster A5  1.430:–

Priser exkl moms

Lyckliga Fåret
Skärsliperi
Schaktsvägen 25
260 50 Billesholm
Tel: 042-722 83

hemsida: www.lyckliga.nu

Svensk Stuteriveterinärförening håller årsmöte torsdagen den
6 november kl 18.00 i sal C, Undervisningshuset, SLU, Ultuna.
VMD Kinfe Girma, Statens Jordbruksverk, informerar om C15 och
dess konsekvenser för stuteriverksamheten.

Ev motioner skall vara sekr Madeleine Björk tillhanda en vecka
före årsmötet.

Styrelsen



LUFFAREN SATT OCH SLET MED en promemo-
ria angående en galen dam med en snäll katt.
Mest tyckte han synd om damen, som gått snett

i psyket och därigenom börjat plåga sin snälla katt. Vad
han kunde förstå av handlingarna var hon hur snäll som
helst mot katten när hon mådde bra. Ärendet var motigt
för han ville inte föreslå ett beslut om att ta ifrån damen
katten och ytterligare meddela att damen skulle få förbud
att inneha katt men som sagt, när damen blev galen så var
det synd om katten.

Linden utanför fönstret stod i sin allra frodigaste
grönska. Det var lätt att överge både damen och katten
och börjar fantisera om den spång som kunde läggas ut
från hans fönster till den kraftiga grenen. Avståndet var i
stort inte mer än 1, 5 m. Från den grenen kunde man
sedan bygga ut och surra fast en trekantig plattform och
använda stammen och ytterligare en annan gren som
stöd. På plattformen kunde man sedan placera en
bekväm länstol där luffaren sedan kunde sitta och funde-
ra över en galen dam och hennes snälla katt.  Bortsett från
att hans tjänsterum var beläget på 4:e våningen så var det
en alldeles lysande idé. 

Gubben i trädet! Onekligen skulle han bli en välkänd
figur i hela residensstaden. Han skulle kunna bli en
sevärdhet och visas upp för turisterna och därigenom
förbättra turistnäringens ekonomiska betydelse för hans
lilla avkrok av den mäktiga EU-unionen. Frågan är bara
om han skulle bli berömd eller beryktad.

I det samma kom sekreteraren in genom dörren utbristan-
de, "Har du glömt att du skulle vara hos chefsjuristen på
förvaltningskurs 08.30".

"Jävlar", svarade luffaren, kikade på datorskärmen längst
ner i vänstra hörnet där det stod 08.47, kodade telefonen,
greppade pärmen och begav sig på kurs. 

VID PASS 15.00 SATT HAN VID DATORN IGEN och läste
precis det som Ni nu just har läst. Följande inre diaolog
mellan hjärnhalvorna tog vid.

– Frågan är, sa han, om man inte på ovanstående kunde
tillämpa den juridiska termen "återställande av försutten
tid".

– Men, svarade hon, du vet hur svårt jag har för juridik.
Hur menar Du nu?

– Du förstår, svarade han lätt docerande, det betyder att

om man av någon anledning har missat överklagandetiden
(3 veckor enligt förvaltningslagen) så finns det en möjlighet
att via kammarrätten få lite mera tid, så kallad "återställande
av försutten tid", men då måste man ha jävligt bra skäl för
att få tillbaka den tiden. 

– Vidare, fortsatte han ännu mer docerande, tycker jag att
det vore bra om vi kunde återfå den tid som vi nu tillbringat
vid datorn skrivande detta kåseri, dvs återställande av försut-
ten tid.

– Tja, sa hon, förmodligen är det enklare att kunna köra
Ctrl, Alt, Delete på livet. Vad jag kan förstå betyder det
ungefär samma sak.

Det var tyst en stund. Slutligen tillade hon, "Den som
verkligen skulle behöva köra Ctrl, Alt, Delete är väl inte vi
utan den galna damen med den snälla katten".

Anders "luffaren" Sandberg

❘ ❙ ❚ kåseri
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Födelsedagar i november
Jon Lange, Målilla 75 år den 5/11
Nils Georg Carlsson, Västervik 60 år
den 5/11
Eje Collinder, Uppsala 60 år den 6/11
Torsten Jakobsson, Brålanda 50 år den
11/11
Björn Elvgren, Motala 50 år den
12/11
Rolf Sveide, Skövde 70 år den 14/11
Iwona Tchorzewska, Malmö 50 år
den 17/11
Johan Blix, Farsta 50 år den 20/11
Kerstin de Verdier Klingenberg,

Uppsala 50 år den 22/11
Ricardo Feinstein, Uppsala 50 år den
27/11
Annette Svensson, Hållsta 50 år den
29/11
Rune Israelsson, Hedemora 80 år den
29/11
Christer Gyllerup, Kristianstad 60 år
den 30/11

Avlidna
F distriktsveterinär Stig Jonsson har
avlidit den 19 september 2003. Han
föddes 1918 i Skänninge, avlade stu-
dentexamen i Motala 1937 och veteri-
närexamen 1947. Han var distriktsvete-
rinär i Månsåsen 1951, i Älvängen
1957, i Tvååker 1967 och i Varberg
1974 med stationeringsort Tvååker, från
vilken tjänst han pensionerades 1981.

Jobb som 
distriktsveterinär

Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till
följande stationer:

Norrköping – en heltidsanställning 
(dnr 06-4865/03)

Hudiksvall – en heltidsanställning 
(dnr 06-4866/03)

Säffle – en heltidsanställning 
(dnr 06-4884/03)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 29 oktober 2003.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

specialistkompetens

I enlighet med SJVFS 2003:9 har SVS 
den 15 september  2003 utfärdat intyg
om specialistkompetens i livsmedelshy-
gien för:

• Anders Edlund

I enlighet med SJVFS 2003:9 har SVS 
den 19 september  2003 utfärdat intyg

Godkända läkemedel
Läkemedelsverket har den 6 juni 2003
godkänt nedanstående veterinärläke-
medel.
■ Dexadreson vet, injektionsvätska, lös-
ning 2 mg/ml. Innehavare av godkän-
nande för försäljning: Intervet Interna-
tional BV, Boxmeer, Nederländerna.
ATC-kod: QH02A B02 (dexametason)

Läkemedelsverket har den 27 juni 2003
godkänt nedanstående veterinärläkeme-
del.
■ Isoba vet, inhalationsånga, vätska
100%. Innehavare av godkännande för
försäljning: Schering-Plough A/S, Far-
um, Danmark.
ATC-kod: QN01A B06 (isofluran)

Läkemedelsverket har den 8 juli 2003
godkänt nedanstående veterinärläkeme-
del.
■ Antirobe vet, kapsel, hård, 300 mg.
Innehavare av godkännande för försälj-
ning: Pharmacia Animal Health AB,
Helsingborg.
ATC-kod: QJ01F F01 (klindamycin)

om specialistkompetens i sjukdomar hos
nötkreatur för:

• Sven Viring

läkemedel




