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Häst: Kirurgisk behandling 
av tårkanalsobstruktion

Häst: Temporo-
hyoid osteoartropati
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Vem vill egentligen 
gå jour?

I
förra numret av SVT (nr 13/03) fortsatte diskussionen om jour-
frågan. När denna ledare läses kommer det möte som omnämns i för-
bundsordförandens inlägg också att ha hållits. 
Det är bra att man tar tag i denna fråga från flera håll och den är

givetvis oerhört angelägen för veterinärförbundet. För veterinärkåren i
stort är det också en samvetsfråga som vi alla bör fundera över, för vem
vill egentligen gå jour?

När arbetsbördan blir för stor finns det nog ingen jourersättning i
världen som ensamt kan motivera till jourtjänstgöring. Det som slutli-
gen gör att många veterinärer ändå ställer upp på regelmässigt arbete
utanför ordinarie arbetstid (jag avstår från hårklyverier om "jour"
respektive "beredskap") är att denna veterinära arbetsinsats behövs för
djurens väl och ve. Vissa avstår från kliniskt arbete delvis för att slippa
jourarbete. Andra väljer sådant kliniskt arbete som gör det möjligt att
avstå från jourverksamhet. Sedan finns det några som kanske för en tid
inte tycker att det är så betungande med jourarbete. Men förr eller sena-
re säger majoriteten av landets veterinärer att man helst skulle vilja slip-
pa, även om det innebär mindre pengar i plånboken.

Mycket av det arbete som utförs på jourtid är egentligen inte så akut,
det är bara bekvämare för djurägaren eller någon annan att få det gjort
då. Och när man nu ändå arbetar jour så kan man ju lika gärna ha något
att göra, resonerar många. Det blir en ond cirkel: har man jourverk-
samhet så genererar detta jourfall som genererar pengar, men också mera
slit. 

Är det rimligt att djurägare ska få tillgång till djursjukvård och råd-
givning dygnet runt eller finns det någon annan lösning? Finns det
någon som är beredd att ta ett större jouransvar så att andra kan slippa?
Vem bär det yttersta ansvaret för att de djur som behöver vård får det
när de behöver det, om djurägaren inte har några pengar/transport-
medel/veterinär på överkomligt avstånd osv?

Det är inte givet att dessa frågor har några defini-
tiva svar, men hela veterinärkåren borde engagera
sig i diskussionen, som rör både vår arbetsmiljö,
våra arbetsvillkor i stort och vårt djurskyddsansvar. 

Att vara veterinär må vara ett kall eller inte,
men det är ett yrke, ingen välgörenhetssyssla. Å
andra sidan är vi, åtminstone vissa tider på
dygnet, "djurens enda hopp". Hur får vi
detta att gå ihop? Vi bör gemensamt försöka
nå en lösning, för både vår egen och dju-
rens skull.

Susanna Sternberg

ledamot i förbundsstyrelsen
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Veterinärer behöver helhetsperspektiv på jord-
bruket när den gröna näringen tar ledningen i
tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Det
menar Reinhold Lennebo, veterinären som läste
företagsekonomi och blev chef på slakteri. Efter
åtta år inom medierna är han nu LRFs nye vd.

Text och foto: Karin Nordin

“Veterinärerna 
måste bredda sig”
LRFs nye vd ser behoven hos framtidens lantbrukare

Vad vill du åstadkomma i LRF?

Vi måste få tillväxt, lönsamhet och attrak-
tionskraft i den gröna näringen. Idag ser ju
verkligheten annorlunda ut, många av våra
sektorer har det kämpigt. Men vi har en tyd-
lig vision.

Hur påverkas veterinärer-

na av dessa mål?

De påverkas i allra högsta
grad. Alla knutna till den
gröna näringen är beroende av
hur den utvecklas. Veterinärer-
na spelar en väldigt stor roll för
hur förhållandena på djursi-
dan kan omfattas av tillväxten. 

Att vi fått färre djur och
större besättningar i Sverige under de senaste
åren påverkar veterinärerna och deras arbets-
situation. 

Denna utveckling kommer att fortsätta. I
ett sådant här tillväxtscenario kan vi se att det
inte kommer att finnas plats för alla. Det
kommer att finnas jordbrukare som slutar och
det innebär större besättningar.

Hur ska det gå till att nå målen?

Vi måste titta på hur de bästa gör. Inom
mjölk- och grisproduktionen och i och för sig
inom den specialiserade nötköttsproduktio-
nen finns det en bästa kvartil som har lön-
samhet och som vi kan lära oss av. Vi måste
också bli bättre på ökad rådgivning med fler

goda exempel och kanske också
lite tydlighet om vad det är som
behövs för att lyckas. Man behö-
ver också vara tydlig med dem
som inte har förutsättningar för
att lyckas.

Hur ser du på samarbetet

mellan LRFs medlemmar och

veterinärerna?

Generellt sett tycker jag att det är ett väldigt
bra samarbete mellan de allra flesta djurupp-
födare och veterinärer. Jag tror det kommer
att fortsätta vara så eftersom det finns ett
ömsesidigt beroende. Bönderna behöver ve-
terinärer inte bara för att se till att sjuka djur
blir friska utan även för att se till att vi tar väl
hand om våra djur. Omvänt innebär en grön

Reinhold Lennebo har en klar
vision. År 2010 ska den gröna
näringen vara ledande när
det gäller tillväxt, lönsamhet
och attraktionskraft. Veteri-
närer bör bredda sig för att
hänga med.

»Vi måste
titta på hur de
bästa gör.«



sektor som växer att det finns utrymme för
veterinärerna att utvecklas.

Du är övertygad om att vissa lantbru-

kare måste lägga ner. Innebär det att

efterfrågan på veterinärer minskar?

Det vågar jag inte bedöma. Hittills har det ju
varit så att de veterinärer som finns har sett till
att det finns arbetsuppgifter så det räcker. Det
finns områden idag där man kanske måste
minska på antalet veterinärer. Men arbets-
uppgifterna som sådana kommer också att
förändras. Därför tror jag att det finns fortsatt
utrymme för veterinärer i samma omfattning
som idag. Kanske till och med i ökad omfatt-
ning.

Vad krävs av framtidens veterinärer?

Veterinärkåren måste försöka hitta modeller
för att öka sin förmåga att göra nytta, man
måste bredda sig. Många veterinärer blir spe-
cialister på ett djurslag eller en produktions-
gren och då är de jätteduktiga på det och det
är väl bra. Men vad jag menar är att man
måste jobba med helhetsbilden av jordbruka-
rens behov. Det handlar inte bara om det
sjuka djuret utan också om hur man skapar
god djurhälsa och en miljö som gör att djuren
mår bra.

Är det veterinärutbildningen 

som är för snäv?

Veterinärutbildningen är
av nödvändighet en väl-
digt smal utbildning.
Den hade mått bra av att
vara lite bredare. Men
man ska hinna med så
otroligt mycket på de där
åren så det finns inte
utrymme för mycket
annat. Dessutom är de
flesta veterinärer intresse-
rade av att göra sjuka djur
friska och då finns det ju
inte heller någon efterfrå-
gan på någon annan
utbildning.

Hur ska breddningen

då lösas?

Jag har en icke-agrar bak-
grund och det perspektiv
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❘ ❚  f a k t a

reinhold lennebo

Namn: Reinhold Lennebo.
Ålder: 49 år.
Familj: Hustru och en dotter.
Utbildning: Veterinärexamen
1978. Har även studerat företags-
ekonomi vid Uppsala universitet.
Bakgrund: Arbetade som veteri-
när i olika positioner fram till 1983
då han blev produktionschef på
Kalmar Läns Slakterier. Vd för Scan
KLS 1990. Vd och koncernchef i
mediekoncernen Sydostpress 1995.
2001 Sverigechef för medie- och
underhållningskoncernen Egmont.
Sedan juni 2003 vd för LRF.



jag saknade under min tid som veterinärstu-
dent, det var att förstå helheten, vad det inne-
bär att vara jordbrukare. Sådant som man ofta
lär sig efter hand. Vissa
utbildningar har basår där
man får gå ett år i förväg
och lära sig om branschen
man ska in i. Och det
kanske hade varit ett bra
sätt att komma in i det. 

Jag tror också att man får
lägga mer tid på efterut-
bildning. Det gör man ju
till exempel med Djurhäl-
sovårdens veterinärer som
efterutbildas kontinuerligt
och jag förmodar att dist-
riktsveterinärerna också plockas in för fort-
bildning. 

När ska LRFs mål vara genomförda?

År 2010 ska den gröna näringen vara ledande
när det gäller tillväxt, lönsamhet och attrak-
tionskraft. Vårt sätt att arbeta med detta är att
tydliggöra vilka insatser som måste göras på
den enskilda gården, på nationell nivå och
rent företagsmässigt. Det finns konkreta sätt
att delta i tillväxten om man vill det. Ett
område som växer är ju till exempel allt som
har med hästar att göra. Allt från att odla hö
till att föda upp hästar och syssla med turrid-
ning och turism har ökat fantastiskt de sista
åren. Och det är ett exempel på att man kan
göra annat med sin gård än vad man brukar. 

Hur står sig det svenska lantbruket i

konkurrensen med utländska lant-

bruk?

Jordbruken i Sverige har svårt att stå sig i kon-
kurrensen med thailändsk eller brasiliansk
kyckling. Det kommer fläskkött och nötkött
från alla delar av världen som ramlar in i Euro-
pa. I Sverige har vi bra sätt att hantera kött
och slakt på och vi har bra djuromsorg. Men
konsumenten väljer ändå ofta efter priset.
Och då innebär det att vi accepterar en djur-
hållning och miljöpåverkan i andra länder
som vi inte skulle acceptera i Sverige. Vi job-
bar med en dubbelmoral som är svår att han-
tera. 

Vad gör man åt den dubbelmoralen?

Det finns bara ett sätt och det är att vara uthål-
lig med de svenska kraven. Vi måste också bli
mycket bättre på att kommunicera förhållan-
dena så att konsumenten vet hur det ligger
till.

Du är själv veterinär. Vad

betyder din bakgrund för job-

bet som LRFs vd?

Den är ganska obetydlig. Bak-
grunden hos dem som har haft den
här typen av jobb har varierat. Jag är
den första som är från staden, alla
tidigare har haft lantbruksbak-
grund. Jag tror det är bra om man
har en bakgrund så man förstår hur
kärnaffären på en bondgård ser ut.

Hänger du med i frågorna som

rör veterinärer och veterinärmedicin-

en?

Väldigt dåligt måste jag erkänna. När jag bör-
jade som slakterianställd slutade jag också att
jobba som veterinär. Kontakterna med veteri-
närskrået ebbade ut. Under åtta år har jag
arbetat inom medierna och har i princip inte
haft några kontakter alls med veterinärer.
Men sedan jag började här har mina veterinä-
ra kontakter ökat och jag håller på att öka min
kunskap om var de veterinära frågorna ligger.

Vill du arbeta som veterinär igen?

Jag har jobbat som veterinär och har nog pro-
vat allt utom att arbeta som renodlad djur-
sjukhusveterinär. Jag har varit distriktsveteri-
när och besiktningsveterinär, haft statlig
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»Vi jobbar
med en
dubbelmoral
som är svår att
hantera.«

Reinhold Lennebo står
gärna vid skrivbordet och
tycker om att springa i
trappor och gå omkring
bland medarbetarna i
huset. På så sätt tror han
att han lättare får kontakt
med sina kolleger.



svensk veterinärtidning nummer 14 • 2003 9

tjänst på Livsmedelsverket och länsstyrelsen,
arbetat som kommunveterinär och även en
kort period som lärare på Ultuna. Men jag
saknade en pusselbit. Jag vill ha möjlighet att
påverka mycket mer än vad jag kunde göra
som veterinär.

Vad menar du med att attraktions-

kraften inom den gröna näringen ska

ökas?

Det handlar om att attrahera ungdomar.
Den gröna näringen ska vara ledande när det

gäller ungdomars yrkesval. Dit är det en bit
att gå men samtidigt märker vi ett ökat
intresse för detta. Det finns en realism och en
konkret verksamhet i jordbruket som attra-
herar ungdomar. Men vi måste påtala vad vi
håller på med och hur det moderna jordbru-
ket ser ut. Det är också viktigt att få unga
människor att bosätta sig på landet.

Är det ett realistiskt mål?

Ja, det finns vissa trender idag som är intres-
santa. Till exempel görs det ju filmer om
bönder igen, vilket var länge sedan. Vi får gå
tillbaka till 1930- och 40-talen för att hitta
det. Filmen "Grabben i graven bredvid"
skildrar jordbruket på ett hyggligt realistiskt
sätt. Bara att man gör en film om jordbruk
tyder på ett intresse som är större än det varit
på länge. Det finns tecken på att vi har en
känsla för jord- och skogsbruk som sitter
långt tillbaka i själen och det tycker jag är
spännande.  ■

VAD TÄNKER DU PÅ NÄR JAG SÄGER…

…veterinär: Grön rock, gröna stövlar.
…djurtransport: Som distriktsveterinär 

hade jag alltid två hundar
med mig i bilen. Det var 
kul och de var bra 
sällskap.

…organisation: Jättespännande. Jag är 
intresserad av hur man 
organiserar och hur 
samhället är organiserat.

…salmonella: Norrköping.
…mat: Gärna och gärna med ett

gott vin. Jag är köttman 
och tycker mycket om 
grillad kycklingfilé.

…fritid: Motion. Karate och 
gympa 4-5 gånger i 
veckan. En god balans 
mellan fritid, familj och 
jobb är oerhört viktig.

…slakteri: Bullrigt. Vita kläder.
…ledarskap: Roligt, viktigt, öppet.

– Jag saknade en dimension,
säger Reinhold Lennebo om
veterinäryrket.
Han vill kunna påverka
mycket mer än han kunde
som veterinär. Nu har han
tagit steget in på LRF där
han är vd sedan i somras.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
ANETTE EDLING, leg veterinär, specialist i hästens sjukdomar.* 

Fallbeskrivning och litteraturstudie

Temporohyoid
osteoartropati hos häst

Två fall av temporohyoid osteo-
artropati hos häst, med symtom
från vestibularapparaten och facia-
lispares, beskrivs. Osteoartros/anky-
los av temporohyoidleden är en
ovanlig sjukdom hos häst, och orsa-
ken är hittills okänd. Författaren
sammanfattar i artikeln de littera-
turuppgifter som finns om etiologi,
diagnostik och behandling.

Artikeln utgör författarens exa-
mensarbete för specialisering i
hästens sjukdomar.

I N LEDN I NG
I artikeln presenteras två fall med lik-
nande anamnes och kliniska symtom på
faciala och vestibulokokleara nervska-
dor. Symtom på sjukdom i vestibularap-
paraten är en relativt ovanlig företeelse
hos häst i motsats till hos andra djurslag,
t ex hund (Figur 1). Osteoartropati av
temporohyoidleden och förändringar i
stylohyoidbenet (tungbenet och dess
ledyta mot processus mastoideus på tin-
ningbenet) anses vara den vanligaste
orsaken till vestibulärt syndrom hos
häst. Sjukdomens etiologi, symtom, dia-
gnostik, prognos samt några behand-
lingsmetoder diskuteras utifrån en litte-
raturstudie.

FALLBESKRIVN I NG, FALL 1
Anamnes
Till Hallands Djursjukhus inkom på
remiss i maj 2001 ett 16-årigt engelskt
fullblodssto med anorexi, ataxi samt

facialispares. Stoet
hade hittats i stallet
samma dag med kraftig
salivering, foder i näs-
borrarna och i munnen
samt med huvudet vri-
det snett åt vänster.
Hästen gick i cirklar åt
vänster i boxen och
hade nedsatt balans.
Ägaren hade upptäckt
färskt och koagulerat
blod ur vänster öra och
noterat muskelryck-
ningar i vänster bog
och bringa.

Hästen hade fölat 13
dagar tidigare utan
komplikationer. Fölet
hade enligt uppgift
sparkat stoet på vänster
sida av huvudet tre dagar före ankomst
till djursjukhuset. Ägaren upplevde att
stoet sedan dess haft ryckningar i huvu-
det, vilket beskrevs "som om det var en
fluga i vänster öra".

Stoet var krubbitare och hade enligt
ägaren alltid varit benägen att klia öro-
nen mot föremål och då framför allt
vänster öra.

Undersökning
Klinisk undersökning av hästen den 27
maj 2001 visade en påtaglig facialispares
på vänster sida, med huvudet lutat åt
vänster. Allmäntillståndet var lindrigt
nedsatt med normal slemhinnefärg och
rektal kroppstemperatur på 38,4°C.
Hästen saliverade måttligt och visade
tydliga symtom på dysfagi samt hade
dubbelsidigt näsflöde. Någon ataxi var
inte påvisbar, men huvudet lutade mer

åt vänster då hästen blev provocerad att
röra sig. Tungan hade lindrigt nedsatt
muskeltonus. Blinkreflex, pupillreflex
och hotreflex var normala på båda ögo-
nen, dock hängde övre ögonlocket ned
över vänster öga. Hästen var helt utan
hudsensibilitet på vänster ansiktshalva,
medan höger sidas sensibilitet var nor-
mal. Ingen nystagmus eller strabismus
var påvisbar (Tabell 1).

Vid fiberoptisk undersökning notera-
des en lindrigt nedsatt svalgreflex. Vid
inspektion av luftsäckarna sågs ett kraf-
tigt förtjockat tungben (os stylohyoi-
deus) samt rikligt med purulent sekret i
vänster luftsäck. Höger sidas luftsäck var
normal.

Röntgenundersökning av luftsäckar-
na bekräftade det förtjockade tungbenet
på vänster sida med benproliferation
kring temporohyoidleden. Röntgenbil-

Figur 1. Symtom på sjukdom i vestibularapparaten är en
relativt ovanlig företeelse hos häst, i motsats till hos andra
djurslag.

➤
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den visade dessutom att tungbenet var
frakturerat distalt om leden (Figur 2).

Uttaget blodprov visade tecken på en
allmän infektion med förhöjt antal vita
blodkroppar.

Behandling och sjukdomsförlopp
Hästen behandlades med vätska intrave-
nöst, prednisolon (engångsdos, 0,6
mg/kg intramuskulärt) samt penicillin-
kalium (16 mg/kg) intravenöst två
gånger dagligen. Penicillinasproduce-
rande stafylokocker samt colibakterier
kunde senare isoleras från det bakterio-
logiska provet taget från vänster luft-
säck, varvid antibiotikan byttes till tri-
metoprimsulfa (40 mg/kg) peroralt en
gång dagligen enligt resistensundersök-
ningen.

Allmäntillståndet förbättrades grad-
vis och hästen återfick aptit och en till-
fredsställande svalgreflex efter en vecka.
Graden av facialispares varierade, men
var mycket lindrig vid tiden för hem-
gång, åtta dagar efter första undersök-
ningstillfället.

Uppföljning
Stoet kom tillbaka till djursjukhuset i
januari 2002 för att avlivas, då ägaren
upplevde att hästen hade problem att
svälja och hade magrat av. Koagulerat
blod hade runnit ur vänster öra vid flera
tillfällen.

Undersökning den 23 januari 2002
visade en lindrig facialispares på vänster
sida. Hästen åt och tuggade långsamt,

tappade stundtals foder från munnen
och hade lindriga problem att svälja,
framför allt då den fick grovfoder. 

Endoskopi av vänster luftsäck visade

tämligen likvärdiga fynd jämfört med
det föregående undersökningstillfället.
Även i höger luftsäck syntes nu en för-
storad temporohyoidled, men tungbe-
net var av normal tjocklek (Figur 3). Det
fanns inget sekret i någon av luftsäckar-
na.

Röntgenundersökning visa-
de en benkallus kring vänster
sidas tungben samt ökad ben-
bildning kring temporohyoid-
leden (Figur 4).

Hästen avlivades varefter det
vänstra tungbenet skickades för
histologisk undersökning med
följande utlåtande: Äldre reak-
tiv benproliferation/osteom.
Inga tecken på någon osteomy-
elit.

FALLBESKRIVN I NG, FALL 2
Anamnes
Ett sextonårigt svenskt halvblodssto
inkom till djursjukhuset i februari 2002.
Stoet hade fått akuta problem med en
svullnad på höger ansiktshalva, facialis-
pares och svårigheter att tugga tre veck-

or tidigare. Hästen hade behandlats med
penicillinprokain (20 mg/kg) intramus-
kulärt en gång dagligen och blivit bätt-
re, men tillståndet hade nu förvärrats.
Munhåla och tänder hade undersökts
utan tecken på skada. Då symtomen på
tuggsvårigheter var som värst hade häs-

Tabell 1. Sammanfattning av kliniska symtom i fall 1 och fall 2. + = symtom föreligger,

– = inget symtom.

Symtom Fall 1 Fall 2 Påverkad struktur

Sidlig deviation av 
huvudet + + VIII (n vestibularis)
Facialispares + + VII (n facialis)
Ataxi + – VIII (n vestibularis)

Dysfagi + –/+ IX (n glossopharyngeus)

Öronsekret + + Ruptur av trumhinnan
Nystagmus – – VIII (n vestibularis)
Keratokonjunktivitis Parasympatiska nerver
sicca – –

Figur 2. Fall 1. På röntgenbilden ses benproliferering kring temporohyoidleden samt
fraktur och en benkallus på tungbenet (vit pil).
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ten varit hängig, men för övrigt hade all-
mäntillståndet varit gott. Ägaren hade
noterat ett segt sekret från höger öra
strax innan besöket på djursjukhuset.

Undersökning
Vid klinisk undersökning noterades en
påtaglig facialispares på höger sida, ned-

satt motorik och tonus i
käkmuskulaturen på höger
sida. Hästen hade normal
blinkreflex, pupillreflex och
hotreflex, men övre ögon-
locket hängde ned över
höger öga. Den uppvisade
också lindrig deviation av
huvudet till höger (Figur 5).
Koagulerat blod påvisades i
höger öra. Hästen hade
ingen nystagmus eller stra-
bismus och inga tecken på
ataxi eller koordiner-
ingssvårigheter förelåg (Ta-
bell 1).

Endoskopisk undersökning av höger
luftsäck visade ett förtjockat tungben i
anslutning till leden. Höger sida av
farynx var något svullen. Vänster luft-

säck var normal. Rönt-
genundersökningen be-
kräftade den kliniska
misstanken att en tempo-
rohyoid osteoartropati
förelåg med kraftig ben-
proliferation kring proxi-
mala tungbenet och tem-
porohyoidleden på höger
sida (Figur 6).

Blodprovsundersök-
ning visade inga onorma-
la värden.

Behandling och sjuk-
domsförlopp
Hästen behandlades med
penicillinkalium (20 mg/
kg) intravenöst två gånger
dagligen och flunixin (1,1
mg/kg) intravenöst en
gång dagligen. Allmäntill-
ståndet förbättrades un-
der de följande fem dagar-
na, och stoet återfick god
aptit. Tuggförmågan och
svalgreflexen fungerade
tillfredsställande, men
facialisparesen kvarstod
oförändrad. Hästen åkte

hem med fortsatt penicillinbehandling,
penicillinprokain (20 mg/kg) intramus-
kulärt en gång dagligen samt fenylbuta-

zon (1 gram peroralt) två gånger dagli-
gen i ytterligare tio dagar.

Uppföljning
Vid återbesök en månad senare mådde
hästen bra. Facialisparesen rapportera-
des som stundtals bättre, men aldrig helt
återställd. Stoet hade bibehållit ett gott
hull, trots att hon emellanåt hade svårt
att få in maten i munnen. Tillståndet

bedömdes som stabilt även efter avslu-
tad behandling.

Enligt uppgift från ägaren fyra måna-
der senare mår hästen fortfarande bra
trots permanent facialispares.

LITTERATU RÖVERSI KT
Jämfört med andra djurslag är symtom
på sjukdom från vestibularapparaten en
ovanlig företeelse hos häst, där osteoar-
trit av temporohyoidleden (temporo-

Figur 3. Fall 1. Videoendoskopi av höger luftsäck visar
en förstorad temporohyoidled (pilmarkering).

Figur 4. Fall 1. Vid andra röntgenundersökningen åtta
månader senare sågs en benkallus på tungbenet. Ben-
proliferationen av stylohyoidleden var oförändrad (vit pil).

Figur 5. Fall 2 presenterades med påtag-
lig facialispares på höger ansiktshalva.

➤
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hyoid osteoartropati – THO) anses vara
den vanligaste orsaken (7, 8, 9). 

Andra möjliga orsaker till liknande
symtom är trauma, polyneuritis equi
(cauda equina), ekvin protozoorsakad
myeloencefalit, otitis media interna,
neoplasier, abscesser, listeriainfektion,
virus och immunmedierade neuriter,
oavsiktlig intrakarotid injektion, blixt-
nedslag, migration av parasiter i CNS
eller förgiftning av biotoxiner (7).

Etiologi
THO är en kronisk inflammation i
leden mellan stylohyoidbenet (tungbe-
net) och tinningbenet. Tillståndet är
oftast unilateralt, men undersökningar
har visat att cirka 16 procent av fallen är
bilaterala (7). Sjukdomen kan drabba
hästar i alla åldrar och finns beskriven på
hästar från 18 månader till över 20 års
ålder (1). Den kroniska inflammationen
leder till förbening av tympanohyoid-
brosket och dess förbindelse med pro-
cessus mastoideus och den normalt sett
elastiska leden blir nu stel (ankylotisk).
Detta kan i sin tur resultera i stressfrak-
turer/fissurer på tinningbenet (os tem-
porale, pars petrosum). Graden av och
de olika symtomen på nervskada beror
på lokalisationen av frakturen/fissuren
på tinningbenet eftersom det styr vilka
kranialnerver som blivit skadade (7, 13).
En individ kan således ha neurologiska
symtom, som klingar av efter läkning av
fraktur, för att åter bli tydliga vid nästa
stressfraktur. I de fall sjukdomen är dub-
belsidig är oftast en sida mer angripen,
varför dessa hästar uppvisar unilaterala

kliniska symtom (7).
Orsaken till den inflammatoriska

processen är okänd. Det har föreslagits
att THO kan vara en komplikation till
följd av otitis media interna, men
undersökningarna har hittills inte varit
övertygande. Hypotesen bygger på att
en inflammation av innerörat skulle leda
till benproliferation, osteit och ankylos i
temporohyoidleden (1, 2, 9).

En annan teori är att THO är en form
av degenerativ ledinflammation och inte
alltid har en låggradig inflammation av
innerörat som underliggande orsak (2,
7). Andra orsaker som föreslagits är
trauma framför allt associerade till tung-
ben och luftsäckar (3, 7, 9, 10).

Symtom och patofysiologi
Kliniska symtom på THO innan mikro-
frakturer uppstår är låggradiga och har
oftast inte uppmärksammats av djuräga-
ren. Därför kan THO upptäckas vid
rutinundersökning av luftsäckarna och
vid skallröntgen utan symtom på sjuk-
dom från vestibularapparaten.

Tidiga symtom som observerats är
huvudskakningar, klåda eller känslighet
runt öronen, hästen tar inte bettet eller
är obekväm med bettet. Huvudskak-
ningar kan ses både vid ridning/körning
och i vila. Vissa hästar visar symtom på
smärta med tugg- och sväljsvårigheter
(7).

Då THO utvecklats föreligger en stor
risk för mikrofrakturer/fissurer då den
ankylotiska leden har kraftigt nedsatt
rörlighet vid normal vokalisering, svälj-
ning samt vid rörelse av huvud och

nacke. Det har föreslagits att utlösande
faktorer till frakturering är krubbitning,
tand- och munhåleundersökning (fram-
för allt vid hårdhänt hantering av tung-
an) eller under ridning om hästen "legat
hårt på bettet" (5, 7).

Frakturen är oftast lokaliserad mellan
det hårda klippbenet på tinningbenet
(os temporale, pars petrosum) och det
tunna benet vid bulla tumpanica. Här
fraktureras både vestibular- och coklear-
labyrinterna samt inre hörselgången.
Både facialis- och vestibulokoklearner-
verna löper i inre hörselgången och kan
bli temporärt eller permanent skadade
vid en fraktur/fissur (Figur 7)(5, 6, 7).

Facialispares (kranialnerv VII)
Kliniska symtom på facialispares är
pares av örats muskler (örat hänger ned),
nedsatt eller ingen blinkreflex (försvag-
ning av muscularis orbicularis oculi),
foderinpackning i kinden (pares av
muscularis buccinator),
att mulen är vriden mot
den friska sidan (häng-
läpp) och att näsborren
på den förlamade sidan
inte vidgas.

I vissa fall utvecklas
facialisparesen inte för-
rän flera dagar efter att
symtom från vestibular-
apparaten uppstått. Ofta
är också den parasympa-
tiska funktionen påver-
kad, vilket resulterar i
keratoconjunctivitis
sicca. Keratit, hornhin-
nesår samt blefarospasm
kan därför förekomma
på grund av nedsatt tår-
produktion och blinkre-
flex (7, 11).

Skador på vestibulo-
koklearnerven (krani-
alnerv VIII)
Kliniska symtom på ska-
dor från  vestibularappa-
raten är balansproblem
(hästen faller/cirkulerar
mot den sjuka sidan),

14 nummer 14 •  2003 svensk veterinärtidning 
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Figur 6. Fall 2. Radiologisk undersökning visade på kraftig benproliferation kring
tungbenet och temporohyoidleden (pilmarkering).
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dövhet (svårbedömt eftersom oftast uni-
lateralt), deviation av huvudet ("head
tilt"), nystagmus (snabba fasen bort från
sjuka sidan) och strabismus (ögat i
ventral position).

Balansproblemen varierar i grad från
fall till fall. Allt från ataxi, dysmetri, cir-
kelgång eller att hästen lutar sig mot
väggar till att den i grava fall blir liggan-
de. Ofta förbättras balansproblemen
under den första veckan efter symtom-
debut. Detta beror på att synen kan
kompensera för bortfall i vestibular-
funktionen (13). Balanssvårigheter kan
därför i vissa fall endast ses med ögon-
bindel eller om huvudet tvingas ändra
position vid undersökningen (6, 13). 

Normal nystagmus är svårbedömt
hos häst, men förändras vid vestibular-
syndrom (13). Oftast ses abnormal nys-
tagmus som horisontell eller roterande
hos hästar med THO. Spontan nystag-
mus försvinner ett par dagar efter att

symtomen uppkommit, medan posi-
tionsnystagmus kan ses genom att böja
huvudet åt sidan eller lyfta det högt (6,
7, 13).

Fraktur på tungbenet har rapporte-
rats som ett mindre vanligt fynd (Figur
8). Frakturen har oftast uppstått före fis-
sur i tinningbenet och dithörande neu-
rologiska symtom. En benkallus kan
vara synlig vid röntgenundersökning
och endoskopi av luftsäcken (7, 8).

I enstaka fall kan glossofaryngealner-
ven  (kranialnerv IX) och vagusnerven
(kranialnerv X) bli skadade. I dessa fall
involverar frakturen även foramen lace-
rum. Dysfagi, pares av larynx samt
megaesofagus är kliniska symtom på
skador på kranialnerv IX och X (5, 7).

Hästar med blodblandat sekret från
örat löper risk att drabbas av bakteriella
meningoencefalomyeliter. Orsaken till
detta är att frakturen skapat en patolo-
gisk kommunikation mellan subarakno-

idalrummet och trumhålan via en rup-
tur av trumhinnan. Infektionen leder
till nedsatt allmäntillstånd, feber och
eventuellt epilepsianfall (7).

Diagnostik
Diagnostisering av THO baseras på kli-
niska symtom från vestibularapparaten
(samt övriga kranialnerver, som tidigare
beskrivits i texten) tillsammans med
benproliferation kring tungbenet och
dess ledyta mot tinningbenet (1, 2, 7).

Endoskopi
Endoskopi av luftsäcken ger en direkt
bild av tungbenet och är därför en vik-
tig del av diagnostiken (1, 7). Typiska
endoskopiska fynd vid THO är för-
tjockning av tungbenet och/eller tem-
porohyoidleden och i akuta fall även
blödning och ansvällning av mjukdels-
vävnad. Båda luftsäckarna bör undersö-
kas då sjukdomen kan förekomma bila-

teralt (7).

Röntgen
Röntgenundersökning
i olika vinklar av luft-
säckar, tungben och
skallben kan lätt
utföras på den sederade
hästen. Dorsoventral-
projektion krävs dock
för att kunna utvärdera
bulla tympanica och
det är då oftast nöd-
vändigt att söva hästen.
Radiologiska fynd vid
THO utgörs av ben-
proliferation kring

Figur 7. Anatomi med
relevanta strukturer
markerade. 1 = Yttre
hörselgången, 2 = Bulla
tympanica, 3 = Fora-
men stylomastoideus
(n facialis), 4 = Tungbe-
net (os stylohyoideus),
5 = Foramen lacerum
(n glossopharyngeus
och n vagus).
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proximala stylohyoidbenet, i och runt
temporohyoidleden, skleros av bulla
tympanica samt förträngning av yttre
hörselgången (1, 7).

Om en infektion i innerörat förelig-
ger bör ett aspirat för bakterieodling
uttas från mellanörat via myringoto-
mi/paracentes eller sköljning genom
trumhinnan (1). Risken för kontamina-
tion från ytterörat är stor, varför resulta-
ten från aspiraten kan vara otillförlitliga
(7). Bakteriekulturer isolerade från
inner- respektive mellanörat är sällan
överensstämmande, vilket gör bakterie-
odlingarna svårtolkade (2). Till skillnad
från andra djurslag ses sällan en infek-
tion i ytterörat som orsak till otitis
media-interna. Etiologin bakom bakte-
riella infektioner i innerörat anses vara
via hematogenspridning (1, 2).

Ett CSF-aspirat är indikerat vid miss-
tanke om meningoencefalit, för bakte-
rieodling och att utesluta andra orsaker
till symtomen, t ex ekvin protozomyelo-
encefalit (1, 7).

Datortomografi finns också beskrivet
som en användbar metod vid diagnosti-
sering av THO (12).

Behandling och prognos 
Behandling av dessa hästar består främst
av bredspektrumantibiotika och antiin-

flammatoriska pre-
parat (NSAID, glu-
kokortikoider).
Hästar som har ba-
lansstörningar skall
stallas upp och
skyddas mot fortsatt
trauma, t ex genom
vadderade väggar,
bandage och hu-
vudskydd.

Vid öroninflam-
mationer bör valet
av antibiotika base-
ras på resultatet från
resistensundersök-
ningar (2). Hästar
som utvecklar ence-
falit kräver intensiv-
vård och adekvat
antibiotikabehand-

ling (7).
Vätsketerapi samt sondning av foder

kan vara nödvändig för hästar som visar
symtom på dysfagi. Om en keratokon-
junktivit föreligger, som resultat av ned-
satt tårflöde och blinkreflex, behandlas
detta med lokal antibiotika och lubri-
cering (11).

En kirurgisk metod har beskrivits för
att förhindra stressfrakturer i tinningbe-
net genom partiell unilateral stylohyoid-
ektomi (4). Fem hästar opererades efter
att kronisk osteoartrit/ankylos av tem-
porohyoidleden hade diagnostiserats.
Dysfagi under en vecka postoperativt
rapporterades som enda komplikation.
Dubbelsidig stylohyoidektomi utfördes
på en häst, som dock utvecklade så grav
dysfagi att den avlivades (4). Fördelen
med stylohyoidektomi jämfört med
medicinsk/konservativ behandling an-
ses vara att fler stressfrakturer förhindras
genom att öka flexibiliteten runt tempo-
rohyoidleden. Detta minskar risken för
komplikationer såsom encefalit och per-
manenta nervskador. Partiell unilateral
sylohyoidektomi har utförts på THO-
hästar med och utan vestibularsyn-
drom/facialispares (4). 

Prognosen är i de flesta fall tveksam
eftersom sjukdomen är obotlig och upp-
repade stressfrakturer är sannolika,

framför allt vid medicinsk/konservativ
behandling (2). Trots detta kan de flesta
hästar leva med sina nervskador och
behöver inte avlivas av djurskyddsskäl
(1).

SAMMAN FATTN I NG
Osteoartros av temporohyoidleden
befanns vara orsak till vestibular-
syndrom samt facialispares hos två häs-
tar. Diagnosen grundades på klinisk
undersökning, röntgen samt endoskopi
av luftsäckarna. Båda hästarna behand-
lades med antibiotika och antiinflam-
matoriska preparat.

Osteoartros/ankylos av temporohyo-
idleden (THO) är en ovanlig sjukdom
hos häst. Orsaken till sjukdomen är hit-
tills okänd, men låggradig inflammation
av innerörat, kronisk degenererande
ledartros samt trauma har föreslagits
vara troliga utlösande faktorer. Tidiga
symtom på ledartros är oftast obemärk-
ta, men har beskrivits som huvudskak-
ningar, irritation runt öronen och pro-
blem vid ridning. Oftast upptäcks inte
sjukdomen förrän neurologiska skador
uppkommit. Sjukdomsbilden är ofta
akuta symtom från vestibularapparaten
i kombination med facialispares och
ibland även dysfagi. Den underliggande
orsaken till de akuta neurologiska sym-
tomen är dock kroniska förändringar i
tungbenet och dess ledyta mot skallbe-
net. Den nedsatta rörligheten i tempo-
rohyoidleden resulterar i stressfrakturer i
os temporale, pars petrosum och bulla
tympanica. Detta påverkar i sin tur de
nerver som löper genom närliggande
foramen, i huvudsak vestibularkoklear-
och facialisnerverna. I enstaka fall där
kommunikation med subaraknoidal-
rummet och trumhålan uppstått kan
detta resultera i en bakteriell encefalit.
Sjukdomen förekommer i alla åldrar och
oftast unilateralt.

Diagnosen ställs främst genom klinis-
ka symtom på vestibularsyndrom, med
hjälp av skallröntgen och endoskopi av
luftsäckar. 

Behandling utgörs framför allt av
symtomatisk behandling, antibiotika
och anti-inflammatoriska preparat. Pro-

Figur 8. Fall 1. Endoskopi av vänster luftsäck vid andra undersök-
ningstillfället visade ett förtjockat tungben (vit pil) samt en
förstorad temporohyoidled. Röntgenundersökning visade att
tungbenet var frakturerat distalt om leden.
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fylaktisk unilateral stylohyoidektomi
har beskrivits som en kirurgisk behand-
ling av THO.

Även om prognosen är tveksam för ett
fullständigt tillfrisknande kan de flesta
hästar leva med sina nervskador och
behöver sällan avlivas.

SUMMARY
Temporohyoid osteoarthropathy in
the horse
Temporohyoid osteoarthropathy was
diagnosed in two horses with vestibular
syndrome and facial paresis, based on
clinical examination, radiographic
changes and guttural pouch endoscopy.
Conservative treatment consisted of
broad-spectrum antibiotics, anti-
inflammatories and supportive therapy.

This is a condition infrequently
encountered in horses, but it has been
reported in all ages and is usually unila-
teral. The exact aetiology is still unk-
nown. However, low-grade otitis media-
interna, degenerative joint disease, and
trauma have been suggested to be under-
lying factors. Early signs are usually sub-
tle and often unnoticed, but have been
described as head shaking, head tossing,
ear rubbing, and resentment of the bit. 

The disease is usually detected at the
time when neurological deficits have
occurred. It is often presented as a disea-
se with acute onset of head tilt and faci-
al paresis, but the underlying disease

itself is due to chronic changes of the
temporalhyoid joint. The reduced moti-
lity of the joint leads to stress fractures of
the petrousal temporal bone and tympa-
nic bulla. The stress fractures damage
the nerves emerging from the adjacent
foraminae, ie vestibularcochlear and
facial nerves. Occasionally, when there is
pathological communication between
the subarchnoid space and the tympanic
cavity, symptoms of encephalomyelitits
may develop. 

Diagnosis is based on clinical fin-
dings, radiography and guttural pouch
endoscopy. Treatment consists of symp-
tomatic therapy, broad-spectra anti-
microbials, anti-inflammatories, and
fluid therapy. A method of profylatic
partial unilateral stylohyoidectomy has
been described to be successful in treat-
ment of THO.

Even though the prognosis have to be
considered as guarded to poor for full
recovery, most horses learn to adopt and
rarely require euthanasia.
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Kirurgisk behandling av 
tårkanalsobstruktion hos häst

I artikeln beskrivs en metod för
kirurgiskt återställande av passa-
gen av tårvätska från ögat till näs-
hålan hos hästar med förvärvad
tårkanalsobstruktion som inte går
att häva med hjälp av spolning av
tårkanalen.

I N LEDN I NG
Förvärvad tårkanalsobstruktion är rela-
tivt vanligt förekommande hos hästar. I
de flesta fall är epifora det enda kliniska
symtomet, men i kroniska fall utvecklas
ofta en purulent konjunktivit (1). Orsa-
ken är vanligen intorkad tårvätska och
debris som blockerar tårkanalen och
detta tillstånd behandlas med hjälp av
retrograd spolning av tårkanalen via
punctum lacrimale vid näsborren (1).
Mer ovanliga orsaker till tårkanalsob-
struktion är främmande kroppar, trau-
ma och kroniska inflammationsproces-
ser och neoplasier i kringliggande struk-
turer (3).

I denna artikel rapporteras hur en
häst med tårkanalsobstruktion behand-
lats kirurgiskt med canaliculosinostomi
enligt McIlnay och metarbetare (2).

BESKRIVN I NG
En ettårig halvblodshingst inkom till
Hästkliniken på Djursjukhuset i Skara
på grund av vänstersidigt näs- och tår-
flöde sedan en vecka. Hingsten hade
sparkats för ca två månader sedan av en
annan häst i huvudet ca 10 cm nedanför
vänster öga och hade sedan dess varit
svullen i området.

Vid den kliniska undersökningen
konstaterades förutom vänstersidigt,
lindrigt, purulent näsflöde och vänster-
sidig epifora, en hård och något öm

svullnad ventrorostralt om vänster öga.
Efterföljande röntgen av bihåleregionen
visade på ett område med ökad, oregel-
bunden bentäthet dorsalt om tredje och
fjärde premolaren på vänster sida. Inga
vätskenivåer i bihålorna kunde påvisas.
Friprojicering av crista facialis på vänster
sida avslöjade ett område med nedsatt
bentäthet och misstanke om flera ben-
fragment som kunde vara sekvesterbild-
ningar. Mot bakgrund av dessa fynd sat-
tes hästen på penicillin- och flunixinbe-
handling (Penovet, Boehringer Ingel-
heim Vetmedica, 20 mg/kg intramusku-
lärt en gång dagligen och Finadyne,
Schering-Plough, 2,2 mg/kg per os en
gång dagligen) under en vecka.

Hästen svarade bra på behandlingen
och näsflödet upphörde. Svullnaden och
epiforan kvarstod dock. Djurägaren
valde att låta hästen gå på bete över som-
maren och avvakta med ett eventuellt
ingrepp.

Vid undersökning fyra månader sena-
re kvarstod svullnaden och epiforan
(Figur 1). Röntgen visade att den ökade
bentätheten dorsalt om tredje och fjärde
premolaren var mindre uttalad. Inga
tecken på sekvester kunde konstateras.
Vid konstraströntgen av vänster tårka-
nal observerades ett tvärt stopp dorsalt
om andra premolaren
(Figur 2). Eftersom
tårkanalsobstruktio-
nen inte kunde hävas
med hjälp av retrograd
spolning antogs denna
vara en följd av trau-
ma. För att återställa
dränaget av tårvätska
från ögat till näshålan
valdes att genomföra
en canaliculosinosto-
mi enligt McIlnay och
medarbetare (2).

OPERATION
Preoperativt behandlades hästen med
penicillin (Geepenil, Orion Pharma AB,
15 mg/kg, två gånger dagligen) intrave-
nöst. Hästen placerades i höger sidoläge
under allmän narkos. En öppning från
tårkanalen till sinus maxillaris caudalis
(canaliculosinostomi) och därmed till
näshålan (via den naturliga öppningen
apertura nasomaxillaris) gjordes med
hjälp av en 40 mm lång 1,2 mm-kanyl.
Kanylen placerades via punctum lacri-

Figur 1. Patienten var en ettårig halv-
blodshingst med vänstersidig epifora
sedan ungefär sex månader tillbaka,
efter en sparkskada kranialt om vänster
öga.

Figur 2. Konstraströntgen av vänster tårkanal avslöjade tvärt
stopp (pil) av tårkanalen, dorsalt om andra premolaren P2.
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male inferior på det nedre ögonlocket i
den motsvarande canaliculus lacrimalis.
Kanylen fördes försiktigt fram längs
canaliculus lacrimalis tills kanylspetsen
berörde benvävnaden vid tårsäcken.
Därefter pressades kanylen genom os
lacrimale varvid en öppning mellan tår-
kanalen och sinus maxillaris caudalis
hade skapats.

För att hålla passagen öppen postope-
rativt placerades en ungefär 30 cm lång
och 0,5 mm tjock polyamidtråd (Sutur-
amid®, Ethibond, Johnson and John-
son, Bryssel, Belgien) i sinus via kanylen
(Figur 3). Kanylen drogs ut och de res-
terande 5-6 cm av tråden suturerades
fast till huden rostroventralt om ögat
(Figur 4). Postoperativt fortsattes antibi-
otikabehandlingen i fyra dagar. Ögat
behandlades med en kombination av
antibiotikasalva (Fucithalmic® vet, Leo
Pharma AB, Malmö) och glukokortiko-
iddroppar (Isopto®-Maxidex, Alcon
Sverige AB, Bromma) två gånger dagli-
gen. Fyra dagar efter operationen skick-
ades hästen hem för fortsatt eftervård
med ögonsalva och ögondroppar under
en månad, varefter det var planerat att
avlägsna tråden. 

POSTOPERATIVT FÖRLOPP
Kort efter hemgången drog hästen ut
tråden, vilket förorsakade att operatio-
nen fick göras om. Den andra operatio-
nen genomfördes på exakt samma sätt
som den första bortsett från en kom-
press som suturerades fast ventrorostralt

om ögat till skydd
för tråden. Dess-
utom rekommen-
derades användning
av en så kallad flug-
huva till ytterligare
skydd för tråden.

Ungefär tre veck-

or efter den andra
operationen lyck-
ades hästen ånyo
dra ut tråden men
denna gång kvar-
stod enbart några
få dagar till det planerade avlägsnandet.
Efter detta hade hästen inte längre tår-
flöde från vänster öga under ett par
månader, varefter återkom ett lindrigt
tårflöde.

Vid kontrollundersökning fyra
månader efter den andra operationen
observerades lindrig epifora från vänster
öga.  Tårflödet var betydligt mindre
uttalat än före operationen och visade
sig som lite fukt i hårremmen ventralt
om den kraniala ögonvinkeln (Figur 5). 

DISKUSSION
Den här beskrivna kirurgiska tekniken
för återställande av passagen av tårväts-
ka från ögat till näshålan är tekniskt sett
enkel att genomföra. Metoden har tidi-
gare beskrivits i litteraturen (2). I det i
litteraturen rapporterade fallet var tårka-
nalsobstruktionen förorsakad av en
maxillarfraktur. I likhet med det i när-
varande artikel beskrivna fallet hade
traumat medfört fullständig obstruk-
tion av tårkanalen.  Eftervård av ögat
med en kombination av antibiotika och

glukokortikoid ansågs viktig för att före-
bygga infektion och motverka att öpp-
ningen mellan tårkanalen och bihålan
växer igen med granulationsvävnad.  

De flesta fall av förvärvad tårkanals-
obstruktion hos häst kan åtgärdas med
hjälp av retrograd spolning av tårkana-
len via punctum lacrimale vid näsborren

(1), men i de fall där
denna behandling
inte fungerar är cana-
liculosinostomi som
beskrivits i denna
artikel en möjlig
behandlingsmetod. I
det beskrivna fallet
resulterade operatio-
nen i en påtaglig
minskning av tårflö-
det från vänster öga.   

TACK
Henrik Nyberg, leg
veterinär, cert VR,
Djursjukhuset i Skara,
tackas för den utförda
konstraströntgenun-

dersökningen. Reproenheten på SLU,
Uppsala, tackas för den tekniska bearbet-
ningen av röntgenbilden.

SUMMARY
Canaliculosinostomy as a treatment
for nasolacrimal duct obstruction
in a horse
A yearling stallion was presented for tre-
atment of unilateral epiphora of several
months duration. The condition had
developed after the horse had suffered
blunt trauma to the skull ventrorostral
to the orbit. Lavage of the nasolacrimal
duct was unsuccessful in resolving the
obstruction. Positive contrast radiograp-
hs of the nasolacrimal duct revealed a
complete obstruction at the level of the
second premolar tooth.  

To create a permanent fistula from
the lower eyelid canaliculus to the
caudal maxillary sinus, a canaliculosi-
nostomy was performed using an 18 g
needle. A polyamide suture was used as
a temporary retention stylette.  At fol-
low-up 4 months after surgery, the

Figur 3. Operationsbild
som visar en 1,2 mm-kanyl
(pil) som förts in via punc-
tum lacrimale inferior in i
den motsvarande canalicu-
lus lacrimalis och vidare in i
sinus maxillaris caudalis.
För att hålla öppningen
mellan ögat och bihålan
(canaliculosinostomin)
öppen postoperativt placerades ungefär
30 cm av en 0,5 mm tjock polyamidtråd i
bihålan via kanylen.

Figur 4. Efter
borttagning av
kanylen suturera-
des polyamidtrå-
den fast ventralt
om ögat. Poly-
amidtråden satt
kvar i tre veckor
efter operationen.

Figur 5. Fyra och en halv månad efter
operationen kvarstod enbart ett lindrigt
tårflöde från vänster öga.
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degree of epiphora was considerably
reduced.  
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Vilken är din diagnos? – Radiologi

Det aktuella fallet beskriver en
ettårig west highland white 
terrier med långvarig, tilltagande
svaghet och slutligen förlamning i
båda bakbenen. Fallet är tolkat av
Anna Olausson vid Institutionen
för klinisk radiologi, SLU.

West highland white terrier,
hane, ett år
Anamnes: Sedan ca tre veckor före
besöket har hunden haft problem med
att lyfta vänster bakben. Kvällen före
veterinärbesöket blev den betydligt
sämre och kunde inte använda något
av bakbenen utan släpade sig pipande
fram på frambenen.

Klinisk och neurologisk under-

sökning: Allmäntillståndet var något

dämpat. Båda baktassarna uppvisade
skavsår på dorsalsidan. Den neurolo-
giska undersökningen gav misstanke
om en process i spinalkanalen mellan
3:e thorakalkotan (T3) och 3:e lum-
balkotan (L3). 

Röntgenundersökning: Hela rygg-
kotpelaren röntgades. Slätröntgen var
utan anmärkning. På grund av de neu-
rologiska symtomen gjordes en myelo-
grafi där 3,7 ml Iohexol (Omnipaque
300 mg I/ml) injicerades lumbalt mel-
lan L4 och L5 (Figur 1-2).

Hur tolkar du röntgenbilderna? Var
tror du processen är lokaliserad? För-
sök att med ledning av anamnes, neu-
rologisk undersökning och röntgenre-
sultat komma fram till möjliga diffe-
rentialdiagnoser.

svar se sidan 32

Figur 1. Lateral projektion av kotpelaren efter subaraknoidal kontrastinjek-
tion, inkluderande området mellan 9:e thorakalkotan och sakrum.

Figur 2. Ventrodorsal
projektion, efter kon-
trastinjektion, inklude-
rande området mellan 7:e
thorakalkotan och första
sakralkotan.
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Apropå aktuellt ansvarsärende

Behandling av hund med misstänkt diskbråck
Frågan om en akut förlamad hund
med misstänkt diskbråck skall
behandlas med högdoskortison
eller inte har uppmärksammats i
ett aktuellt ansvarsärende, som
refererats i veterinärtidningen.
Följande artikel redogör för de
vetenskapliga rön inom området
som gjorts under de senaste decen-
nierna.

Karin Hultin Jäderlund, leg veterinär,
Diplomate, European College of Veterinary
Neurology.*

Ansvarsnämnden respektive Länsrätten
i Jönköpings län har i ett ansvarsärende,
relaterat i SVT nr 10/03 och nr 11/03,
kommit fram till helt olika ståndpunk-
ter avseende huruvida en akut förlamad
hund med misstänkt diskbråck skall
behandlas med högdoskortison eller
inte. Ansvarsnämnden menar att ade-
kvat behandling av en sådan hund hade
varit att ge stora doser kortison för att
reducera sekundära skador på ryggmär-
gen. Länsrätten har däremot konstaterat
att det råder osäkerhet om huruvida en
hund med diskbråck bör behandlas med
kortison.

Det kan vara på sin plats att redogöra
för fördelar och nackdelar med hög-
doskortisonbehandling, utifrån de
vetenskapliga rön som gjorts under de
senaste decennierna.

LITEN EFFEKT PÅ MÄN N ISKA
Vid allvarliga ryggmärgsskador hos
människa har man kunnat visa en liten
men signifikant positiv effekt på förlam-
ningssymtomens prognos genom att
behandla med höga doser (30 mg/kg
intravenöst, följt av en infusion med 5,4
mg/kg/timme under 24 timmars tid)
kortison av typen metyl-prednisolon-
sodium-succinate (MPSS) inom åtta
timmar efter det att skadan inträffat.
Behandling insatt efter åttatimmars-
gränsen har negativ effekt på prognosen. 

I Sverige heter det aktuella preparatet

Solu-Medrol. Effekten är inte större än
att den människa som på grund av sin
ryggmärgsskada skulle ha blivit rull-
stolsbunden utan Solu-Medrol-behand-
ling, blir det även med behandling.
Skillnaden kan vara
att en ryggmärgsska-
dad människa istället
för att inte kunna
röra en enda del av
någon extremitet
efter konvalescensens
slut, i alla fall kan
röra ett lillfinger.
Denna grad av skill-
nad kan förstås ha
betydelse för en män-
niska, som kanske
efter olyckan kan
köra rullstolen själv i
stället för att ständigt
vara hänvisad till andras hjälp (3, 4).

OKL ART OM MPSS-BEHAN DLI NG
HJÄLPER H U N D
Vid experimentella studier på katter och
råttor med akuta ryggmärgsskador, har
MPSS haft en skyddande effekt på nerv-
vävnaden när det givits i anslutning till
skadan (2, 6, 10, 12, 14). Effekten anses
komma sig av, att de nervceller som inte
dukat under i själva skadeögonblicket i
viss mån skyddas från bland annat fria
radikaler, en så kallad membranstabili-
serande effekt. Likartad effekt kan upp-
nås med E-vitaminbehandling, om det
ges i fem dagar före ryggmärgsskadan
(1).

I en kongressrapport från 1992 redo-
visas att diskbråckshundar behandlats
med kirurgi och högdos-MPSS, där
MPSS-behandlingen sägs vara av godo.
I den studien finns dock ingen kontroll-
grupp med, så resultaten kan inte jäm-
föras med hur det skulle ha blivit med
kirurgi men utan medicinsk behandling
(17). 1995 publicerades så en studie där
kontrollerad försöksbehandling av all-
varligt ryggmärgsskadade hundar (ska-
dan gjordes så att den liknade ett akut
förlamande diskbråck) med motsvaran-
de höga doser av Solu-Medrol jämfördes

med placebobehandling. Behandlingen
påbörjades 30 minuter efter skadan. Det
gick i den studien inte att påvisa någon
positiv klinisk effekt på dessa hundars
ryggmärgsskada när de jämfördes med

hundar som fått pla-
cebobehandling (9). I
år, 2003, har ytterliga-
re två artiklar redovi-
sat kontrollerade
hundstudier. I den
ena studien dras slut-
satsen att MPSS-
behandling inte leder
till någon signifikant
bestående fördel avse-
ende den neurologis-
ka återhämtningen
efter skadan. En bety-
dande nackdel med
MPSS-terapi sägs

kunna vara att det regionala blodflödet i
ryggmärgen försämras efter en dekom-
pression av en komprimerad ryggmärg
(8). I den andra studien har hundar
utsatts för ett lindrigare trauma mot
ryggmärgen, och alla djur har tillfrisknat
i efterförloppet. Tiden fram till tillfrisk-
nande var signifikant längre i kontroll-
gruppen, än i den grupp som hade
behandlats med högdoskortison (18). 

Min tolkning av dessa resultat blir att
det ännu inte är klarlagt om MPSS kan
vara till någon hjälp för hundar med
ryggmärgsskador, även om resultat från
andra djurslag och människa kan tyckas
peka åt det hållet.

RISK FÖR BIVERKN I NGAR
Med högdoskortisonbehandling följer
dock risk för biverkningar. Människor
med akuta ryggmärgsskador, behandla-
de med högdos-MPSS, krävde sjuk-
husvård under längre tid än människor
som fått annan behandling för lika all-
varliga ryggmärgsskador. Detta kunde
tillskrivas kortisonets bieffekter, där de
allvarligaste är sepsis och grava pneumo-
nier (5, 11). 

Vid behandling av hundar med hög-
dos Solu-Medrol i anslutning till rygg-
operationer, har det visat sig att 90 pro-

Figur 1. Metylprednisolon-natrium-
succinat, en vattenlöslig glukokorti-
koid för snabb effekt, säljs i Sverige
under namnet Solu-Medrol.
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cent av hundarna får blödningar till
mag-tarmkanalen (13). Andra kända
biverkningar är bland annat pankreatit
och försämrat immunförsvar. 

I en review-artikel från 1999 över
handläggning av ryggmärgsskador på
djur, kan man om hund läsa: "As a result
of the potential adverse effects of MPSS
use and the limited efficacy of this drug,
care should be exercised before using it"
(15).

I en veterinärmedicinsk handbok i
neurologi från 2002, där Solu-Medrol-
behandling kommenteras, skrivs att
denna behandling kan övervägas till
hundar med akuta förlamande disk-
bråck, men att det fortfarande är osäkert
huruvida MPSS-användning verkligen
är till nytta för hundar med ryggmärgs-
skada (7).

HÖG KOSTNAD 
FÖR BEHAN DLI NGEN
En annan aspekt på Solu-Medrol, som
man inte kan bortse från inom veteri-
närmedicinen, är kostnaden för behand-
lingen. Enbart medicinkostnaden (apo-
tekets pris) för ett dygns behandling av
hund blir ca 1 000 kr/10 kg kroppsvikt.
Solu-Medrol är en akutmedicin, som
när den behöver användas måste finnas
på plats i djursjukhusets läkemedelsför-
råd. Det för med sig höga behandlings-
kostnader, höga lagerkostnader, och
stora "svinnkostnader" när förpackning-
ar brutits utan att allt innehåll behövts

eller när utgångsdatum passerats.
Adekvat behandling av en akut

förlamad hund med misstänkt
diskbråck ur strikt veterinärmedi-
cinsk synvinkel, är att skyndsamt
ta reda på om hunden verkligen

har ett diskbråck, och i så fall akut ope-
rera hunden. Ett sådant förfarande för-
bättrar prognosen avsevärt (16).
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*KARIN HULTIN JÄDERLUND, leg veterinär,
Diplomate, European College of Veterinary Neu-
rology, Inst för kirurgi och medicin, smådjur, SLU,
Box 7037, 750 07 Uppsala.

Det är ännu inte vetenskapligt klarlagt om
högdoskortison kan vara till någon hjälp för
hundar med ryggmärgsskador.

➤

❘ ❙❚ noterat

Ny hudparasit hos
får i Sverige

❘ ❙ ❚ Svenska Djurhälsovården rapportera-
de den 9 oktober på sin hemsida att man
på enstaka fårgårdar påvisat en skabbin-
fektion som Sverige tidigare varit försko-
nat från, nämligen benskabb (Chorioptes
ovis).

Skabbdjuren orsakar klåda och irrita-
tion hos fåren, framför allt på ullösa
områden på benens nedre delar, mellan
och runt klövarna, i kronrandsområdet
och upp till framknäet eller hasen. Hår-
förändringarna syns tydligt. Skabben
gräver sig inte in i huden, men irriterar
den så att ett gult sekret klibbar ihop
håren. Skabbdjuren lever på de hudav-
stötningar som uppstår.

Chorioptesskabb är tidigare påvisad
hos getter i landet, främst angoragetter.
Det är inte otroligt att infektionen kom-
mit in i landet genom getimport, för att
sedan spridas till samgående får. Svenska
Djurhälsovården har ännu inte någon
större erfarenhet av fårets benskabb, men
det verkar som den inte sprider sig till
andra djur än får och get, skriver man på
hemsidan. ■
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Detta nummer av Epizteln innehåller bland
annat information om ett påvisat TSE-fall av

typen NOR 98 hos får, samt information om stark misstanke
om Newcastlesjuka i en fjäderfäbesättning norr om Hedemora. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i detta nummer sammanställd
av Gudrun Orava och Lars Boström, SVA, telefon 018-67 40 00.

STARK MISSTAN KE OM N EWCASTLESJ U KA
Som rapporterades i SVT nr 13/03 har det
påvisats paramyxovirus typ 1 i en fjäderfäbe-
sättning norr om Hedemora. Samtliga djur i
besättningen (duvor, höns och kalkoner) har
avlivats. Besättningen är spärrad och ligger iso-
lerad i ett relativt fjäderfätomt område. Det
finns inga kommersiella fjäderfäbesättningar i
närheten. Virus har isolerats från kalkonerna
och SVA har skickat prov till referenslaborato-
riet i Weybridge för fastställande av så kallad
patogenicitetsindex. Svar väntas komma i slu-
tet av oktober, efter denna tidnings presslägg-
ning.

Om Newcastlesjuka bekräftas
innebär det att zoner läggs kring
besättningen. Inom dessa zoner
(3 och 10 km) läggs restriktio-
ner för fjäderfätransporter m m.

TSE AV TYPEN NOR 98 HOS
FÅR 
Ett fall av Nor 98 har påvisats
hos en tacka från Gotland. Nor
98 är en TSE-sjukdom hos får
som första gången beskrevs i
Norge 1998. Det diskuteras
internationellt huruvida denna
sjukdom skall kallas scrapie eller
inte. Sjukdomen skiljer sig från
klassisk scrapie bland annat
genom att djuren ofta är äldre
vid insjuknandet samt uppvisar
en annan symtombild, och
genom att skadorna har en
annan lokalisering i hjärnan.
Tidigare i år fanns ett liknande

fall i Skåne. I det fallet kunde diagnosen
dock inte bekräftas (men inte heller
avfärdas) av EU:s referenslaboratorium i
England.

AVSKRIVEN MISSTAN KE OM MU L-
OCH KLÖVSJ U KA
Två grisar för export till Lettland miss-
tänktes ha mul- och klövsjuka efter ett
serologiskt test vid avdelning för virolo-
gi vid SVA. De två grisarna stod i karantän dels
i Skåne, dels i Östergötland. Efter klinisk
undersökning ute i respektive besättningar och

negativt omprov kunde
misstanken avskrivas. 

AVSKRIVEN MISSTAN KE
OM SVI N PEST
Från ett slakteri i Skåne rap-
porterades misstanke om
svinpest då en slaktkropp
visade sådana förändringar
att sjukdomen inte kunde
uteslutas. Den slaktade gri-
sen hade bland annat peteki-
ala blödningar i hud, pleura,
peritoneum och lungor
(Figur 1 och 2). Dessutom
var alla synliga lymfknutor
blodfyllda. Inga blödningar i
lever och njurar kunde ses.

Inga kliniska symtom hade
noterats på övriga djur i slakt-
gruppen eller ursprungsbesätt-
ningen. Virus från organpro-
ver kunde inte heller påvisas
och misstanken har avskrivits. 

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

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

Figur 1. Den slaktade grisen
hade rikligt med petekier och
ekkymoser i huden, varför
svinpest inte kunde uteslutas.

Figur 2. Samma djur som i Figur
1, där petekiala blödningar i
lungorna kan ses. Misstanken om
svinpest kunde dock senare
avskrivas.
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Författaren blev i samband med en
internationell smådjurskongress inbju-
den att besöka Hill's forskningscenter för
smådjursnutrition i Kansas, USA. Besöket
visade en högteknologisk anläggning
med välmående försöksdjur.

I samband med att jag besökte ACVIM-kon-
gressen i Charlotte, North Carolina (ACVIM
= American College of Veterinary Internal
Medicine, är den största invärtesmedicinkon-
gressen med över 3 000 deltagare) blev jag
erbjuden att komma till Hill's Pet Nutrition
Science & Technology Center i Topeka, Kan-
sas. Vi var ett 15-tal europeiska veterinärer
som var inbjudna och besöket blev en intres-
sant upplevelse.

TOPEKA – EN SÖMN IG HÅL A
Topeka är en sömnig håla i bibelbältets mel-
lanvästern. Trots att det är Kansas huvudstad
finns det bara 300 000 invånare och ett natt-
liv som är jämförbart med Säffles.
Vi bodde på det enda ordentliga
hotellet i stan, med det något
pompösa namnet Capitol Plaza.
Även där stängde baren klockan
tio, då det är meningen att alla
helylleamerikaner ska gå och lägga
sig. 

Stadskärnan är, som i många
amerikanska städer, obefintlig. Ska
man handla något annat än dagens
tidning får man snällt sätta sig i
bilen och åka till utkanten av stan
och besöka en "shopping mall"
eller specialaffär typ El-Giganten.
Restauranger, mataffärer, McDo-
nald's, banker och alla andra upp-
tänkliga affärsverksamheter (in-
räknat veterinärkliniker) ligger
som skokartonger längs med
huvudvägarna. Det är inte för inte
som folk i Topeka har garage som
är större än boningshuset, körkor-

tet utfärdas med födelseattesten, och att gå
mer än tolv meter är otänkbart.

TI LLMÖTESGÅEN DE 
FÖRETAGSGRU N DARE
Mitt ute på den vindpi-
nade prärien, där man
inte kan se ett träd på 30
mil, har Hills anlagt
världens största anlägg-
ning för forskning på
smådjursnutrition.
Historien om hur den
hamnat här har sina
poänger. 

Mark Morris var en
veterinär som på 1920-
talet lade grunden till
den moderna smådjurs-
medicinen. I en epok då riktiga veterinärer
sysslade med tandraspning av häst och andra
manliga aktiviteter, grundade han det första
regelrätta djursjukhuset på den amerikanska
östkusten. På 1940-talet behandlade han en
ledarhund med njursvikt, och förskrev en spe-

Reseberättelse

Högteknologiskt nutritionscenter i Kansas

Torkel Falk, leg veterinär, specialist i hundens
och kattens sjukdomar.*

Mark Morris
lade grunden till
dagens veterinä-
ra specialdieter,
då han på 1940-
talet utarbetade
ett anpassat
foder för hundar
med njursvikt.

Lekande hund på forskningscentret. Det finns nog
få försöksdjur som har en så behaglig tillvaro.
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cialdiet som var anpassad i proteinhalt och
elektrolytbalans. Problemet var bara att djurä-
garen var synskadad och hade svårt att ombe-
sörja tillagningen av dieten. För att tillmötes-
gå sin djurägare införskaffade Morris en enkel
konservburksmaskin och satte sin fru att till-
verka världens första konserverade hundmat. 

Efterfrågan på den här njurdieten växte
exponentiellt under de följande åren, och det
är här Hill's kommer in i bilden. Det var helt

enkelt en konservfabrik i Kansas
som Morris skrev kontrakt med,
och de finns kvar där än idag.

FORSKN I NGSCENTER FÖR 
SMÅDJ U RSN UTRITION
Hill's Pet Nutrition Science &
Technology Center är en impone-
rande anläggning. Här finns många
djur, både katter och hundar, som
naturligtvis ingår i olika projekt
rörande foderforskning. Det finns
nog få djur som har en så behaglig
tillvaro som dessa.  

En vårdare har hand om ett tiotal
hundar, och de har hela tiden
samma vårdare. Det läggs stor vikt
vid socialiseringsträning och hun-
darna tillbringar många timmar
varje dag med promenader och

lekaktiviteter. Man har satsat mycket på barn-
leksaker som rutschbanor till hundarna och
byggt upp aktivitetsplatser som närmast lik-
nar lekplatser.

Utfodringen sköts naturligtvis mycket hög-
teknologiskt. Fodret vägs upp med millime-

terprecision och vikterna går
in i en central databas tillsam-
mans med alla andra journal-
uppgifter om djuren. Katter
med ad libutfodring får själva
välja vilket foder de vill äta
och samtidigt kontrolleras
deras identitet. När katterna
dricker, vägs de även automa-
tiskt.  Man får uppfattningen
att anläggningen hör till de
mest moderna och teknolo-
giskt avancerade i världen.

På centret har man förstås
tillgång till all möjlig high
tech-utrustning. En intressant
maskin är en speciell rönt-
genskanner som jag aldrig
förut hört talas om, där man
snabbt kan göra en helskan-
ning av ett djur och få fram
exakt data om djurets kropps-

sammansättning. Man har också en välut-
rustad veterinärklinik på centret. Bara att göra
regelbundna tandundersökningar varje år är
snudd på ett heltidsjobb, det blir många djur
varje vecka som undersöks.

Programmet i övrigt bestod av ett flertal
föreläsningar med vetenskapligt innehåll om
diverse saker inom smådjursnutrition, t ex
njurdieter, övervikt och så de eviga omega-
fettsyrorna, en nyttig uppdatering. Även friti-
den ägnades delvis åt nutrition, dock av
human typ.

HARLEY DAVI DSON KLÄDER 
–  ÅT H U N DEN
Efter två intensiva dagar var vi besökare
tvungna att bege oss hemåt. På vägen till flyg-
platsen besökte vi en Petsmart, det nya kon-
ceptet inom smådjursbranschen. Här samlar
man alla upptänkliga djurtillbehör, foder m m
under ett tak, typ stormarknad. Man erbjuder
även trimning, hundvård och veterinärtjäns-
ter. Det mest slående var dock det otroliga
utbudet av fåniga djurtillbehör. Jag vara bara
tvungen att köpa en Harley Davidsonoutfit
med läderkeps, bandana och läderjacka till vår
cocker hemma - den har gjort stor succé bland
kvarterets barn.

Slutligen vill jag framföra mitt tack till
Kruuse för denna intressanta och roliga resa.

*TORKEL FALK, leg veterinär, specialist i hundens och
kattens sjukdomar, Smådjurskliniken Din Veterinär,
Ekvändan 2, 254 67 Helsingborg.

Harley Davidsonkläder till
cocker spaniel – ett ameri-
kanskt föredöme?

»För att tillmötesgå
sin djurägare
införskaffade Morris
en enkel konserv-
burksmaskin och satte
sin fru att tillverka
världens första konser-
verade hundmat.«
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Årets promotionshögtid vid Sveriges
lantbruksuniversitet ägde rum den 4
oktober, då sammanlagt 71 nya doktorer
promoverades i universitetets aula på
Ultuna. Av de nya doktorerna var 40
kvinnor och starkast var den kvinnliga
dominansen på den veterinärmedicinska
fakulteten. Det var dessutom sista gång-
en som universitetets tre nuvarande
fakulteter stod som värdar.

– Nästa år kommer det att finnas fyra nya
fakulteter vid SLU: en fakultet för veterinär-
medicin och husdjursvetenskap, en fakultet
för naturresurser och lantbruk på Ultuna, en
fakultet för skogsvetenskap i Umeå och en
fjärde fakultet i Alnarp, sa rektor Ann-
Christin Bylund i sitt högtidsanförande.

SLU är inne i en spännande och dynamisk
utvecklingsfas, fortsatte rektorn. Vi genomför
en rad förändringar. Fakultetsreformen är en
av dem. Det kommer att skapa förutsättning-
ar för engagemang och kreativ utveckling
inom forskning och utbildning, sade hon.

Forskningen om djurens hälsa ansåg Ann-
Christin Bylund ska gå hand i hand med frå-
gor kring etik och miljö. SLUs forskning är i
framkanten såväl när det gäller molekylärbio-
login som när det gäller att vara ett modernt
redskap vid avel. Forskningen belyser också
hur vi kan motverka stressrelaterade sjukdo-
mar hos djur, liksom de senaste rönen kring
djurens positiva inverkan på människors
hälsa. 

– Bland årets avhandlingar finns det flera
som kan bidra till en bättre lösning på bur-
hönsfrågan. Och här finns forskning kring allt
från lyckliga kor och stressade grisar, till ny
teknik för tumörbehandling, konstaterade
rektorn.

Universitetsaulan var som vanligt fylld till
sista plats, och bland gästerna vid
högtiden fanns i år både jord-
bruksminister Ann-Christin Ny-
qvist och landshövding Anders
Björck.

DE NYA DOKTORERNA
De mikrobiella processerna
bakom grönmögelostar, salami-
korven, det välsmakande vinet
och en rad andra livsmedel var
temat för den högtidsföreläsning
som hölls vid promotionen.
Johan Schnürer, professor på
institutionen för mikrobiologi vid
SLU beskrev med stor entusiasm vilket stort
arbete de små mikroorganismerna gör för vår
dagliga mat.

När det var dags för eftermiddagens egent-
liga höjdpunkt, promoveringen, äntrade
Heriberto Rodriguez-Martinez med respekt-
ingivande lugn talarstolen som den veterinär-
medicinska fakultetens promotor. Han kon-
staterade att förutom de 16 nya veterinärme-
dicinska doktorerna (varav 13 kvinnor)
kunde fakulteten välkomna en jubeldoktor
och två hedersdoktorer. Jubeldoktorn, som
promoverats 50 år tidigare, var professor eme-
ritus Karl Borg från Danderyd. Veterinär Åsa
Lindqvist, Svenska Djurhälsovården, Kalmar

Sista SLU-promotionen för tre fakulteter

SLU är inne i en spännande
och dynamisk utvecklingsfas,
sade rektor Ann-Christin
Bylund. Vi genomför en rad
förändringar. Fakultetsrefor-
men är en av dem.

Promotor Heriberto
Rodriguez-Martinez
sätter hatten, symbolen
för doktorsvärdigheten,
på hedersdoktor Åsa
Lindqvists huvud.

➤
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och professor Öys-
ten Andresen, Nor-
ges Veterinärhög-
skola, Oslo var de
som utsetts till he-
dersdoktorer. Heri-
berto Rodriguez-
Martinez konstate-
rade att den fortsat-
ta promoveringen
skulle utföras på
latin, enligt gam-
mal sed vid fakulte-
ten. Han hoppades

att den seden skulle fort-
sätta länge även med
SLUs nya fakultetsindel-
ning.

De nya doktorerna
efter avlagda prov från v-
fak var, i alfabetisk ord-
ning: Maria Andersson
(FD), Ingrid Boström
(VMD), Renée Båge
(VMD), Kristina Dome-
nika (AgrD), Henrik von
Euler (VMD), Vonne
Lund (AgrD), Anna
Lundberg (FD), Thomas
Manske (VMD), Len-
nart Melin (VMD), Kri-
stina Odén (FD), Kierstin Petersson Grawé,
(FD), Pia Razdan (VMD), Elena Usova (FD),
Elisabet Waak (FD), Jenny Yngvesson (FD)
och Ingrid Österlundh (VMD). 

DOKTORAN DENS VÅN DA
Promotionshögtiden slutar normalt inte i och
med att själva promoveringen i aulan är avslu-
tad, och så skedde inte heller i år. Många del-
tagare, anhöriga och gäster fortsatte sitt firan-
de under den festliga pormotionsmiddagen
på Uppsala slott.

Henrik von Euler fick hedersuppdraget att
hålla doktorandernas tacktal vid middagen.
Ett uppdrag som gav honom stort svängrum
och lockade till många skratt. Bland annat
berättade han hur han under sitt första dok-
torandår hade dristat sig till att på arbetstid
surfa runt på nätet för att köpa en bättre
begagnad bil. Var det därför han blev upp-
ringd av rektor för några veckor sedan? Själv-
klart inte, men Henrik von Euler lyckades
elegant beskriva den stress och de krav man
kan känna som doktorand men även de stora
möjligheter som finns.

– Vi ska visa att SLU kan vara stolta över
oss. Jag vet att många
kommer att bidra med
förnyad, förbättrad, för-
djupad och förväntad
kompetens till detta läro-
säte, sade han med orubb-
lig framtidstro. Han ville
dessutom dra sitt strå till
arbetet för fred på jorden
genom att bilda förening-
en DFF – doktorander
för fred. Det är nämligen
väldigt få mördare och
terrorister som är akade-
miska doktorer, och om
fler skulle disputera skulle
våldet i världen minska,

resonerade Henrik von Euler. Tanken är god.

I NGEN GRÄDDFI L  FÖR SLU
I sitt tacktal berömde jordbruksminister Ann-
Christin Nykvist både måltiden och värden
SLU. Jag är den enda ministern i regeringen
som har ett eget universitet, sade hon stolt.
Hon nämnde särskilt forskningsresultat kring
suggor, renar och hönor, som exempel på
SLU-kunskaper som kan och bör omsättas i
det övriga samhället.

Samtidigt slog ministern fast att SLU måste
klara konkurrensen om studenter och forsk-
ningsanslag på samma villkor som övriga uni-
versitet, här fanns ingen "gräddfil" att vänta.
Hon önskade Lars-Erik Edqvist lycka till som
ny ordförande för SLU, innan slutskålen
utbringades. SLU-ordföranden verkar ha tagit
Ann-Christin Nykvist på orden, då de två sågs
inbegripna i en djup diskussion under kaffet
senare på kvällen.

Så var ännu en promotionshögtid över för
Sveriges lantbruksuniversitet, och såväl arran-
görer som övriga deltagare kunde trötta men
nöjda ta sig hem i Uppsalanatten.

Johan Beck-Friis

»Samtidigt slog minis-
tern fast att SLU
måste klara konkur-
rensen om studenter
och forskningsanslag
på samma villkor som
övriga universitet«

Jag är den enda ministern i
regeringen som har ett eget
universitet, sade jordbruksmi-
nister Ann-Christin Nykvist
stolt.

Jubeldoktorn, som promove-
rats 50 år tidigare, var profes-
sor emeritus Karl Borg från
Danderyd.

➤
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Ansvarsärende

Bristfällig karenstidsinformation 
och journalföring

Länsstyrelsen i aktuellt län anmäl-
de genom länsveterinären veteri-
när NN för att han inte skriftligen
har informerat om karenstiden för
ett läkemedel, samt för bristfällig
journalföring. NN bestred anmälan.

Länsstyrelsens anförande
En elvaårig shetlandsponny inkom till
ett djursjukhus med svåra koliksymtom.
Besvären hade då pågått i sex till åtta
timmar. Hästen hade tidigare behand-
lats med ett okänt medel av veterinär
NN. Hästens tillstånd var så allvarligt
att det senare samma dag blev nödvän-
digt att avliva den. En annan veterinär,
AA, som hade jouren på en veterinärsta-
tion dygnet innan, informerade länssty-
relsen om vad som hade förevarit den
aktuella kvällen.

Tidigt på kvällen ringde en djurägare
och berättade för AA att hennes häst
hade fått kolik. Det framkom att hästen
stod på behandling mot fång och att
behandlande veterinär var NN. NN
hade enligt djurägaren gett hästen spru-
tor tre dagar och en dag innan. När vete-
rinär AA frågade efter behandlingsbevi-
set fick han besked av djurägaren att hon
inte hade fått några papper av NN. Hon
hade också innan hon kontaktade jou-
ren försökt få tag i NN men utan resul-
tat. AA erbjöd sig undersöka hästen på
plats, med tanke på risken för läkeme-
delsinteraktioner och att vissa mediciner
kan dölja allvarliga koliksymtom.
Djurägaren valde att avvakta men åter-
kom efter en och en halv timme. Häs-
tens allmäntillstånd hade då ytterligare
försämrats och AA ansåg att omständig-
heterna var sådana att det inte var lämp-
ligt att utsätta hästen för behandling i
fält. Han rådde därför djurägaren att åka
till närmaste djursjukhus. Hästen kom
in till djursjukhuset samma natt med

stark fång och dålig prognos.
Med anledning av det inträffade

begärde länsstyrelsen av veterinär NN
att få del av journalerna avseende
behandlingstillfällena tre dagar och en
dag innan kolikattacken. NN meddela-
de därvid att hästen vid nämnda tillfäl-
len hade behandlats mot fång med 8 cc
Vorenvet och att han vid det första till-
fället hade informerat djurägaren om att
slakt inte fick ske. NN uppgav vidare att
skriftlig information endast gäller för
djur som skall tas tillvara för livsmedel-
sändamål.

Veterinärens anförande
Av 7 § i Statens jordbruksverks före-
skrifter om journalföring och upp-
giftslämnande m m (SJVFS 1998:38)
framgår bland annat att vid behandling
av djur från vilket kött kan komma att
tas tillvara för livsmedelsändamål, skall
djurägaren informeras muntligt och
skriftligt. I det aktuella fallet lämnade
NN inte skriftlig information eftersom
hästen inte skulle tas tillvara för livsme-
delsändamål. Så vitt han
vet gick inte heller hästen
till slakt. Även om NN
hade utfärdat ett behand-
lingsbevis fanns ingen
garanti för att detta hade
följt med till ett slakteri.
Det måste vara djuräga-
rens ansvar att se till att
direktiv efterlevs.

Av NNs journalan-
teckningar framgår hand-
läggningen samt diagnos
och behandling. Efter-
som fallet rörde okompli-
cerade frågeställningar
saknades anledning att
föra in fler uppgifter.

NN bedriver verksam-
het i ringa omfattning
och utför huvudsakligen

vaccinationer. De aktuella intygen fylls i
med relevanta uppgifter. För det aktuel-
la fallet borde det undantag som nämns
i 14 § i SJVFS 1998:38 kunna tillämpas.

Jordbruksverkets yttrande
Statens jordbruksverk yttrade sig i egen-
skap av tillsynsmyndighet för veteri-
närkåren. Jordbruksverket skriver att
enligt 1 § i SJVFS 1998:38 skall en vete-
rinär föra journal i direkt anslutning till
konsultationen och därvid iaktta syn-
nerlig noggrannhet och omsorg. Journa-
len skall enligt bestämmelsen innehålla
tydliga och fullständiga uppgifter. I det
nu aktuella fallet saknar journalen upp-
gifter på djurets kön och identitet,
anamnes, status på djuret och karensti-
den för läkemedlet. Detta strider mot
bestämmelsen.

Enligt 7 § i den nyss nämnda författ-
ningen skall en veterinär som behandlar
eller föreskriver behandling av ett djur
som kan komma att tas tillvara för livs-
medelsändamål, både muntligt och
skriftligt informera djurhållaren om
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behandlingen och i förekommande
fall den karenstid som gäller. Här
handlar det om ett djurslag som
används för humankonsumtion.
Vidare gäller enligt författningens
12 § att för hästar, som behandlas
med antibakteriella läkemedel för
systematiskt bruk eller läkemedel

som innehåller hormo-
nella substanser, ska
behandlingarna och
diagnoserna varje må-
nad rapporteras på sär-
skild blankett.

Ansvarsnämndens
bedömning
Som legitimerad yrke-
sutövare är NN skyldig
att hålla sig informerad
om gällande bestäm-

melser och att efterkomma dem.
Även om hästen till följd av fång-

et rimligen aldrig skulle kunna
hamna i den livsmedelsproduceran-
de kedjan, handlar det om ett djur
för vilket det finns en undantagslös
skyldighet att anteckna karens. Om
veterinären hade varit osäker om
huruvida en sådan skyldighet förele-
gat, hade det varit utomordentligt
enkelt att skaffa sig ett besked.

Journalföring är inte bara till för
veterinärens egen skull. Journalen
betjänar i lika hög grad djurägaren,
andra behandlande veterinärer och
tillsynsmyndigheter. De exempel
som NN visat upp för nämnden fyl-
ler vissa men långtifrån alla funktio-
ner som den veterinära yrkesutöv-
ningen kräver.

Det är viktigt att veterinärkåren
respekterar de grundläggande instru-
menten för den veterinära yrkesutöv-
ningen. En varning är därför på sin
plats.

Ansvarsnämndens beslut
Ansvarsnämnden tilldelade veterinär
NN en disciplinpåföljd i form av
varning för att han har åsidosatt sina
skyldigheter i den veterinära yrkes-
utövningen.

Johan Beck-Friis

Vilken är din diagnos?  – Svar
Röntgenutlåtande: På lateralpro-
jektionen (Figur 3) är den dorsala och
ventrala kontrastpelaren över L1 och
L2 smalare än normalt. Kontrasten
devierar dorsalt och ventralt mitt på
T12 samt på kaudala T13. Kontrast
saknas helt från kaudala T12 och näs-
tan hela T13. Centralkanalen är fylld
med kontrast. Mellan tornutskotten på
L4 och L5 ses kontrast vid injektions-
platsen.

Ventrodorsal-(VD)-projektionen
(Figur 4) visar samma utseende som
lateralprojektionen med ett smalt sub-
araknoidalrum över L1-L2 samt avsak-
nad av kontrast över T12 till mitten av
T13. En ansamling av kontrast i väns-
ter subaraknoidalrum ses över kaudala
T13. Kontrasten i centralkanalen devi-
erar åt höger vid T12-T13 med en
ansamling av kontrast över kraniala
T12.

Sneda bilder togs men tillförde
ingen extra information.

De röntgenologiska fynden med
dorsalt, ventralt, höger- och vänstersi-
digt devierande kontrastpelare samt
avsaknad av kontrast över ett område
tyder på en intramedullär process. Att
centralkanalen viker av mot höger
tyder på att den sannolikt är lokalise-
rad på vänster sida i ryggmärgen. Att
centralkanalen är kontrastfylld är inte
patologiskt utan en sekundär effekt av
en kommunikation mellan centralka-
nalen och subaraknoidalrummet som
finns hos vissa hundar. Centralkana-
lens dilatation kranialt om T12 repre-
senterar sannolikt en hydromyeli till
följd av obstruktion av CFS-flödet,
orsakad av den intramedullära proces-
sen.

Röntgenologiska differentialdi-

agnoser: Det finns inte så många dif-
ferentialdiagnoser för en intramedullär
utrymmeskrävande process. Den mest
sannolika diagnosen är någon form av
neoplasi. Andra mindre troliga diffe-
rentialdiagnoser är granulom, ische-
misk myelopati (vilken även kan ha ett
normalt utseende på myelografi) och

intramedullär svullnad sekundär till
exempelvis ett ödem.

Behandlingsalternativ: De be-
handlingsalternativ som diskuterades
var antingen explorativ laminektomi
för att, om möjligt, avlägsna den
utrymmeskrävande processen, alterna-
tivt avlivning. Prognosen för operation
bedömdes dock som mycket dålig med
tanke på hundens redan grava neurolo-
giska symtom och därför beslutades
om att låta avliva hunden.

Slutlig diagnos: Den patologisk-
anatomiska diagnosen blev spinalt
nefroblastom. Tumören var intrame-
dullär, välavgränsad, ca 1,5 x 0,5 cm
lång och satt på vänster sida i nivå med
T13. 

DISKUSSION
Nefroblastom, även kallad embryonalt
nefrom, embryonalt adenosarkom och
Will's tumör är egentligen främst en
renal neoplasi som mycket sällan
manifesteras som primärtumör i rygg-
märgen hos hund, då kallad spinalt
nefroblastom (1). I motsats till andra
tumörtyper uppträder spinalt nefro-
blastom i tidig ålder, mellan sex måna-
der och tre år. Lokalisationen är mellan
T10 och L2.

Histogenesen till spinalt nefroblas-
tom är omdiskuterad. Den mest veder-
tagna teorin är baserad på den kon-
stanta lokalisationen (T10-L2), den
unga åldern hos patienterna, samt den
mikroskopiska likheten med renalt
nefroblastom. Detta sammantaget gör
att man tror att spinalt nefroblastom
utgörs av kvarbliven primordial njur-
vävnad vilken funnits inuti duran
sedan embryogenesen och därefter
tumöromvandlats (2).

Det biologiska beteendet är knapp-
händigt dokumenterat, troligen på
grund av att tumören är så sällsynt och
att patienterna oftast avlivas utan före-
gående åtgärd på grund av dålig pro-
gnos.

De kliniska symtomen är relaterade
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till den sekundära ryggmärgkompressionen och är inte
specifik för spinalt nefroblastom. Drabbade hundar
presenterar ofta progressiv bakbensataxi, pares eller
paralys, vilken kan vara symmetrisk eller asymmetrisk
till följd av proprioceptionsförluster och/eller förstärk-
ta spinalreflexer.

DI FFERENTIALDIAGNOSER
Neurologiska symtom framkallade av neoplasier som
trycker ihop eller invaderar ryggmärgen är kliniskt inte
möjliga att skilja från andra orsaker till transversal mye-
lopati med motsvarande lokalisation. Differentialdia-
gnoser för progressiv ryggmärgssjukdom hos en ung hund
bör inkludera valpsjuka, thorakolumbal malformation,
spinala neoplasier (lymfom, ependyom, meningiom, spi-
nalt nefroblastom), trauma, kartilaginös exostos, vertebral
osteomyelit eller diskbråck (drabbar främst brakyocefala
medelålders hundar, oftast över 18 månader). Diagnostis-
ka hjälpmedel för att särskilja dessa olika sjukdomar är t ex
blodprov, cerebrospinalprov, slätröntgen och myelografi
(4).

Under en myelografisk undersökning är det mycket vik-
tigt att ta flera projektioner och jämföra ventrodorsala, late-
rala och sneda projektioner. På detta sätt kan man beskri-
va en förändring som extradural, intradural-extramedullär
eller intramedullär. Det är dock inte alltid möjligt att skil-
ja på en intradural-extramedullär och en intramedullär
process. I dessa fall kan det bli nödvändigt att använda
magnetisk resonanstomografi (MR) eller datortomografi
(CT) för att få svar. Indelningen är viktig för att bestämma
lesionens ursprung och för att kunna ta ställning till vilket
behandlingsalternativ som är bäst. Den vanligaste lokalisa-
tionen för spinalt nefroblastom är intradural-extrame-
dullär.

DÅLIG PROGNOS
Vid spinalt nefroblastom
är tidig diagnos den
absolut viktigaste aspek-
ten för möjligheten till
behandling. Behand-
lingen är kirurgisk, vil-
ket innebär laminektomi
och resektion av tumö-
ren. Den etiska uppfatt-
ningen om en kirurgisk
behandling bör genom-
föras eller inte, är dock
något kontroversiell.
Trots att det inte rappor-
terats om några metasta-
ser från spinalt nefro-
blastom så är prognosen
ändå oftast dålig. Detta
på grund av att utbredda
irreversibla ryggmärgs-
skador oftast har hunnit
uppkomma innan sym-
tomen blivit uttalade
och en diagnos har
ställts. Återväxt av tu-
mören efter resektion
kan förekomma. I litte-

raturen finns endast ett fåtal fall beskrivna där spinalt
nefroblastom har behandlats kirurgiskt. Det finns doku-
menterat om hundar som varit symtomfria upp till tre år,
medan andra fått återväxt av tumörvävnad redan efter 3-4
månader (2, 3).

Även om spinalt nefroblastom är mycket ovanligt så bör
det ha en klar plats på differentialdiagnoslistan när en ung
hund visar symtom på ryggmärgssjukdom från T10-L2-
området.
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Figur 3. Lateralprojektion, samma bild som i Figur 1
men uppförstorad från 11:e thorakalkotan (T11) till 2:a
lumbalkotan (L2). Bilden visar avsmalnande kontrastpe-
lare med dorsal och ventral deviation över T12 och T13
samt avsaknad av kontrast från kaudala T12 och nästan
hela T13, vilket tyder på en intramedullär process. Kon-
trast ses i centralkanalen samt epiduralt och i venösa
sinus. Den epidurala och venösa kontrasten är ett
epiduralt läckage som kan fås under den lumbala
injektionen och ses i form av en ventral vågformad
tunn kontrastlinje.

Figur 4. Ventrodorsal projektion,
samma bild som i Figur 2 men uppför-
storad från 11:e thorakalkotan (T11) till
2:a lumbalkotan (L2). Samma utseen-
de som i Figur 3 med avsmalnande
kontrastpelare över L1-L2, deviation
och avsaknad av kontrast över T12-T13
vilket tyder på en intramedullär
process. Dessutom ses en tydlig devia-
tion åt höger av centralkanalen över
T12-T13, vilket talar för att processen
är lokaliserad på vänster sida av
ryggmärgen. Ansamling av kontrast i
centralkanalen vid kraniala T12, indi-
kerar en hydromyeli, sekundärt till den
intramedullära processen.
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Omorganisationen av veterinärförbun-
det stod högst på agendan när ordföran-
den för riksföreningar och sektioner
möttes i början av oktober. Omorganisa-
tionsgruppen fanns också på plats för att
presentera ett förslag där en av de störs-
ta förändringarna innebär att förbundet
styrs av direktdemokrati.

– Situationen idag är
absurd. Jag har aldrig sett
ett förbund som lyckats
hacka sönder sig i så
många avdelningar, sek-
tioner och föreningar. Ni
har lyckats skapa en jät-
tekoncern trots att ni
bara är drygt 2 000 med-
lemmar. Jag har inte ens
sett en grupp på 80 000
personer som lyckats
fragmentera sig så, dund-
rade Björn Lindvall
under ordförandekonfe-
rensen.

Han är konsulten som
förbundet samarbetat med i omorga-
nisationsfrågorna och han har mång-
årig erfarenhet från organisationssveri-
ge. Med klara och korta besked basu-
nerade han med basröst ut hur han ser
på framtiden för organisationer. Förr
var det ordning och reda med trohet
och disciplin, givna spelregler och
centrala förhandlingar. Nu går vi mot

ett samhälle med lösare strukturer som bygger
på valfrihet, individualism och mångfald.
Och då kan inte en intressegemenskap orga-

niseras fram i lika stor utsträckning.
Omorganisationsgruppen hade tagit kon-

sulten på orden. Det förslag till ny organisa-
tion som lades fram för ordförandena i sek-
tioner och föreningar och delar av styrelsen
bygger på en lösare sammanhållen struktur
där det finns större utrymme för ständig för-
ändring.

– Alla i omorganisationsgruppen hade
organisationsskisser i huvudet när vi började
arbeta. Men så såg vi att vi behövde definiera

problemen och
inte rita mönster, sa
Torsten Jakobsson
som varit ordföran-
de i omorganisa-
tionsgruppen.

Viss struktur
ville dock omorga-
nisationsgruppen
se i framtiden.
Förutom styrelse
med ämnesgrupper
ska det därför fin-
nas utskott, arbets-
grupper och två
föreningar. Ämnes-
grupperna motsva-
rar i princip de sek-

tioner som finns i det veterinärmedicinska
sällskapet idag men i den nya organisationen
ska grupperna vara mer dynamiska. Nya
ämnesgrupper kan tillkomma vid behov och
grupper som inte har något existensberätti-
gande försvinner.

OMDISKUTERADE FÖREN I NGAR
Men under ordförandekonferensen var det
framför allt de två föreningarna som fick stå i
centrum för diskussionerna. Varje medlem i
förbundet ska också vara med i antingen

Omorganisationsgruppens

förslag i korthet:

• Förbundet ska vara ett SACO-
förbund och även i fortsätt-
ningen heta Sveriges Veteri-
närförbund.

• Förbundet är en intresseföre-
ning för veterinärer och ska
främja veterinärers intressen i
Sverige.

• Det ska finnas en styrelse med
ämnesgrupper, utskott och
arbetsgrupper samt två
föreningar.

• Föreningarna är Anställda
Veterinärers Förening och
Företagande Veterinärers
förening.

• Fullmäktige består av 30
direktvalda delegater. Man-
datperioden är två år.

• Styrelsen består av åtta direkt-
valda ledamöter.

Direktdemokrati och lösare struktur 
i nya organisationen

Torsten Jakobsson gjorde tummen upp
för omorganisationsgruppens förslag.

När omorganisa-
tionsgruppen började
arbeta hade alla
gruppmedlemmar
organisationsskisser i
huvudet, berättade
Torsten Jakobsson.
Men kartan fick ritas
om många gånger
även under ordföran-
dekonferensen.
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Anställda veterinärers förening, AVF, eller
Företagande veterinärers förening, FVF. Dis-
kussionerna berörde allt från arbetsbördan för
respektive förenings ordförande till vilken av
föreningarna som skulle vara dyrast att vara
med i. Flera ansåg att det skulle vara möjligt
att vara med i båda föreningarna eftersom
många veterinärer faktiskt är både anställda
och egenföretagare. Det klargjordes att efter-
som veterinärförbundet är ett SACO-för-
bund måste förbundet alltid ställa sig på den
anställdes sida vid en facklig förhandling mel-
lan arbetsgivare och anställda. 

Några konferensdeltagare var också oroliga
för vad som skulle ske vid en eventuell kon-
flikt mellan AVF och FVF. Båda föreningarna
får nämligen enligt förslaget starka positioner
i förbundet med egen styrelse och ekonomi.
När föreningarna inte kan komma överens får
respektive förening möjlighet att agera i den
egna föreningens namn och förbundsstyrel-
sen ska då inte ta ställning i frågan. Det kan
göra förbundet tandlöst hävdade någon
medan andra inte trodde att några större kon-
flikter skulle kunna inträffa.

Enligt Björn Lindvall ställer den lösa orga-
nisationsformen större krav på att det finns en
gemensam vision i förbundet.

– Det blir tuffare att vara styrelse och full-
mäktige när man styr med mål och visioner
istället för med en fast organisationsstruktur.

DI REKTDEMOKRATI  
STÄRKER I N FLYTAN DET
– Demokratin är det som stötts och blötts
mest i omorganisationsgruppen, förklarade
Torsten Jakobsson innan han stolt lämnade
över det första exemplaret av förslaget, i en
röd mapp, till förbundsordföranden Karin
Östensson.

Omorganisationsgruppen vill att för-
bundsmedlemmarna ska få större inflytande
över och delaktighet i förbundsarbetet och
föreslår därför direktval av de personer som
sitter i fullmäktige och styrelsen. Hur detta
ska gå till rent praktiskt hade inte gruppen
tagit ställning till. Kanske kan valen ske med
hjälp av hemsidan eller e-post. Poströstning
kan också vara ett alternativ. 

Om omorganisationsgruppen får bestäm-
ma ska fullmäktige bestå av 30 delegater med
en mandatperiod som sänks från nuvarande
fyra till framtidens två år. Styrelsen ska bestå
av åtta ledamöter. Men många praktiska frå-
gor måste lösas även här. Hur ska till exempel
nomineringarna gå till? Hur ser verksamhets-
året ut? Vad gör vi om två nominerade får lika
många röster? Det var frågor som kom upp

under ordförandekonferensen.
Karin Östensson delade ut en eloge och ett

stort tack till omorganisationsgruppen för ett
väl genomfört arbete. Nu har styrelsen beslu-
tat utse en ny grupp som kan arbeta vidare
med förslaget och samla in medlemmarnas
synpunkter på det.  Alla sektioner och riks-
föreningar ska snarast få förslaget på remiss.
Men även som enskild finns det chans att
påverka genom att svara på remissen. Försla-
get i sin helhet presenteras på förbundets
hemsida, www.svf.se. Här kan enskilda med-
lemmar direkt lämna synpunkter via en
särskild e-postadress.

Karin Nordin
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Konsulten Björn Lind-
vall menade att
grundansatsen i för-
slaget till omorganisa-
tion låg i linje med det
som han förespråkat.

För att penetrera
förslaget till ny
organisation ordent-
ligt arbetade konfe-
rensdeltagarna i
grupper. Suzanne
Sandquist och Lars
Thorén lyssnar
uppmärksamt till
konsulten Björn
Lindvall i mitten.
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Djurskydd 
i fokus
Omkring 35 personer ska börja arbeta
vid den nya Djurskyddsmyndigheten vid
årsskiftet. De får till en början sin
arbetsplats förlagd till veterinärstationen
i Skara i väntan på att andra lokaler ställs
i ordning för dem i samma stad. Den nya
myndigheten, som annonserat efter per-
sonal under hösten, önskar veterinärer på
ett antal poster varav två är chefspositio-
ner. 

Djurskyddsmyndigheten tar i och
med sitt öppnande över uppgifter från
bland annat Jordbruksverkets djur-
skyddsenhet och Centrala försöks-
djursnämnden. Detta rapporterades
under ordförandekonferensen av veteri-
närförbundets informationschef Johan
Beck-Friis som också varit förbundets
representant i en organisationskommitté
för djurskyddsmyndigheten.

Djurskydd är en prioriterad fråga för
åren 2003 och 2004 enligt veterinärför-
bundets verksamhetsplan och Johan
Beck-Friis berättade att man inte legat på
latsidan på detta område. Bland annat

ORDFÖRAN DEKON FERENSEN 2003❘ ❙ ❚

Två grupper utreder 
fältverksamheten för veterinärer

Sektioner flitigare med remisser än
föreningar
– SEKTIONERNA ÄR MYCKET MER AKTIVA än riksföreningarna, sa
Christina Arosenius, generalsekreterare för Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap, när hon redovisade veterinärförbundets remissverksamhet.
Allra mest beröm fick Försöksdjurssektionen som hade besvarat samtliga
sex remisser som skickats till dem. Dessutom hade denna sektion utnyttjat
möjligheten att besvara ytterligare en remiss. Svenska Distriktsveterinär-
föreningen (DVF), Privatpraktiserande Veterinärers Förening och Djur-
sjukhusanställda Veterinärers Förening hade vid början av oktober inte
besvarat någon remiss under året. För DVF var skillnaden därmed stor från
förra årets aktivitet då 21 av 27 remisser besvarades.
Remissärendena kommer bland annat från Utbildningsdepartementet,
Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket. De flesta härstammar dock
från Jordbruksverket som från årets början till oktober skickat ut 18 ären-
den på remiss. Under samma period hade förbundet mottagit totalt 31
remisser. Detta kan jämföras med hela fjolårets 48 remisser. ■

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND HAR LÄNGE arbetat för en översyn av
den veterinära fältverksamheten. Nu finns initiativ från två håll för att detta
ska bli av. Riksdagen beslutade i juni i år att regeringen ska undersöka läns-
veterinärernas arbetsuppgifter, hur djursjukdata kan förbättras och hur
distriktsveterinärernas statliga huvudmannaskap kan avvecklas. Dessutom
har Jordbruksdepartementet tillsatt en samarbetsgrupp som ska arbeta med
liknande frågor där bland annat Konkurrensverket och veterinärförbundet
finns med. 

Konkurrensskillnader, myndighetsuppgifter, fördelning av statliga medel
och samarbete mellan statliga och privata veterinärer är frågor som båda
grupperna kommer att titta närmare på. När ordföranden för sektioner och
riksföreningar möttes på ordförandekonferensen var det oklart varför två
utredningar ska arbeta med liknande frågor.  ■

Enkät hjälper arbetsgrupp 
sia om framtiden
OMKRING 1500 YRKESVERKSAMMA VETERINÄRER födda 1951 eller
senare har under oktober fått en enkät i brevlådan. Enkäten, som är skapad
av representanter för bland annat SLU och veterinärförbundet, blir ett
underlag till en prognos av arbetsmarknadsläget för veterinärer år 2020. 

Enligt Arbetsmarknadsverket är veterinäryrket ett bristyrke och den
arbetsgrupp som tagit fram enkäten har därför också tittat på åtgärder som
snabbt skulle få in fler veterinärer på den svenska arbetsmarknaden. Bland
annat har rekrytering av veterinärer från andra EU-länder föreslagits som
åtgärd. Intensifiering av tilläggsutbildningen av veterinärer i Sverige med
legitimation från tredje land (TUVE) skulle kunna vara en annan möjlig-
het, enligt gruppen. ■

Text: Karin Nordin
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har förbundet blivit en part som medier-
na vänder sig till för att få kommentarer
till eller svar på frågor om djurskydd.

– Det gäller att vara tillgänglig, förkla-
rade Beck-Friis.

FÖRUTOM ATT MEDVERKA till Jord-
bruksverkets föreskrift om användning
av djur i filmer och på tv har förbundet
också ordnat en djurskyddsdag som syf-
tade till att lyfta fram dessa frågor och
sprida kunskap om djurskydd. En djur-
skyddskurs för smådjursveterinärer är
också på gång som bland annat ska ta upp
etiska frågor.

– Hur ska veterinären hantera en situ-
ation där han eller hon misstänker
djurplågeri när ägaren är samma veteri-
närs kund, gav Johan Beck-Friis som
exempel på frågor som ska beröras under
kursen.

Förbundets egen djurskyddskommitté
har under år 2003 haft upprepad kon-
takt, framför allt via e-post och telefon
men också vid fysiska träffar. På telefon
och e-post är det framför allt akuta djur-
skyddsfrågor som fått stå i centrum
medan de personliga mötena bland annat
handlat om att planera djurskydds-
kursen. ■

Åsa Bergquist och Karin Lund-
borg från förbundsstyrelsen
uppskattade den aktiva dialog
som fördes under ordförande-
konferensen.
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Dialog med ansvars-
nämnden önskas

Turerna kring veterinärutbildningen
– VETERINÄRUTBILDNINGEN ÄR UNDERFINANSIERAD NU. Det innebär
även ett arbetsmiljöproblem för veterinärförbundets medlemmar, sa för-
bundsordförande Karin Östensson under ordförandekonferensen.
Hon redovisade de steg som tagits sedan hästklinikens jourverksamhet i
Uppsala stängdes i slutet av 2002. I april 2003 beslutade styrelsen för SLU
om en översyn av veterinärutbildningen och från och med januari 2004 ska
den veterinärmedicinska fakulteten slås samman med husdjursvetenska-
perna till en gemensam fakultet.

Hösten 2003 ökade intaget till veterinärutbildningen till omkring 80
studenter. I september avgick Bo Dockered som SLUs styrelseordförande
och ersattes med Lars-Erik Edquist som tidigare varit generaldirektör vid
Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

– Nu gör fakulteten en inventering av var veterinärutbildningen står
idag. Det borde vara samhället som gör denna, sa Karin Östensson.  ■

Jourtid är arbetstid
VARJE PERIOD DÅ ARBETSTAGAREN står till arbetsgivarens förfogande
räknas som arbetstid. Det slås fast i en dom från EG-domstolen som vete-

Individuella samtal lönar sig
UTBILDNING LÖNAR SIG. Åtminstone om man får tro lönestatistiken för
veterinärer som visar att en doktorsexamen ger omkring 2 000 kronor mer
i lön i månaden. Privatanställda veterinärer med specialistkompetens har
också mellan 3 000 och 5 000 kronor mer i månadslön än de som inte har
den speciella kompetensen. 

Ett annat bra sätt att höja lönen är att se till att det hålls individuella löne-
samtal. Under ordförandekonferensen påpekades det att förbundet gärna
hjälper till att hitta goda argument inför ett lönesamtal.
Under treårsperioden 1999-2002 hade privatanställda veterinärer en
löneutveckling på 3,6 procent medan motsvarande siffra för djursjukhus-
anställda var 4,5 och för veterinärer inom livsmedels- och läkemedelsin-
dustri 9 procent. Besiktningsveterinärer hade en löneutveckling på 4 pro-
cent, enligt siffror som ombudsmannen Amelie Lothigius presenterade
under konferensen.  ■

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN Karin Östensson
informerade om att den grupp som ska ge råd i
etiska frågor som rör smådjur har kommit igång
med sitt arbete. I samband med detta passade hon på att nämna att veteri-
närförbundet bör föra en dialog med Veterinära ansvarsnämnden.

– Ansvarsnämndens beslut är prejudicerande och stämmer inte alltid
överens med andra veterinärers åsikter, menade hon. ■
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rinärförbundets jurister informerade om under ordfö-
randekonferensen. Tvisten i domstolen gällde en tysk
läkares rätt att räkna jourtid som arbetstid trots att
inget egentligt arbete utförs under jourtiden. Enligt
domstolen och EGs arbetstidsdirektiv ska läkaren få
räkna jourtjänstgöring då han vistas på sjukhuset som
arbetstid.

Däremot är det enligt förbundets jurister ännu
oklart om så kallad beredskapstid får räknas på samma
sätt. Under beredskapstiden behöver inte arbetstaga-
ren vara på arbetsplatsen men måste ändå vara till-
gänglig vid behov.

Arbetstagare har rätt till minst 11 timmars sam-
manhängande ledighet per 24-timmarsperiod. Den
genomsnittliga arbetstiden under en sjudagarsperiod
får inte överstiga 48 timmar.  ■

➤

❘ ❙❚ noterat

Ny vaccinationspolicy för hund och katt

❘ ❙ ❚ Smådjurssektionen inom Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap (SVS) väckte under hösten 2001 frågan
om ett så kallat "initiativärende" angående vaccination
av hund och katt.

Motivet var att vaccinbranschen för hund och katt
utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. De
vacciner som dominerar marknaden blir allt effektivare.
Ändå har inga ändringar i vaccinationsrekommendatio-
ner införts. Vi har samma rutiner nu som för tio år sedan

i Sverige, medan man i övriga
Europa och USA vaccinerar
hundar och katter med längre
tidsintervall.

Smådjurssektionen tillsatte
därför en grupp, med uppgiften
att föreslå en relevant vaccina-
tionspolicy för hund och katt i
Sverige, samt för hundar och
katter som ska resa i Europa.
Arbetet utfördes tillsammans
med experter från SVA.

Slutrapporten från initiativ-
ärendet presenterades den 22
juli i år, och ligger nu ute i sin
helhet både på veterinärförbun-
dets hemsida (www.svf.se,
underrubrik SVS, initiativären-

den) och på SVA:s hemsida (www.sva.se). Smådjurssek-
tionen kommer i ett senare nummer av veterinärtid-
ningen att publicera en sammanfattning av rapporten,
men den fullständiga skrivningen kan alltså redan nu
läsas på Internet. ■

SVS och SVA har
utarbetat en ny
vaccinationspolicy för
hund och katt.

Skriftserie hjälper chefer
Det ställs höga krav på dagens chefer. Arbetsledaren har
blivit ensammare och mer arbetstyngd enligt Sveriges
Akademikers Centralorganisation, SACO. Som en hjälp för
cheferna har SACO samlat tankar och tips i en skriftserie.

I takt med de ökande sjukskrivningarna har frågor som rör arbets-
organisationen kommit i fokus. Arbetsplatsens organisation och
miljö är ofta avgörande för hur de anställda mår. Och chefen är
ofta den som har nyckeln till den goda organisationen.

Men enligt SACO har chefsrollen blivit alltmer eftersatt. Chef-
ernas situation har blivit tuffare och ensammare samtidigt som fler
platta organisationer har lett till att många chefer fått ett stort per-
sonalansvar. SACO menar dessutom att chefernas utsatta position
vare sig analyserats ordentligt eller givits tillräckligt stöd.

Därför drog akademikerorganisationen under år 2000 igång ett
flerårigt projekt om arbetsledares och chefers ställning och villkor.
Projektet resulterade i en samling skrifter som berör dessa ämnen
och som kan beställas från SACO.

De fyra första skrifterna försöker ge analys av och reflektion
kring chefsrollen. Chefers sömnsvårigheter och brist på avkopp-
ling diskuteras i det första häftet där det också finns tankar kring
chefers höga arbetsbelastning och fria arbetstider.

Ett annat häfte behandlar rekrytering av chefer, deras utbild-
ningsmässiga bakgrund och skillnader mellan att vara chef och
ledare. Belöningsstrategier, kompetensutveckling och lönesätt-
ning finns med i ett tredje.

Kvinnligt ledarskap står i fokus för skrift nummer fyra. Det
handlar om hur de kvinnliga cheferna ska kunna bli fler och få
bättre förutsättningar för karriär. De hävdvunna formerna för
ledarskap ifrågasätts också.

Det sista häftet i serien är tänkt att ge stöd och tips till den som
har en chefs- eller ledarskapsroll. Här får bland annat frågor som
rör personlig utveckling, budgetansvar och mentorskap utrymme.

Rapporterna finns att hämta som pdf-filer på SACOs hemsida
www.saco.se. Enstaka exemplar kan också erhållas gratis genom
att kontakta Kent Fredriksson på SACO, tel 08-613 48 84.

Karin Nordin

ORDFÖRAN DEKON FERENSEN 2003❘ ❙ ❚
kanslinytt
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Applications are invited for a post as associate professor in Internal Medicine
in Large Animals at the Department of Clinical Studies, KVL (The Royal
Veterinary and Agricultural University). The appointment is expected to be
effective from February 1st. 2004 or as soon as possible thereafter. 

The position primarily involves research and teaching in the Large Animal
Internal Medicine, participation in Large Animal practice and night duties
at Large Animal Teaching Hospital.

The appointment will be in accordance with The Danish Ministry of Research
Directive 820 of august 31, 2000.

Salary and terms of employment will be in accordance with the agreement
between the Ministry of Finance and AC (the Federation of Graduate
Employee Unions).

Potential applicants should request the complete recruitment advertisement
for the position before applying. The complete recruitment advertisement
can be found on KVL´s WEB-page (www.kvl.dk > Arbejdsplads KVL > 
Ledige stillinger) or can be requested from: The Royal Veterinary and
Agricultural University, The Staff Office, Bülowsvej 17, 1870 Frederiks-
berg C, Denmark, tlf.no. +45 3528 2022. 
Please refer to no. 621/00186-241 at inquiring. The closing date for
applications is November 19th, 2003, 1200. This advertisement is an
extract on which the application cannot be based.

Associate professor 
in Internal Medicine in Large Animals

THE ROYAL VETERINARY AND 
AGRICULTURAL UNIVERSITY

The Royal Veterinary and Agricultural University (KVL) is Denmark’s only university within
the areas of agriculture, forestry, horticulture, veterinary science and human nutrition and
food science. KVL has 3,500 students (incl. approx. 400 PhD students), 1600 employees
and an annual turnover of DKK 960 million. In accordance with KVL’s equal opportunities
policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender, age, ethnicity
or religion. For more information on KVL see www.adm.kvl.dk/english

Dollys skapare i Sverige

❘ ❙ ❚ Den 1 oktober anordnade Gentek-
niknämnden ett symposium i Stockholm
kring kloning av djur. Hedersgäst och
huvudtalare var professor Ian Wilmut
från Roslin Institute i Skottland, mer känd
som fåret Dollys skapare. Dolly var det
första däggdjur som framgångsrikt
framställts via kloning.

Kloning går i princip till så att man
avlägsnar cellkärnan från en äggcell, och
sätter in cellkärnan från en kroppscell hos
donatorn i ägget. Ägget får på detta vis
en donatoridentisk genuppsättning, när
det börjar dela sig. En liten del av arvs-
massan ligger dock i äggets mitokondri-

er, vilket blir moderns bidrag till avkom-
man. Denna mindre
kända information om
kloning framkom
under symposiet.

Idag har man
klonat ett 15-tal dägg-
djursarter, men fortfa-
rande finns många
problem att lösa,
konstaterade Ian
Wilmut. Kloningstek-
niken är visserligen
pålitlig, men mycket
ineffektiv. Beroende
på djurslag föds bara
2-12 procent av de
klonade fostren, och
de födda djuren
drabbas bland annat
av för tidigt åldrande
samt ökad risk för
defekter. Problemet är
att vid kloning från
vuxna djur måste
man laboratoriemässigt återställa funk-
tionen hos många gener i cellkärnan,
funktioner som inte behövs för den cell
som kärnan kommer ifrån. Här är dagens
metoder otillräckliga, det är som att kasta
upp 50 mynt i luften och hoppas att alla
landar med kronan upp, jämförde Wil-
mut.

Han trodde därför inte att storskalig
kloning kommer att bli en realitet inom
den närmaste framtiden. Om problemen
kan lösas kan dock kloning användas för
positiva ändamål som bevarande av
utrotningshotade arter och tillverkning
av organ för xenotransplantation. ■

❘ ❙❚ noterat

Ian Wilmut tror
inte att storska-
lig kloning kom-
mer att bli en
realitet inom den
närmaste framti-
den.

Gör din litteratursökning på 
www.svf.se!

Som medlem i veterinärförbundet
har man möjlighet
att utan någon
kostnad utföra litte-
ratursökningar på
den internationella
vetenskapliga data-
basen CAB-abstracts.
Logga bara in på
medlemsdelen av för-
bundets hemsida
www.svf.se, och tryck
på rubriken “Sökning
på CAB-abstracts”.
Större delen av den
naturvetenskapliga
världen ligger för dina
fötter, bara några
tangenttryckningar bort.
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Kruuse Svenska AB och  Hill´s Pet Nutrition har härmed glädjen att få inbjuda till

Kostrådgivning för veterinärer

Datum: Fredagen den 5 december och lördagen den 6 december 2003, med
start fredag 10.00 och avslutning lördag 13.00.

Plats: Stockholm, Kruuse Svenska AB, Bagartorpsringen 51, Solna. Vår fina
kurslokal ligger bra placerad nära Scandic Järva Krog, där vi rekom-
menderar boende. Lokalen ligger även nära flygbussarnas hållplats och
Ulriksdals pendeltågstation. Vägbeskrivning kommer att skickas ut till-
sammans med kursbekräftelsen till anmälda deltagare.

Målgrupp: Veterinärer med intresse för smådjur, näringslära och utfodring av
hund och katt. Tidigare har över 225 veterinärer gått motsvarande kurs.
Vi har fått många lovord av tidigare deltagare och referenser ges på
begäran.

Innehåll: Målsättning är att ge grundläggande kunskaper i näringsfysiologi samt
utfodring av hund och katt. Tonvikt läggs på medicinska foder och dess
användning i olika kliniska situationer. Deltagarna uppdateras med de
senaste rönen på området. Information ges också om aktiv kostrådgiv-
ning samt marknadsföring av foder och produkter. Detaljerat program
skickas ut med kursbekräftelsen.

Program: • Grundläggande näringslära • Att räkna och jämföra innehåll
• Utfodring vid sjukdom – dietfoder • Livscykelkost för friska djur
• Profylax och hälsoprogram • Så arbetar en kostrådgivare
• Butiken i den veterinära praktiken • Att läsa förpackningstext & 

reklam

Kursavgift: 950,- exkl. moms, vilket inkluderar kaffe, lunch, kursmaterial och kurs-
intyg.

Hotell: För långväga deltagare har vi reserverat ett antal rum till fördelaktiga
priser (se anmälningsformuläret) på Scandic Hotel Järva Krog, på pro-
menadavstånd från Kruuse Svenska AB. Passa på att ta med familjen
och ta del av Stockholms nöjesliv, julshopping, m m.

Föreläsare: Håkan Kasström, VMD, Doc
Jan Davidsson, marknadschef Kruuse Svenska AB
Marie Nordwall, leg. veterinär, Vet.Affairs Manager
Janet Brandin, djursjukvårdare

Anmälan: Anmälan önskar vi senast fredagen den 21 november. Enklast sker
detta på medföljande anmälningskupong (skickas per brev eller fax 08-
85 75 17) eller per tel 08-85 02 00, eller per e-post,
marie.nordwall@kruuse.com

Övrigt: På fredag kväll bjuder Kruuse de deltagare som önskar på middag.  

Mer info: Marie Nordwall eller Jan Davidsson, Kruuse Svenska AB, 
tel 08-85 02 00.

Välkommen till en givande och trevlig kurs. 

SLUs stordjursklinik jour-
öppen igen

❘ ❙ ❚ Från den 10 november kommer akut
sjuka hästar, efter remiss från veterinär,
att kunna tas emot igen utanför kontors-
tid vid Djursjukhuset i Ultuna. Stordjursk-
liniken är öppen för nya patienter fram till
klockan 22.00 alla dagar. Den höjda
beredskapen innebär också att innelig-
gande hästar, med sjukdomar och skador
som kräver övervakning eller behandling
nattetid och på helger, åter kan vårdas vid
stordjurskliniken.

MBL-förhandlingar om ett återinföran-
de av beredskap under icke kontorstid vid
stordjurskliniken, SLU Ultuna, kunde den
1 oktober avslutas i enighet, skriver SLU i
ett pressmeddelande.

– Beredskapen och möjligheten att
åter ta emot akutfall, och hästar som
kräver intensivvård, är avgörande för
kvaliteten på den undervisning vi ger
veterinärstudenterna, säger prefekt Björn
Ekesten.

Från och med den 10 november är
stordjurskliniken öppen för att dagligen
ta emot nya patienter mellan kl 08.00-
22.00. De hästar som insjuknar nattetid
hänvisas till andra, nattöppna kliniker. Det
är dock mycket få fall som väntas beröras
av detta. ■

Veterinärer kräver katt-
ansvarsutredning
❘ ❙ ❚ I slutet av september skickade Jord-
bruksverkets djurskyddsråd ett brev till
jordbruksminister Ann-Kristin Nykvist,
med en begäran om att hon bör tillsätta
en kattansvarsutredning. Det var på
initiativ av bland andra länsveterinärerna
och Sveriges Veterinärförbund som
frågan togs upp i djurskyddsrådet.

I dagsläget har Sverige stora problem
med både tama och förvildade katter som
springer lösa utan tillsyn. Kattens status
är låg. De lagar som för närvarande finns
är uråldriga och/eller riktar sig mest till
hundar/hundägare, konstaterar brevskri-
varna.

Så länge det inte finns krav på märk-
ning av katt och/eller att det sker en
uppdatering av Lagen om tillsyn av hund
och katt kommer inte kommunerna att
kunna kontrollera efterlevnaden av de
förelägganden som riktar sig till kattägar-

na. Kommunerna känner sig maktlösa
och inga eller få åtgärder vidtas. Detta
resulterar bland annat i att djurskyddet
(och tillsynen) i vissa områden är under
all kritik. Kattungar föds okontrollerat,
vissa perioder får katterna inte tillräckligt
med mat/vatten/tillsyn och somliga dör
undernärda eller i sjukdomar.

Djurskyddsrådet lämnar därför en
uppmaning till jordbruksministern att
tillsätta en utredning om katthållningen
snarast, där både ansvarsfrågor och
tillsynsfrågor belyses. ■

❘ ❙❚ noterat

Skriv gärna insändare och 
debattinlägg till Svensk Veterinär-
tidning, men skriv inte för långt –
max 6 000 tecken inkl blankslag.

VETERINÄR
önskas till  Hund & Kattbutik i
Lund 1–6 dgr/vecka

Satchmo’s 046-37 35 50,
satchmos@telia.com



Veterinärmästerskapet i golf
avgjordes på Emmaboda Golfklubb
i Småland i slutet av sommaren.
Som vanligt publicerar SVT en
utförlig rapport från det gastkra-
mande evenemanget.

Åren går och nu har ytterligare en VM-
(veterinärmästerskaps)-tävling avgjorts.
Den 31 juli - 1 augusti gick det 37:e
mästerskapet av stapeln i Emmaboda. I
förhoppning att locka så många golfspe-
lande veterinärer som möjligt förlades
tävlingen till Småland i direkt anslut-
ning till Glasriket. Tanken var att detta
skulle kunna göra fler intresserade av

tävlingen och även få "motsträviga",
icke golfspelande anhöriga att tycka det
skulle vara trevligt med en avslutande
glasbruksrunda. 

Något större gensvar kunde dock inte
märkas. Inte heller att vi kortat ner täv-
lingen så att vi endast spelade 27 hål på
fredagen bidrog till ett ökat deltagaran-
tal. Tanken med det senare var att vi
skulle ge mer tid till social samvaro.
Grundidén är att vi ska komma tillsam-
mans och under trevliga former dels
tävla och dels kunna svinga en bägare i
glada vänners lag. Nåväl, nästa års
arrangörer får ta nya tag och alla som
inte kom får en ny chans nästa år.

BI LLIG OCH BRA BANA
Glasriket var naturligtvis inte
enda anledningen till att tävlingen
kom att förläggas till Emmaboda.
I småländsk anda handlade det
även om pengar. Det visade sig att
förutom en mycket vacker och

välskött bana, var det i särklass det billi-
gaste alternativet. Det är sällsynt att
man under sådana här tillfällen dessu-
tom får så mycket hjälp av kansliet och
banpersonalen. När vädret sedan kom
att bli strålande i dagarna två kunde
ingen, så vitt jag förstår, klaga. Möjligen
tyckte någon att det var för varmt. 30
grader i skuggan var mer än man kunde
stå ut med.

Det nya upplägget med att bara spela
27 hål på fredagen mottogs positivt. Nu
kunde alla utan att behöva stressa byta
om till middagen och prisutdelningen.
Förslagsvis fortsätter vi med denna spel-
form, men naturligtvis får i vanlig ord-
ning årets arrangörer göra ändringar
inom ramen för spelreglerna.

ÅTERKOMMAN DE MÄSTARE
Avslutningsvis vill jag tacka årets spon-
sorer, ingen nämnd, men alla ska veta
att utan Er medverkan blir inte mäster-
skapet vad det är. Speciellt tack till de
sponsorer som inte var representerade
vid tävlingen. De närvarande är jag
övertygad om kände sig varmt välkom-
na. 

Resultatet framgår av
Tabell 1. Det kan nämnas
att Ove Ohlsson var bäst
bland sponsorerna och
blev tvåa i open. Bäst som
vanligt blev John Maxe.
Ska någon annan vinna
veterinärmästerskapet får
vi nog först ta av John
hans veterinärlegitima-
tion. Grattis. 

Gunnar Nordlöf

Veterinärmästerskapet i golf avgjort
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Tabell 1. Resultat från veterinärmästerskapet i golf 2003.

Brutto, antal slag Netto, antal slag Anhöriga, poängbogey
minus handikapp 

John Maxe 157 John Maxe          149 Helén Maxe 37

Ove Ohlsson 178 Peter Franzèn      151 Mattias Nordin 37

Peter Franzén 181 Lennart Nilsson  152 Ingrid Wallgren 5

Årstakliniken, Stockholm
söker

Smådjursveterinär/delägare
Årstakliniken är Stockholms äldsta privata veterinärpraktik, grun-
dad 1952, belägen i västra Årsta strax söder om Söder.

Vi är tre veterinärer, varav 2 delägare, och 6 djursjukvårdare som
behandlar ca 10.000 patienter/år. 

I samband med att en av delägarna av åldersskäl avvecklar verk-
samheten erbjuds intresserad smådjursveterinär att köpa en kli-
nikandel och arbeta på kliniken. Erfarenhet av smådjurspraktik
erfordras.

Ytterligare upplysningar genom vet. Marianne Ahlengärd, tel 
08-92 70 26 säkrast månd-fred 07.30-8.00 eller Årstakliniken 
tel 08-19 70 61 kl 08.30-13.00.
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SVA är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhäl-
sa, en god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion. Sammanlagt är vi 400 anställda och de största
yrkeskategorierna är biomedicinska analytiker, veterinärer, forskare, laboratorietekniker och sekreterare.

SVAs avdelning för sjukdomskontroll och smittskydd har sektioner för epizootifrågor, zoonoser samt
för miljö och smittskydd. Avdelningens samlade kunskap och kompetens rörande smittämnens epidemio-
logi, förekomst, spridning och överlevnad ger beslutsstöd rörande profylaktiska åtgärder, kontroll och
bekämpning av smittsamma sjukdomar till centrala myndigheter, regional/lokala instanser, djurägaror-
ganisationer och enskilda veterinärer.

Enligt SVAs instruktion skall det finnas en statsepizootolog som är ansvarig för frågor som rör epizootiska
och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Tjänsten är vakant och SVA ledigförklarar härmed en
anställning som

Statsepizootolog och professor
Föregående statsepizootolog var även avdelningschef. På SVA tillämpas s.k. alternativa karriärer varför
det vid tillsättningen, beroende på sökanden, särskilt kommer att prövas om tjänsten även skall vara före-
nad med avdelningschefskap.

Statsepizootologen verkar, inom ramen för SVAs samordning av verksamheten, främst inom
nedanstående områden: 
– Bevakning av det epizootologiska läget såväl utom som inom landet.
– Ansvar för SVA:s beredskapsplan, inklusive vacciner, vad gäller epizootiska sjukdomar.
– Ansvar för frågor rörande epizootisjukdomar samt svårartade sjukdomsutbrott där orsaken är oklar.
– Beredning av, samt rådgivning och fortbildning i smittskyddsfrågor. 
– Forsknings- och utvecklingsarbete, främst inom området infektionsepidemiologi. 

För anställningen fordras legitimation som veterinär samt grundlig vetenskaplig utbildning och beprövad
erfarenhet i ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde. Epizootologi definieras i detta sam-
manhang som vetenskapliga studier av de faktorer som påverkar förekomst, spridning och kontroll av epi-
zootiska och andra allvarliga smittsamma sjukdomar och deras smittämnen i djurpopulationer. För
uppgifterna lämplig inriktning kan vara kompetens inom områdena epidemiologi och/eller mikrobiologi.
Kunskap avseende infektionsepidemiologi och dess användande vid och analys av epizootier är
meriterande. Vidare fordras praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

Vetenskapliga anställningar vid SVA tillsätts efter vetenskaplig prövning och efter särskild prövning av
lämplighet för arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs också vid personliga och andra egenskaper av betydelse.
Vid anställning av professor vid SVA gäller dessutom att tillsättningen sker i samverkan med SLU, enligt
särskilda rutiner. Även samrådsförfarande med Statens Jordbruksverk tillämpas vid anställning av
Statsepizootolog. Förfrågningar angående anställningen besvaras av GD Anders Engvall och per-
sonaldirektör Håkan Pallin. Facklig företrädare för SACO är Klara Tryggvesson. Samtliga nås på telefon
018-674000.

Välkommen med dina ansökningshandlingar till Registrator, SVA, 751 89 Uppsala senast den 28 novem-
ber 2003. Dina ansökningshandlingar ska, märkta med ”Dnr 2003/647, insändas i fyra exemplar och
inkludera ditt C.V., publikationslista, en kortfattad redogörelse för din vetenskapliga verksamhet, samt
kopia av de tio vetenskapliga publikationer som du tycker bäst representerar din forskning inom området,
samt eventuellt ytterligare maximalt fem populärvetenskapliga artiklar som kan vara av intresse.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
SVA, 751 89 UPPSALA, Tele: 018-67 40 00



Veterinär Elisabet Ekman, institu-
tionen för patologi, SLU, försvarade
fredagen den 10 oktober sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: "Natu-
ral and Experimental Infections
with Flavobacterium psychrophilum
in Salmonid Fish". Opponent var
professor Randolph H Richards,
University of Streling, Skottland.

Bakterien Flavobacterium psychrophilum
är en av de vanligaste orsakerna till sjuk-
dom hos odlad laxfisk i Sverige, såväl
som i övriga världen. Sjukdomssymto-
men beror på vid vilken ålder som fisken
drabbas. Regnbågsyngel insjuknar ofta
strax efter det att ynglen börjat utfodras,
i en akut allmänin-
fektion med hög
mortalitet. Sjuk-
domen hos regn-
bågsyngel benäm-
ns internationellt
"rainbow trout fry syndrome" (RTFS).
Infektion med F psychrophilum under
senare livsstadier ger huvudsakligen
hudsår och fenskador hos fisken, oftast
med betydligt lägre dödlighet än vid
RTFS. Behandling av F psychrophilum-
infektioner sker ofta med antibiotika
och ca 60 procent av antibiotikaför-
brukningen inom svensk fiskodling
används för att behandla infektioner
orsakade av flavobakterier.

För att undersöka om svensk avelsfisk
är bärare av F psychrophilum undersök-
tes avelslax och dess
avkomma avseende
förekomsten av bakte-
rien i inre organ (njure,
mjälte, hjärna och
gonader) och könspro-
dukter (rom, ovarie-
vätska och mjölke)
samt på romytor under
inkubationen av rom-
men. F psychrophilum
kunde isoleras från
22,3 procent av avels-
fisken, både hanar och
honor, i samband med
kramningen. Bakterien
kunde inte isoleras från
romytor vid ögon-

punktning (det stadium där embryots
ögon kan ses genom äggskalet). Däre-
mot isolerades den från 33,3 procent av
familjegrupperna strax innan kläckning.

Undersökningen visar att avelslaxen
är infekterad med F psychrophilum utan
att visa några kliniska symtom på sjuk-
dom. Bakterien påvisades i inre organ
och könsprodukter, vilket innebär att
vertikal smittspriding måste beaktas.
Bakterien finns också sannolikt i fiskod-
lingsmiljön eftersom rommen infekte-
rats under inkubationen.

FÖR ATT UNDERSÖKA OM det före-
kommer några artskillnader i mottaglig-
het för F psychrophilum-infektioner
genomfördes experimentella infektioner
på yngel av regnbåge, lax och havsöring.
Inga signifikanta skillnader i mortalitet

iakttogs mellan fisk-
arterna och kliniska
symtom samt makro-
skopiska förändring-
ar var likartade. Skill-
nader i histopatolo-

giska förändringar påvisades i mjälte
och njure. För att jämföra distributio-
nen av bakterien i inre organ mellan
arterna utfördes immunohistokemi.
Distributionen av bakterier i kroppen
var likartartad hos de tre fiskarterna.

För att efterlikna en vertikal smitta av
F psychrophilum från avelsfisk till av-
komma utfördes en experimentell infek-
tion med hjälp av nanoinjektionsteknik.
Denna teknik gör det möjligt att injice-
ra mycket små volymer in i det befruk-
tade ägget. I denna studie injicerades en

bakteriesuspension in i nybe-
fruktad regnbågsrom. Rom

och yngel studerades fram till det att
ynglen var ca 3,5 månader gamla. I alla
infekterade grupper sågs en förhöjd
dödlighet hos ägg och kläckta yngel.
Kliniska symtom liksom makroskopiska
och mikroskopiska förändringar hos
sjuka yngel var överensstämmande med
dem som ses vid RTFS. 

MÅNGA MILJÖGIFTER HAR visats sig
ha negativ effekt på fiskens immunför-
svar. Ett exempel på sådana miljögifter
är polyklorerade bifenyler (PCB). Trots
att halterna PCB blivit lägre under de
senaste åren utgör dom några av de van-
ligaste miljögifterna i vår miljö. För att
studera effekterna av PCB-exponering
på mottagligheten för F psychrophilum-
infektion användes nanoinjektionstek-
niken för att samtidigt exponera rom för
PCB och F psychrophilum. Rom och
yngel studerades fram till det att ynglen
var ca 3,5 månader gamla. Ingen för-
höjd dödlighet sågs efter enbart PCB-
exponering. Alla F psychrophilum-infek-
terade grupper, med eller utan PCB-
exponering, uppvisade en förhöjd mor-
talitet. Högst mortalitet sågs hos ägg
exponerade för bakterier och den lägsta
dosen PCB. Detta försök visar att expo-
nering för PCB kan påverka mottaglig-
heten för F psychrophilum-infektioner.
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Infektion med Flavobacterium
psychrophilum hos laxfisk

Avhandlingen visade
bland annat att svensk
avelslax är infekterad med
F psychrophilum utan att
visa några kliniska sym-
tom på sjukdom.

disputationer

ge ditt bidrag till

pg 9o 12 1o-5
ingvar carlsson, ordförande

Besök nordiska fortbildningssidan
Sedan den 1 januari 2001 finns en
hemsida för nordisk veterinär
fortbildning på Internet. Det är de
svenska, danska, finska och norska
veterinärförbunden som annon-
serar om fortbildningskurser av
intresse för veterinärer i de fyra
länderna. Sidan uppdateras fort-
löpande, och adressen är
http://www-nordvet.slu.se
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Jordbruksverket återkallar
överklaganden om burhöns 
❘ ❙ ❚ Djurskyddsförordningens 9:e para-
graf, som säger att höns inte får hållas i
oinredda burar, är nu anmäld och god-
känd av EU. Jordbruksverket har därför
beslutat att återkalla överklagandena i
burhönsmålen. Detta för att rättsläget
ska bli tydligt och att omställningen till
godkända inhysningssystem ska gå som
planerat. Omställningen ska vara klar i
januari 2004.

– Det är mycket viktigt att rättsläget
blir tydligt för kommunerna, säger Leif
Denneberg, chef för djuravdelningen, i
ett pressmeddelande den 7 oktober.
Förhoppningsvis innebär tillbakadragan-
det av överklagandena att det blir klart
för kommunerna att de kraftfullt måste
driva omställningen framåt enligt djur-
skyddslagen. Vi tydliggör detta i ett brev
som skickats ut till kommunerna i dagar-
na.

Under 2002 kom flera godkända
inhysningssystem för värphöns ut på
marknaden. Jordbruksverket gav därför
inte fortsatta dispenser till de äggprodu-
center som ansökte om detta. Ett 30-tal
av äggproducenterna överklagade
avslagsbesluten. Hösten 2002 upphävde
Länsrätten i Jönköpings län SJV:s avslags-
beslut. Motiveringen var att djurskydds-
förordningens 9:e paragraf, som reglerar
hur hönsen ska hållas, inte fick tillämpas
eftersom ändringarna inte anmälts till
EU enligt anmälningsdirektivets bestäm-
melser. Jordbruksverket överklagade
länsrättens domar i november 2002 och
det är dessa överklaganden som nu dras
tillbaka.

Fortfarande sitter runt 20 procent av
de svenska värphönsen i gamla, oinredda
och därmed olagliga burar. ■

SLIPNING
Skär  70:– 
Saxar  65:– 
Erbjudande

Oster A5 med skär 1.430:–
Priser exkl moms

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

hemsida: www.lyckliga.nu

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

Jobb som 
distriktsveterinär

Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till
följande stationer:

Flen – en heltidsanställning (dnr 06-5001/03)

Kristianstad – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m.
31 december 2004 (dnr 06-5002/03)

Kungsbacka – en heltidsanställning 
(dnr 06-5096/03)

Hedemora – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 
31 december 2003 (dnr 06-5097/03)

Hedemora – ett långtidsvikariat 75 – 100 %
t.o.m. 31 mars 2005 (dnr 06-5165/03)

Borensberg – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m.
30 september 2004 (dnr 06-5116/03)

Gävle – en heltidsanställning (dnr 06-5144/03)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 19 november 2003.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

❘ ❙ ❚ noterat

Sugen på nytt jobb? På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar
du såväl fasta tjänster som kortare vikariat under rubriken “Jobbtorget”.

Gå dit och titta redan idag!
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Svenska

■ Nya
5-6/12 -03. Kurs i Kostrådgivning för

veterinärer arrangeras i Solna av
Kruuse Svenska AB och Hill's Pet Nut-
rition. Info: Marie Nordwall eller Jan
Davidsson, Kruuse Svenska AB, tel: 08-
85 02 00. (Se annons i denna tidning)

19-30/1 -04. Kurs i AI på nötkreatur

anordnas av Institutionen för obstetrik

& gynekologi, SLU. Info: Birgitta Ber-
ner, OG, SLU, Box 7039, 750 07 Upp-
sala. (Se annons i denna tidning)

9-14/2 -03. Kurs i AI på häst anordnas
av Institutionen för obstetrik & gyneko-
logi, SLU. Info: Birgitta Berner, OG,
SLU, Box 7039, 750 07 Uppsala. (Se
annons i denna tidning)

12-13/3 -04. Kurs i Akut ögonkirurgi

arrangeras på Visingsö av Skalpellen och
Jönköpings Smådjursklinik. Se kom-
mande annons. Info: tel: 036-31 91 91.

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

teori och praktik, Arr: Regiondjur-
sjukhuset Strömsholm i samarbete med
REHAB-gruppen och Svenska Djur-
sjukhusföreningen. (SVT 8-9/03)

27-28/10 -03. Kurs i Genetik och små-

djursavel, Uppsala. Arr: Kompetens-
centrum smådjur, SLU. (SVT 10/03)

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

10/11 -03. Seminarium om Influenza -

recent developments in human and

veterinary medicine, SLU, Ultuna.

kongresser
& kurser

➤

UPPROP!
Veterinärhistoriska Museet

Behöver DITT bidrag!

Ur Mayhews bok “The Illustrated Management” (1850). Foto:
Peter Kertesz.

g

Veterinärinrättningen i Skara där Carl von Linnés lärjunge
Peter Hernqvist  inrättade den första veterinärskolan år 1775.

Det veterinärhistoriska museet i Skara är inom sitt område ett av de förnämsta i världen. De trånga loka-
lerna har dock hittills gjort att de unika samlingarna inte fullt ut kunnat visas. Viktiga delar av historien sak-
nas också helt i utställningarna.

Genom att SLU:s bibliotek i sommar har flyttat till nya lokaler kan museet nu disponera hela huset där det
idag är inrymt - den s k Brogårdsbyggnaden. (Se ledaren i SVT nr 6/03). 

Museet är nu i full gång med planeringen inför utvidgningen. Arbetet med att förnya redan ingående delar
liksom att färdigställa de nya utställningarna beräknas komma att ta ett par år innan det nya utvidgade
museet kan invigas. 

Naturligtvis är det förenat med stora kostnader att utvidga museet och tillskapa nya utställningar liksom
också att modernisera de redan befintliga. Kostnaderna har beräknats till sammanlagt ca 2,2 miljoner kro-
nor

Medel söks från många sponsorer men vi vädjar också till landets veterinärer och övriga som vill stödja
museet. Sedan uppropet i SVT i maj har hittills 65.000 kronor inkommit från drygt 150 veterinära givare.
Härtill kommer ca 1 milj kronor från andra sponsorer. Ytterligare drygt 1 milj kronor behövs alltså för att
kunna fullfölja hela projektet.

Välkommen Du också med Ditt ekonomiska bidrag!
Använd inbetalningskortet som bifogas detta nummer av SVT eller gör Din insättning på annat sätt till

PG 50 44 08 – 6, Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner
Varmt tack för Ditt stöd!

Göran Jönsson, ordf Museistiftelsen
Karin Östensson, ordf Veterinärförbundet

Bengt Nordblom, ordf  Museets Vänförening
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Arr: Sällskapet för Veterinärmedicinsk
Forskning. (SVT 13/03)

18/11 -03. Symposiet Nytt om infek-

tionssjukdomar hos hund och katt,
Jönköping. Arr: Intervet AB. Samma
symposium anordnas också den 19/11 i
Löddeköpinge och den 20/11 i Stock-
holm. (SVT 12/03 och SVT 13/03)

20-22/11 -03. Kurs i Hud 1+2, Göte-
borg. Arr: Regiondjursjukhuset Blå
Stjärnan och SVS Smådjurssektion. 
(SVT 12/03)

24-25/11 -03. Kurs i näringslära,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum små-
djur, SLU. (SVT 10/03)

25-26/11 -03. Kurs för besättningsve-

terinärer: tillämpad friskvård för

dagens gris, Torekov. Arr: Jordbruks-
verket. (SVT 13/03)

4/12 -03. Nordiskt seminarium om

forskning om homeopati för djur,
Stockholm. Arr: Nordiskt nätverk för
forskning om homeopati för djur i

samarbete med Kungl Skogs- och lant-
bruksakademien och Svensk Mjölk.
(SVT 13/03)

24-25/3 -04. Svenska Djurhälsovår-

dens fortbildningskonferens, Bil-
lingehus, Skövde. (SVT 12/03)

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

■ Nya
24-28/11 -03. Course: Animal Models

in Research arrangeras vid Helsingfors
Universitet, Finland av den Kgl Veter-
inær- og Landbohøjskole. Kursen ingår
även i programmet Master of Laborato-
ry Animal Science. Info: Office of Con-
tinuing Education, tel: 0045-3528
2093, e-post: efteruddannelse@kvl.dk
www.uk.kvl.dk/continuing 

1-5/3 -04. Course: Ethics and Com-

munication arrangeras vid Den Kgl
Veterinær- og Landbohøjskole, Köpen-
hamn, Danmark av den Kgl Veterinær-
og Landbohøjskole. Kursen ingår även i
programmet Master of Laboratory Ani-
mal Science. Info: Office of Continuing
Education, tel: 0045-3528 2093, 
e-post: efteruddannelse@kvl.dk
www.uk.kvl.dk/continuing

8-12/3 -04. Course: Legislation arran-
geras vid Den Kgl Veterinær- og Land-
bohøjskole, Köpenhamn, Danmark av
den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole.
Kursen ingår även i programmet Master
of Laboratory Animal Science. Info:
Office of Continuing Education, tel:
0045-3528 2093, e-post: efteruddan-
nelse@kvl.dk  www.uk.kvl.dk/continu-
ing

19-24/4 -04. Course: Statistics and

Experimental design arrangeras vid
Helsingfors Universitet, Finland av den
Kgl Veterinær- og Landbohøjskole.
Kursen ingår även i programmet Master
of Laboratory Animal Science. Info:
Office of Continuing Education, 
tel: 0045-3528 2093, 
e-post: efteruddannelse@kvl.dk
www.uk.kvl.dk/continuing 

25/8 -04. The Fifth World Congress

of Veterinary Dermatology arrange-
ras i Wien, Österrike av Veterinary Der-
matology Association och Royal Canin.
Info: www.vetdermvienna.com 

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

nary Association och Groep Genees-

kunde van het Rund håller sitt höst-
möte 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, Taormi-
na, Sicilien. (SVT 10/03)

29-31/10 -03. Annual Meeting of the

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

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

technology and 11th International

Symposium of the World Associa-

tion of Veterinary Laboratory Dia-

gnosticians, Paris, Frankrike (SVT
10/03)

internationella

➤

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse ledigför-
klarar härmed stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendie-
fond för livsmedelshygienisk forskning. Ändamålet med fonden
är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens
område eller inom områden som har direkt betydelse för livsme-
del och livsmedelshygien. 
Disponibelt för årets utdelning är cirka 425 000:-.

Ansökan, i 8 exemplar, ställs till: Styrelsen, Sällskapet för veteri-
närmedicinsk forskning, c/o Karolina Törneke, Lindsbergsgatan
9A, 752 40 Uppsala. Ansökan skall ha inkommit senast månda-
gen 1 december, 2003.

Ansökan skall vara på max. 5 sidor och innehålla Bakgrund,
Målsättning, Metoder, Arbetsplan och Budget för projektet. En 
kortfattad CV för huvudsökande skall bifogas.

Ytterligare upplysningar lämnas av: Karolina Törneke på tel 
018-183683, fax 018-548566 eller  e-post
karolina.torneke@mpa.se



svensk veterinärtidning nummer 14 •  2003 47

10/11 -03. Kurs i Veterinary Clinical

Trials, London, UK (SVT 10/03)
10-11/11 -03. Second International

Equine Conference on Laminitis and

Diseases of the Foot, Palm Beach, Flo-
rida, USA. (SVT 13/03)

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

mentation of GCP in Veterinary

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

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

ciation of Equine Practitioners)

årliga congress, New Orleans, LA,
USA. (SVT 13/03)

2/12 -03. Kurs i Pharmacovigilance

for the Veterinary Industry, Lon-
don, UK. (SVT 13/03)

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)

29/1 -04. Seminarium om Introduc-

tory Overview of the Veterinary

Medicines Industry, London, UK.
(SVT 13/03)

13-16/4 -04. International Conferen-

ce on the Control of Infectious Ani-

mal Diseases by Vaccination, Paris,
Frankrike (SVT 10/03)

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

borne Infections and Intoxications,

Berlin, Tyskland (SVT 11/03)

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

posium about Diseases of the Icelan-

dic Horse, Island (SVT 10/03)

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

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

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

of the European Society for Dome-

stic Animal Reproduction, ESDAR,
Warszawa, Polen. (SVT 13/03)

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

WSAVA, the 10th European Congress

of FECAVA and the 7th Hellenic Con-

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

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

INTENDENT
VID VETERINÄRHISTORISKA MUSEET SKARA

Veterinärhistoriska Museet invigdes 1975 i samband med det svenska veterinärväsendets 200-årsjubileum. Museet
är inrymt i en del av Brogårdens huvudbyggnad vid det som tidigare kallades Veterinärinrättningen i Skara. Museets
huvudman är en stiftelse vars styrelse utses av Veterinärförbundet och SLU och har en vänförening som stödjande
part. Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning biträder med publicistisk verksamhet.

Museet anses som ett av världens förnämsta i sitt slag och har en riklig mängd föremål, fotografier och arkivalier dels
utställda och dels i sina arkiv och förråd, och inlagda i ett modernt datasystem som omfattar c:a 34.000 acces-
sionsnummer.  Förutom de permanenta utställningarna anordnas tillfälliga utställningar i veterinärhistoriska ämnen.
Museet samarbetar bl.a. med Västergötlands museum och turistbyrån i Skara samt har goda internationella kontak-
ter. Museet har c:a 3.000 besökande per år.

SLU  förvaltar Brogårdsbyggnaden i vilken museet är inrymt. Tidigare hade även SLU:s bibliotek i Skara sina lokaler
i byggnaden, men har nu flyttats till nya lokaler och museet kommer att förfoga över hela byggnaden. En kraftig ut-
vidgning och förändring av museets innehåll är därför under planering och innebär en spännande utmaning. Den
publika verksamheten kommer att kraftigt utökas liksom antalet tillfälliga utställningar.

En mycket stor del av det museala arbetet har under åren utförts ideellt men alltsedan starten har dessutom en avlö-
nad halvtidstjänst som intendent funnits. Denna tjänst har hitintills innehafts av pensionerade veterinärer.

Efter 45 aktiva år som veterinär avser museets nuvarande intendent att vid kommande årsskifte sluta sin anställning.
Han hoppas därefter att regelbundet kunna arbeta oavlönad vid museet på ideell basis. Under utvidgningsskedet
kommer även personal med museiteknisk och museipedagogisk erfarenhet att anlitas.

Vi söker därför en intendent. Tjänsten som f.n. således är halvtid, är lämplig för en veterinär eller annan person med
uttalat musealt, publikt och veterinärhistoriskt intresse. Den kan kombineras med annat deltidsarbete. 

Du kollega – pensionär eller inte – som känner Dig intresserad bedes kontakta  antingen stiftelsestyrelsens ordfö-
rande Göran Jönsson, tel: 0511-61001, e-post: romlycke@swipnet.se  eller intendenten Lars Garmer, tel. arb: 0511-
67247, hem: 0511-27060, e-post: vetmus@slu.se. Adress: Veterinärhistoriska Museet, Box 234, 532 23 Skara

Årsmöte
Föreningen Veterinärhistoriska Muséets Vänner
avhåller  årsmöte onsdagen den 19 november kl
18.00 i Veterinärhistoriska Muséets lokaler i Skara

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Per-Olof Niléhn
om ”Att intervjua veterinärer”. Information kommer också att läm-
nas om arbetet med den pågående utvidgningen av museet.

Välkommen!
Styrelsen

➤
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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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Godkända läkemedel
Läkemedelsverket har den 22 augusti
godkänt nedanstående veterinärläkeme-
del.
■ Equip F vet, injektionsvätska, suspen-
sion. Innehavare av godkännande för
försäljning är Schering-Plough A/S,
Farum, Danmark.
ATC-kod: QI05A A01 (equint influen-
savaccin)

■ Equip FT vet, injektionsvätska, sus-
pension. Innehavare av godkännande
för försäljning är Schering-Plough A/S,
Farum, Danmark.
ATC-kod: QI05A L01 (inaktiverat equ-
int influensavirusvaccin + inaktiverat
clostridiumvaccin)

Läkemedelsverket har den 29 augusti

läkemedel
Institutionen för obstetrik & gynekologi anordnar

KURSER I 
ARTIFICIELL INSEMINATION

Nötkreatur
Tid: 19-30 januari 2004 + praktikvecka i husdjursförening
Målgrupp: Veterinär vid husdjursförening eller distrikts-/privatpraktiserande veteri-
när, som arbetar med AI och djurhälsovård
Antal deltagare: max. 12 deltagare (minst 8) OG förbehåller sig rätten att välja ut
kursdeltagare
Kursavgift: 11.000 kr (exkl. kostnader för praktikvecka samt mat och logi)
Kursansvarig: Lennart Söderquist, tel 018-672167,
Lennart.Soderquist@og.slu.se

Häst 
Tid: 9-14 februari 2004 + praktikvecka vid utvalt stuteri 
Målgrupp: Ansvarig veterinär vid stuteri med seminverksamhet
Sökanden bör ha minst 1 års veterinär yrkeserfarenhet
Antal deltagare: 15 deltagare (minst 12) OG förbehåller sig rätten att välja ut kurs-
deltagare
Kursavgift: 9.500 kr (exkl. kostnader för praktikvecka samt mat och logi)
Kursansvarig: Anne-Marie Dalin, tel 018-671948, Anne-Marie.Dalin@og.slu.se

OBS! Ansökningar till kurserna skickas till Birgitta Berner, OG, Box 7039, SLU, 
750 07 Uppsala
e-mail: birgitta.berner@og.slu.se, Fax. 018-673545, inkomna senast den 5 dec,
2003. I ansökan skall anges person nr, år för avlagd examen, motiv för önskan att
gå kursen, arbetsgivarens namn alternativt namn på egen firma. 

godkänt nedanstående veterinärläke-
medel.
■ Nobivac Lepto vet, injektionsvätska,
suspension. Innehavare av godkännan-

de för försäljning är Intervet Internatio-
nal BV, Boxmeer, Nederländerna.
ATC-kod: QI07A B01 (leptospira vacci-
ner)

Dairy Federation International

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



DET FINNS TILLFÄLLEN NÄR MAN SOM VETERINÄR

önskar att man haft ett annat jobb. Till exempel
ibland när man är bjuden på en finare middag.

Värden känner naturligtvis mitt yrke och placerar mig
centralt bland dem som har djurintresse, egen kennel eller är
uppfödare av metmask i förväntan att bordssamtalet ska flyta
lättare. Allt för att jag ska trivas. Och det går bra så länge
pratet rör jordbrukets utveckling, den kantarelletande hun-
den eller upplevelser vid senaste hundutställningen eller
hopptävlingen. Säkert som amen i kyrkan har någon också
världens klokaste katt. Likaså tål jag att för hundrade gången
få höra historien: ”Ser du mig”, ”Nää”, ”Då är det tarm-
vred”. 

Men av någon anledning har bordsgrannarna också helt
andra saker att berätta. Ofta berörande lidanden och kropps-
delar som inte hör ihop med en godare middag.

Tänk er en middag med oxfilé. Inga ovanligheter. Här rättar
jag till slipsen och förbereder en intressant och charmerande
konversation med damerna om vart alla ko-, kvig-, tjur- och
stutfiléer tar vägen. Och var kommer alla oxar ifrån? En oxe
är ju en till dragare inkörd stut, och sådana finns det ta mig
sjutton inte många av idag. Med tanke på alla oxfiléer som
serveras borde utrotningshotet vara överhängande. Men jag
hinner inte ens börja konversera för när bearnaisesåsen hälls

upp påminns gästen snett över
bordet, som av en tillfällig-

het, om sina kvigmastiter
och vill

vittna. Och förväntar sig goda råd till svar.
Oxfilé utan bearnaisesås är ganska torrt.
Lyckligtvis kan man alltid fukta sina läppar med det röda

vinet. Men lika säkert som amen i kyrkan påminns då någon
plötsligt om sina piroplasmos-kor. Vad gör man åt dom?

DET HÄR ÄR ALLTSÅ VETERINÄRENS FESTÖDE. Varhelst
en schweizerost dyker upp bubblar en perianalfistel fram.
Varför ska alla prata sjuka djur med mig när jag är ledig och
vill njuta en god måltid? Behovet av att avreagera sina livmo-
derframfall, bråck och rejält intoxikerade slemhinnor tycks
vara stort vid middagsbordet. Och detta behov följer promil-
lehalten. Både i intensitet och ljudvolym. 

Ibland kan jag dock finna situationen roande. Som när
bordsdamen vid efterrätten har kommit till preputialkatar-
ren, men passande nog finner att ord för den kroppsdelen
inte hör hemma vid ett matbord utan måste omformuleras.
Det är då jag helt plötsligt inte förstår vad hon pratar om.
Hon måste beskriva det hela närmare. På så vis har jag lärt
mig en massa nya benämningar som inte står i akademiens
ordlista, och som aldrig lär hamna där, av någon som stam-
mande röd försöker att inte säga förhud eller könsorgan. Är
namnen speciellt roande kan jag också plötsligt höra väldigt
dåligt, vilket tvingar bordsdamen att höja rösten, vilket i sin
tur brukar leda till en akut tystnad och uggleögon hos alla
inom hörhåll. Men visst finns det dom som inte låter sig
provoceras till höjd röst. Dom skriver istället ner familjens
interna benämning på närmaste papper. Så vid det här laget
är jag ägare av en hel hop märkvärdigt signerade servetter
som säkerligen skulle vara av stort intresse både för språk-
forskare och anatomer. Snart räcker det nog till en egen
utställning.

Nu inträffar ju det här inte bara på finare middagar. Jag
minns ännu den vämjeliga måltiden på E4-baren när jag av
en slump sammanstrålade med länets fåruppfödare och blev
igenkänd. Tyvärr var dagens rätt bruna bönor.

Som veterinär blir man alltså ibland ganska less på att i
otid höra om och bedöma Fidos eller Rosas problem.
Speciellt vid goda middagar. 

Men nu kommer det paradoxala. Har ni varit på en
middag med fältpraktiserande veterinärer någon gång?
Och har ni hört vad vi glatt pratar om? Och trivs.

Kalle Hammarberg

❘ ❙ ❚ kåseri
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3 5 M A R S 11 3 S E P T

4 26 M A R S 12 24 S E P T

5 16 A P R I L 13 15 O K T

6 14 M A J 14 5 N OV

7 5 J U N I 15 26 N OV

8–9 26 J U N I 16 17 D E C

M A N U S S TO P P: Fem veckor före 
utgivningsdag, tre veckor för insändare.

A N N O N S M A N U S S TO P P: Tre veckor
före utgivningsdag.

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2003
Sverige: 900 kronor + moms.
Norden: 1 115 kronor + moms.
Europa utanför Norden: 1 185 kronor +
moms.
Utanför Europa: 1 330 kronor.
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personnotiser

Födelsedagar i december

Göran Ström, Eskilstuna 50 år den
2/12
Ingvar Ekesbo, Skara 75 år den 3/12
Pia Bernström, Våxtorp 50 år den 9/12
Stig Astermark, Eslöv 70 år den 13/12
Mårten Hansson, Mölndal 50 år den
14/12
Karin Eld, Märsta 50 år den 16/12
Staffan Bernstad, Bjärred 60 år den
26/12

specialistkompetens

I enlighet med SJVFS 2001:83 har den
7 oktober 2003 meddelats specialist-
kompetens i hästens sjukdomar för:

• Palle Brink

kanslinytt

Sänkt ränta på 
fackliga Medlemslån
Som medlem i Sveriges Veterinärför-
bund har man möjlighet att söka Före-
ningsSparbankens Medlemslån. Med-
lemslånet har omkring tre procentenhe-
ter lägre ränta än andra banklån utan
säkerhet. Inga avgifter tillkommer. För
att få ett Medlemslån behöver man
ingen säkerhet och storleken på lånet
varierar mellan 10 000 kronor och
150 000 kronor. Räntan på Medlemslån
varierar med marknadsräntan och juste-
ras varje kvartal. Vid ansökan om ett
Medlemslån måste man bifoga ett intyg
från SVF som visar att man varit med-
lem i minst sex månader. Man måste
också ha sitt lönekonto i banken.

Räntan på FöreningsSparbankens
Medlemslån sänktes för fjärde kvartalet
2003 till 6,80 procent och gäller under
perioden 1 oktober till och med 31
december 2003. Föregående kvartal var
räntan 6,89 procent.

Den 1 oktober ändrades även räntan
på FöreningsSparbankens MedlemsBil-
lån till 6,10 procent. Lånet introducera-
des i augusti 1995 och vänder sig till
fackliga medlemmar som skall köpa ny
eller begagnad bil.

Nya medlemmar
Den 9 september 2003 
• Elisabeth Eikenes, Alingsås; SYVF
• Bodil Fåk, Bälinge; SYVF

Djurklinik i Strängnäs till salu
Kliniken som etablerades 1998 är mycket välutrustad och har ca
3000 patienter per år vilka ständigt ökar. 
Läget är attraktivt i ljusa, moderna och rymliga lokaler på 230 m2.
Expansionspotentialen är enorm, då kliniken har ett stort upptag-
ningsområde. 
Inflyttningen till Strängnäs är stor med Stockholm inom pendling-
savstånd och närheten till naturen. 
Kliniken behöver utökas och vi som arbetar här (en djursjukvår-
dare och en veterinär), stannar gärna kvar under nytt huvudman-
naskap.

Kontakta Kerstin af Ugglas för mer information på tfn: 
0152-197 40 (klinik) eller 0152- 602 25 (hem)

• Linda Hammar, Storvreta; SYVF
• Janusz Okninski, Löddeköpinge; BVF
• Cecilia Wolf, Uppsala; SYVF

Den 25 september 2003
• Wendy Hartig, Helsingborg; SYVF
• Lena Johansen, Göteborg; SYVF
• Mette Nielsen, Köpenhamn; DaVF

Den 7 oktober 2003
• Senaj Galijasevic, Farsta; BVF
• Jostein Grøneng, Hammerdal; DVF
• Jerker Kihlström, Täby; SYVF
• Thorleifur Sigfusson, Mellerud; PVF
• Teija Väisänen, Stockholm; DaVF




