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Den fruktade svinsjukdomen Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS)
diagnostiserades för första gången i Sverige i slutet av november. SVT återger här det
första pressmeddelandet om fyndet, utgivet av Svenska Djurhälsovården den 2
december 2003.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
har diagnostiserat PMWS (Postweaning Mul-
tisystemic Wasting Syndrome) hos grisar från
Quality Genetics avelsprövningsstation i
Månseryd i Småland och anmält detta till
Jordbruksverket. Därmed blev Svenska Djur-
hälsovårdens misstankar bekräftade.

PMWS är ett sjukdomskomplex som drab-
bar växande grisar. I en drabbad besättning
utvecklas onormalt många "pellar" och flera
av dessa dör. Sjukdomen beskrevs första gång-
en i Kanada 1991 och den har spritt sig kraf-
tigt under de senaste åren. För att ställa dia-
gnosen krävs att den kliniska bilden kom-
pletteras med en typisk bild vid obduktion
och att porcint circovirus typ 2 kan påvisas i
förändrade organ. PMWS har rapporterats i
de flesta länder i Europa, i USA och även i
Asien. Det är ingen epizootisjukdom.

– Vi har noggrant följt grisarnas hälsoläge
vid prövningsanläggningen i Månseryd efter-
som vi under den senaste tiden har märkt att
vissa grisar uppvisat symtom som kan kopp-
las till PMWS. Ett flertal grisar har obduce-
rats vid Analycen i Skara och diagnosen har
bekräftats av SVA i samarbete med avdel-
ningen för veterinärmedicinsk immunologi
och virologi vid SLU. Vi har gjort en omfat-
tande analys vilket har lett till fram till vår
diagnos, förklarar Jan Åke Robertsson, Svens-
ka Djurhälsovården.

SAMVERKAN AV FAKTORER KRÄVS
Expertisen är enig om att porcint circovirus
typ 2 är en grundförutsättning för att PMWS
ska utvecklas. Circovirus förekommer både i
Sverige och utomlands sedan årtionden men
det har inte tidigare lett till att någon gris i
Sverige insjuknat i PMWS. Det krävs andra
faktorer som ska samverka för att PMWS ska
utvecklas.

– Hur PMWS utvecklas är lite av en gåta
för oss även om vi vet att circovirus typ 2 är
en förutsättning för sjukdomen. Circovirus
förekommer i Sverige, men vi har tidigare

varit befriade från den här typen av sjuk-
domsbild, troligen tack vare våra produk-
tionssystem och vårt generellt sett goda hälso-
läge, säger professor Per Wallgren, SVA.

Med anledning av den uppkomna situa-
tionen kommer Svenska Djurhälsovården
tillsammans med SVA och Quality Genetics
att tillsätta en arbetsgrupp som genomför en
översyn av hela anläggningen i Månseryd och
går igenom alla rutiner för hur grisarna han-
teras på prövningsstationen. Avsikten är att så
snabbt som möjligt kunna sätta in åtgärder
för att inte sjukdomsbilden ska få fäste i Sve-
rige.

– Det finns ingen anledning att dra några
förhastade slutsatser om uppkomsten av detta
specifika fall. Det är ingen vanlig besättning.
Vi räknar med att kunna sätta in åtgärder för
att inte detta ska leda till några vidare konse-
kvenser, sammanfattar Jan Åke Robertsson.

Johan Beck-Friis

PMWS är ett sjukdomskom-
plex som drabbar växande
grisar. I en drabbad besätt-
ning utvecklas onormalt
många "pellar" och flera av
dessa dör. Foto: Shichinohe
Research Unit, Japan.

Presstopp!

PMWS påvisad hos gris i Sverige
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EU har nyligen beslutat om nya djurhäl-
sokrav vid förflyttning av sällskapsdjur
inom och till unionen. Flera av Sveriges
nuvarande införselkrav försvinner där-
med den 3 juli 2004.

Genom Europaparlamentets och Rådets
förordning 998/2003 har det beslutats om
nya djurhälsokrav vid förflyttning av säll-
skapsdjur inom EU och till EU. Nya regler för
införsel av sällskapsdjur till Sverige börjar där-
med gälla fr o m den 3 juli 2004. Flertalet av
de nuvarande kraven kvarstår oförändrade.

VI LLKOR
Följande villkor ställs för införsel av hund och
katt från EU-land fr o m den 3 juli 2004:
– ID-märkning med mikrochip eller en klart

läslig tatuering.
– Vaccination mot rabies enligt vaccintillver-

karens rekommendationer med ett vaccin
godkänt av WHO (vaccination behövs inte
vid direktinförsel från Storbritannien och
Irland).

– Antikroppstest som utvisar minst 0,5
IE/ml rabiesantikroppar. Provet ska tas
tidigast 120 dagar och senast 365 dagar
efter senaste rabiesvaccination, dvs med
samma tidsfrister som i nuvarande regler
(antikroppstest behövs inte vid direktinför-
sel från Storbritannien och Irland).

– Avmaskning mot dvärgbandmask (Echino-
coccus spp) utförd av veterinär med ett pra-
zikvantelhaltigt preparat inom tio dagar

före införseln. Pendlare mellan Sverige och
Danmark kan även fortsättningsvis använ-
da fyraveckorsintyg.

– Dokumentation i form av ett pass där
behörig veterinär noterar alla nödvändiga
åtgärder.

I N FÖRSELKRAV SOM FÖRSVI N N ER
I och med att reglerna ändras kommer följan-
de införselkrav att försvinna: friskintyg, vacci-
nation mot leptospiros och valpsjuka samt
registrering/tillstånd för registrerad importör.
Jordbruksverket rekommenderar dock att
djuret vaccineras mot leptospiros och valpsju-
ka för att förhindra att dessa sjukdomar förs
in i Sverige.

I samband med att de nya reglerna börjar
gälla och kravet på registrering/tillstånd för
registrerad importör tas bort införs vissa för-
ändringar avseende ansökningar och avgifter.
Om man ska föra in en hund eller katt till Sve-
rige före den 3 juli 2004, måste man precis
som tidigare ansöka hos Jordbruksverket och
betala 400 kr för handläggning. Om man ska
resa ut ur Sverige före den 3 juli men återvän-
da efter den 3 juli, behövs däremot inget till-
stånd. Om man ska föra in en hund eller katt
till Sverige den 3 juli 2004 eller senare, behö-
ver man heller inget tillstånd. Alla andra vill-
kor måste dock vara uppfyllda. 

U PPDATERAD I N FORMATION PÅ NÄTET
Alla detaljer i EU-förordningen är ännu inte
fastställda och därför är Jordbruksverkets
föreskrifter ännu inte ändrade. Mer informa-
tion om de nya reglerna kommer kontinuer-
ligt att publiceras på Jordbruksverkets webb-
plats www.sjv.se. Bland annat kommer inom
kort mer information om införsel av övriga
sällskapsdjur från EU-land och införsel av
sällskapsdjur från tredje land att publiceras på
webbplatsen. Där kommer man också att
kunna läsa mera om kraven för införsel från
anslutningsländerna, så snart anslutningslän-
dernas slutgiltiga rabiesstatus har fastställts av
EU-kommissionen. 

Läs på Jordbruksverkets webbplats för att
hålla dig ständigt uppdaterad!

*GERD EKLUND, assistent, Jordbruksverket, Smitt-
skyddsenheten, 551 82 Jönköping.

Nya införselregler för sällskapsdjur
GERD EKLUND, assistent.*

Nya, mindre omfattande
regler gäller för införsel av
hund och katt till Sverige
från EU-land fr o m den 
3 juli 2004.
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Veterinärbiblioteket vid SLU i Skara har
bytt namn och kostym. Nu heter det
Hernquistbiblioteket, är inrymt på över-
våningen av Undervisningshuset och har
ett bredare vetenskapligt utbud.

Det tidigare Veterinärbibliotekets veterinära
samlingar är såväl nationellt som internatio-
nellt kända och det kommer ofta förfrågning-
ar från alla möjliga och omöjliga hörn i värl-
den. Samlingarna och det stora utbudet finns
naturligtvis kvar, men biblioteket har genom-
gått förändringar för att bättre svara upp mot
dagens studenters behov.

På SLU i Skara utbildas, förutom veterinä-
rer (som fortfarande har en del av sina kurser
här), livsmedelsingenjörer, djursjukvårdare
och hovslagare. Dessutom ges kortare kurser
för djurskyddsinspektörer, tilläggsutbildning
för utländska veterinärer, näringslivskurser för
agronomer och lantmästare och kurser i eto-
logi. På campus ligger också BYS, Biologiska
yrkeshögskolan, som ger KY-utbildningarna
(Kvalificerade Yrkesutbildningar) livsmedels-
tekniker, agrotekniker och företagande med
häst. 

FLER STU DENTER
I takt med att studentantalet ökar växer beho-
vet av ett bredare vetenskapligt utbud på bib-
lioteket och dessutom behöver studenterna
bra arbetsplatser för sina studier. Planerna på

att utöka biblioteket har funnits i flera år.
Utökningen har äntligen skett och i oktober
2003 kunde det invigas. 

Omkring 100 personer kom till SLU i
Skara när Hernquistbiblioteket, som det nya
biblioteket heter, invigdes. Tidigare har Vete-
rinärbiblioteket funnits i Veterinärhistoriska
museet, det som var Veterinärinrättningens
gamla huvudbyggnad. Nu huserar det i den
stora röda tegelbyggnaden på campus,
ursprungligen Folkskoleseminarium, som
också genomgått en betydande uppfräschning
och ombyggnation. Huset kallas idag Under-
visningshuset.

SLU-bibliotekens
tillförordnade över-
bibliotekarie Monica
Danielsson uttryckte
sina tankar så här i
sitt tal på invignings-
dagen:

– I ett "learning
centre" ska det fin-
nas datasalar, grupp-
arbetsrum, ett litet
fik och tillgång till
information. Så här
tänkte ni i Skara. Ni
ville ha ett centrum
för forskare och
utbildningar, en ar-
betsplats för studen-
ter, en mötesplats

Hernquistbiblioteket ersätter 
Veterinärbiblioteket i Skara
ANNA-KARIN HALLGREN, informatör, SLU Omvärld.*

Hernquistbiblioteket har
fått ljusa och moderna
lokaler som är väl anpas-
sade till dagens studen-
ters och forskares behov.

Som sig bör fanns naturligtvis självaste Peter Hernquist,
alias Per-Ola Räf, på plats vid invigningen. Bakom honom i
trappan ser vi från vänster Kerstin Grahnén, Britte Lindeg-
ren och bibliotekschef Beata Akersten från Hernquistbibli-
oteket, tillförordnad överbibliotekarie för SLU-biblioteken
Monica Danielsson, professor emeritus Ingvar Ekesbo och
rektors ställföreträdande i Skara, Sölve Johnsson.
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Här, i det som en gång var
Veterinärinrättningens
huvudbyggnad, låg Veteri-
närbiblioteket tidigare,
tillsammans med Veterinär-
historiska muséet som nu
kommer att få större utrym-
me för sin verksamhet.

och detta exponerat på ett nytt och modernt
sätt. Nu har sista pusselbiten – informationen
– kommit på plats och jag kan bara konstate-
ra att ni har lyckats på alla punkter. Det här är
verkligen ett "learning centre".

EKESBO KLI PPTE BAN DET
Förste bandklippare under högtiden var pro-
fessor emeritus Ingvar Ekesbo. I sitt anföran-
de anknöt han till att huset ursprungligen
byggdes som ett undervisningshus 1947 och
användes som det fram till 1973. Han gav

arkitekterna och alla inblandade i bygget en
eloge för de vackra tegelväggarna som har

tagits tillvara, och att
ljusgården i entrén
blivit vad den en
gång var.

Efter invignings-
ceremonin hölls hela
Undervisningshuset
och biblioteket öp-
pet och dessutom
gavs miniseminarier.
I Forssellsalen berät-
tade Bengt Weidow

om Skalbaggar i litteraturen och i nya livsme-
delslabbet visade och berättade Peter Barre-
fors om hur mjölk blir ost, Göran Jönsson
visade godbitar ur de Hernquistska boksam-
lingarna och Per-Ola Räf berättade om Peter
Hernquists liv och leverne i Tidénsalen.

Seminarierna var samtidigt ett sätt för
besökarna att få se de ombyggda och i vissa fall
helt nya lokalerna i användning. 

*ANNA-KARIN HALLGREN, informatör, SLU Omvärld,
Box 234, 532 23 Skara.

»Det här är
verkligen ett
“learning-
centre”.«

Lättviktsscanner med Linear och sector probes från 3,5-10 MHz

Mätning av ryggfettjocklek
för konditionsvärdering
och hälsotillstånd.

Scannern är lämplig för scanning

av både stordjur och smådjur 
 
 Scannern är liten och smidig med stort skärmbild
 Bäres i axelväska
 Vikt 2 kilo inkl. 4 timmars batteridrift
 Gråtoneskala: 256
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EuroVet ApS, Liljehaven 91 
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Vår kontakt i Sverige:
Quality Genetics
Carina Andersson
Hållsta, 635 18 Eskilstuna
Tlf. 016-174 570, Fax 016-174 571, Mobil 070-264 66 20
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Rapport från förbundsstyrelsen 
i november 2003

Dagen innan
årets veterinär-
möte, den 5

november, höll
veterinärförbundets styrelse

sitt sjätte ordinarie sammanträde
för året. Den mest diskuterade
frågan rörde omorganisationen av
förbundet, och tidplanen för det nu
offentliggjorda organisationsförsla-
get. Här refereras de viktigaste
punkterna på dagordningen under
styrelsesammanträdet.

OMORGAN ISATION
Den fråga som röner störst intresse är
förstås förslaget till ny organisation av
veterinärförbundet. Det är mycket vik-
tigt att få ut information till alla. För att
uppnå detta har delföreningar och sek-
tioner fått förslaget för synpunkter.
Under Veterinärmötet togs frågan upp
vid årsmöten i föreningar och sektioner,
samt under programmets "Aktuella
inslag" båda mötesdagarna. Förslaget
finns på förbundets hemsida (www.svf.
se) och en sammanfattning har publice-
rats i SVT 14/03.

Synpunkter som kommer fram och
återkopplingar från årsmötet tar en
beredningsgrupp hand om. Berednings-
gruppen utgörs av Torkel Ekman, Tho-
mas Svensson, Evamari Lewin, Torsten
Jakobsson och Lars Thorén, med Susan-
ne Åkerblom och Anders Forslid som
suppleanter. Förslaget kommer att gå ut
på allmän remiss före jul och remissva-
ren ska sammanställas i slutet av janua-

ri. Ett extra fullmäktige är planerat att
hållas i mars 2004 och det ska då
avhandla omorganisationen samt en
tilläggsbudget för att kunna slutföra
uppdraget.

DJ U RKLI N I KERNA I  SKARA
Styrelsen fick lite information om läget
vid SLUs djursjukhus i Skara. Förhand-
lingarna mellan universitetet och de till-
tänkta nya huvudmännen var vid tid-
punkten för mötet inte slutförda. En av
förbundsjuristerna fick i uppdrag att
träffa personalen i Skara för att hjälpa
till med juridiska frågor vid eventuellt
byte av huvudman. 

DJ U RSKYDDSKU RS FÖR 
SMÅDJ U RSVETERI NÄRER
Johan Beck-Friis och en arbetsgrupp
arbetar med planering av en djur-
skyddskurs för smådjursveterinärer
under nästa år. Den kommer troligen att
gå av stapeln i början av hösten.

SVF S NYH ETSBREV
SVFs elektroniska nyhetsbrev diskutera-
des. Vad ska det innehålla, hur ofta ska
det komma ut och hur mycket tid får det
ta för redaktionen? Vår ordförande vill
kunna skriva direkt till medlemmarna
och nyhetsbrevet kan vara ett sätt att
snabbare få ut information.

ÖGONSPECIALISTPROGRAMMET
Det samnordiska programmet för ögon-
specialister var uppe på dagordningen.
Det är en verksamhet som har sitt
ursprung i önskemål från Svenska Ken-
nelklubben på 1970-talet om att säker-
ställa ögonspecialisternas kompetens.
Programmet har vidareutvecklats men
har aldrig haft någon budget utan
respektive lands förbund har skjutit till

pengar. Styrelsen vill nu att de ansvariga
för programmet lägger fram en budget
med genomtänkta och likartade avgifter
från deltagarna, som kan täcka kostna-
derna i utbildningen.

Åsa Bergquist

Ledamot i förbundsstyrelsen
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Stöd kattforskningen – sälj 
katt- och brandmannakalendern

Rasehorns stipendiestiftelse för katter
startades 1998, med syfte att stödja
bland annat forskning kring kattens
hälsa. Stiftelsen får sina medel genom
försäljning av en väggkalender, och vete-
rinärkåren kan nu åter stödja stiftelsen
genom att sälja kalendern till djurägare.

I slutet av 1998 inrät-
tades Rasehorns sti-
pendiestiftelse för kat-
ter, med syfte att främ-
ja forskning kring kat-
tens hälsa och kattens
roll i samhället. Initia-
tivtagare är djurfoto-
grafen Eivor Rase-
horn, som har ett
särskilt intresse och
engagemang för katt.
Eivor Rasehorn har
sedan 1997 givit ut en

väggkalen-
der med
motiv på
brandmän
och katter i
olika situa-
tioner. Från
och med 1999 går fem kronor
från varje såld kalender till sti-
pendiestiftelsen. Fonden för-
valtas av Sveriges Veterinär-
förbund, och en betydande
del av utdelningen är tänkt
att gå till veterinärmedi-
cinska ändamål. Under
år 2003 har totalt
70 000 kronor delats
ut, bland annat till ett
forskningsprojekt om
vingelsjuka hos katt.

FÖRDELAKTIGT
FÖR VETERI NÄRER

Nu gäller det att så många
kalendrar som möjligt säljs inför år 2004, så

att utdelningen kan öka till nästa år. Alla djur-
sjukhus, djurkliniker och veterinärmottag-
ningar erbjuds därför att köpa kalendrar i par-
tier om minst tolv till priset 43 konor styck +
frakt, för försäljning till djurägare. Kalendern
är välkänd och efterfrågad av många kattäga-
re, och all vinst vid försäljningen tillfaller den
säljande mottagningen. Priset i handeln kom-
mer att ligga på mellan 80-90 kronor per
kalender, men varje säljställe sätter sitt eget
pris. Det gäller dock att vara snabb med

beställningen, över-
upplagan är begrän-
sad. 

Kalendern kom-
mer även att säljas på
samtliga Åhlénsvaru-
hus i landet, i alla
Akademibokhandlar
och i övrig välsorte-
rad bokhandel. Den
som vill ha en kalen-
der enbart för person-
ligt bruk kan alltså
lätt köpa den lokalt i
hela Sverige.

BESTÄLLN I NG
Priset 43 kronor per
kalender gäller ex-
klusive porto och
endast vid beställ-
ning av minst tolv

kalendrar. Vill man beställa fler måste antalet
vara jämt delbart med tolv. Detta är ett speci-
alpris för veterinärförbundets medlemmar,
varför det vid beställningen måste framgå att
köparen är en veterinärklinik. Grossistpriset
för andra beställare är högre. Beställningen
görs till:

AB Alrik Hedlund, fax: 031-720 09 83.
Glöm inte att ange mottagaradress och antal
kalendrar (jämt delbart med tolv) vid beställ-
ningen, liksom att styckepriset ska gälla enligt
avtal för veterinärkliniker.

Passa på att utnyttja detta fördelaktiga
erbjudande, som både stödjer forskningen
kring kattens sjukdomar och verksamheten
vid den egna kliniken.

Johan Beck-Friis

Katt- och brandmannakalen-
dern 2004 kan beställas till
ett subventionerat pris av
veterinärkliniker. Fem kronor
från varje såld kalender går
till kattbefrämjande åtgärder.

Kalendern är välkänd och efterfrågad av
många kattägare, och har i år även en lite
större katt bland sina modeller.
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Detta nummer av Epizteln innehåller bland
annat information om anmälningsplikt vid

laboratorieanalys i utlandet, paratuberkulosmisstanke i två
fårbesättningar, tuberkulosmisstanke i två nötbesättningar och misstanke om
newcastlesjuka på Skansen. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruks-
verket och är sammanställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

ANMÄLN I NGSPLI KT VI D 
L ABORATORI EANALYS I  UTLAN DET
På förekommen anledning vill SVA
påminna om att den veterinär som skickar
prov  utomlands för analys har skyldighet att
rapportera påvisade fall av anmälningsplik-
tig sjukdom (Statens Jordbruksverks före-
skrifter om anmälningspliktiga sjukdomar,
SJVFS 2002: 16). Denna skyldighet ligger
annars på analyserande laboratorium i Sve-
rige, som omfattas av svensk lagstiftning.
För att statistiken över förekomsten av
dessa sjukdomar i landet skall bli korrekt är
det viktigt att även fall som diagnostiseras
vid utländskt laboratorium blir anmälda. 

Vad gäller sjukdomar som lyder under
epizootilagen skall varje misstanke anmälas
till Jordbruksverket och länsveterinär och
prov får vid misstanke inte skickas utom-
lands. Om prov i exportsammanhang
skickas utomlands för analys av epizootisk
sjukdom skall ett positivt, eller misstänkt
positivt svar omedelbart anmälas till Jord-
bruksverket och länsveterinären. Den veteri-
när som tagit provet eller först får kännedom
om resultatet är skyldig att vidta åtgärder,
alternativt tillse att någon annan vidtar åtgär-
der, för att förhindra smittspridning enligt
epizootilagen.

PARATU BERKU LOSMISSTAN KE I  TVÅ
FÅRBESÄTTN I NGAR 
Vid den årliga serologiska screeningen för
paratuberkulos hos får upptäcktes två positiva

prover, från får i två olika besättningar. Besätt-
ningarna ligger i Jämtland och på Gotland.
De aktuella djuren är avlivade för vidare un-
dersökningar och hela besättningarna under-
söks avseende paratuberkulos.

Restriktioner avseende djurförflyttningar
m m ligger fast tills alla odlingar är klara, och
odlingstiden är sex månader.

TU BERKU LOSMISSTAN KE 
I  TVÅ NÖTBESÄTTN I NGAR
Vid exporttestning av kvigor utföll tuberku-

Vid den årliga serologiska
screeningen för paratuberku-
los hos får upptäcktes två
positiva prover från får i två
olika besättningar.

➤
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lintesten positivt på vardera ett djur i två
olika besättningar. De positiva djuren
avlivades för vidare undersökningar och
den övriga besättningen tuberkulin-
testas. Båda besättningarna är belagda

med restriktioner avseende
djurförflyttningar och utför-
sel av produkter som kan
innehålla smitta.

BEREDSKAPSI NSPEKTION
Under vecka 50 kommer
inspektörer från EU-kom-
missionens ”Food and Veteri-
nary Office” (FVO) till Sveri-
ge för att inspektera vår epi-
zootiberedskap.

MISSTAN KE OM
N EWCASTLESJ U KA PÅ
SKANSEN
Det virus som kan ge upphov
till newcastlesjuka har upp-

täckts hos en vild duva på Skansen i
Stockholm. Duvan som vistats i ett fjä-
derfähägn avlivades av djurvårdare och
provtogs, eftersom den visat symtom på

sjukdom. Vid senare provtagning av
pärlhönsen i hägnet påvisades antikrop-
par. De är idag fullt friska och visar inga
symtom. Resultat från pågående virus-
odling av prov från pärlhönsen väntas i
början av december. 

Hägnet är spärrat och det innebär att
inga kontakter får ske direkt eller via
djurskötare med andra fjäderfän i djur-
parken. Pärlhönsen har heller ingen
kontakt med besökare.

Förutom på Skansen har samma virus
hittats hos vilda duvor på andra håll i
landet under sommaren och hösten,
bland annat i Dalarna, Stockholm,
Skåne och Västra Götalands län. 

FÄRDIGSAN ERAT I  H EDEMORA
Den fjäderfäbesättning norr om Hede-
mora som smittades av newcastlesjuka
tidigare under hösten är färdigsanerad.
Spärren på gården och restriktioner i
området har hävts. 

Eftersom det här är årets sista epiztel
vill SVA och SJV önska en god jul och
ett gott nytt år. Vi återkommer med nya
epiztlar under 2004.  ■

■ ■ 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.

➤

Förbundsstyrelsen och kanslipersonalen vill tacka för det gångna året
och tillönska alla medlemmar, övriga läsare och medarbetare

en God Jul och ett Gott Nytt 2004en God Jul och ett Gott Nytt 2004
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Ansvarsärende

Väntade för länge med remittering

Två hästägare anmälde veterinär
AA och veterinär BB för felaktig
diagnos och felbehandling av en
häst. AA och BB bestred anmälan.

DJ U RÄGARNAS AN FÖRAN DE
Den ena djurägaren noterade en dag att
hennes tolvåriga häst var halt. Med
anledning av detta kontaktades veteri-
nären AA som anlände samma dag. Vid
undersökningen frågade stallägaren
veterinären om det inte rörde sig om
fång. Veterinär AA klämde på hovarna
med en VCT-tång men ansåg inte att
hästens reaktion tydde på att den hade
drabbats av fång. AA konstaterade en
något ökad puls i frambenen men ansåg
att hästens hälta, dåliga gång och smär-
ta berodde på en sträckning eller mus-
kelskada i en spänd muskelsamling
längst bak i ljumskens insida. Veterinä-
ren tog ett blodprov, CK-ASAT, för att
se om muskelvärdena var höga och gav
hästen Finadyne 12 ml och Beriplex 20
ml. Han ordinerade vidare Finadyne de
tre närmaste dagarna och sedan Beriplex
i ytterligare en dag. AA ansåg att hästen
borde få vara i hagen så att den rörde på
sig.

Morgonen därefter ville hästen inte
resa sig upp i hagen. När den väl hade
kommit upp gick den illa. Vid telefon-
kontakt med AA ansåg han att man
skulle låta hästen vara kvar i hagen. AA
uppgav vidare att blodprovet visade
något förhöjda muskelvärden men att
de låg inom normalgränserna. Hästens
tillstånd hade inte förbättrats nästa dag
igen, varför stallägaren kontaktade AA
och påtalade att det måste röra sig om en
fånghäst. Veterinären tillbakavisade
detta. AA ansåg att djurägarna skulle
fortsätta som tidigare och meddelade att
de fick Finadyne inringt till ett apotek
samt att detta skulle räcka i fyra dagar. 

Under eftermiddagen föll hästen
omkull i sin box. I samband med fallet
slog den mulen i en krok på boxväggen
och ådrog sig en reva om 15 cm över

mulen. Vid telefonkontakt med en när-
belägen veterinärstation och veterinären
BB informerade djurägaren om händel-
sen, att AA hade undersökt hästen två
dagar tidigare och att hästens balans
hade försämrats
sedan dess. Veteri-
när BB anlände till
stallet under efter-
middagen och un-
dersökte hästen.
Han kände på hovarna och om den hade
förstärkt puls men fann inget anmärk-
ningsvärt. Under tiden som undersök-
ningen pågick stod hästen med bägge
bakbenen under sig. BB trodde inte att
hästen hade fång eftersom den inte hade
hög feber samt åt och drack. Han ansåg
i stället att det rörde sig om ett trauma
som hade uppkommit i hagen och
rekommenderade ägaren att ge hästen
ordentligt med kraftfoder så att den
orkade stå upp.

Tre dagar efter symtomen börjat
noterade den andra djurägaren att häs-
ten inte hade urinerat i boxen sedan
kvällen innan och att den inte vågade
böja sig ner för att äta med risk för att på
nytt falla omkull. Kroppstemperaturen
var 38,6ºC mot normala 37,4. Djuräga-
re 1 kontaktade åter veterinär BB som
efter undersökning tappade hästen på
flera liter urin. Eftersom hästen inte hel-
ler nästa dag kunde urinera själv, kon-
taktade djurägaren BB som denna gång
uppgav att han inte kunde komma dit
förrän framåt kvällen. I försök att nå
någon annan veterinär kontaktade hon
närmaste djursjukhus. När veterinären
där undrade om hästen hade fång, till-
bakavisade ägaren detta i och med att
både AA och BB hade undersökt hästen
och uppgett att det inte rörde sig om
fång, utan i stället om skelett- eller nerv-
skada. Veterinären på djursjukhuset sade
att djurägarna var välkomna dit med
hästen men att de, med tanke på dess
dåliga skick, borde avvakta med trans-
port. 

Veterinär BB besökte hästen under

eftermiddagen och kvällen för att tappa
den på urin. Hästen var mycket ryckig
och ostabil. Den tippade framåt och
avlastade ständigt sina ben, ett efter ett.
BB uppgav att hästen aldrig skulle

kunna komma upp
om den lade sig ned.
När ägarna, med
anledning av hästens
mycket dåliga till-
stånd, frågade BB

om de skulle fortsatta behandlingen sva-
rade veterinären att han inte ansåg häs-
ten vara så dålig i och med att den åt och
drack. Han uppgav vidare att den inte
såg ut att lida. När BB anlände till stal-
let dagen därpå sade han sig dock vara
förvånad över att hästen hade överlevt
natten. Eftersom han tyckte att hästen
var piggare rekommenderade han ägar-
na att avvakta med transport till djur-
sjukhuset. En vecka efter symtomen
börjat stod hästen upp, åt och drack,
samt tömde tarmen och blåsan på egen
hand. BB skrev ut ett nytt recept på
Finadyne samt smärtstillande medel.
Hästen var fortfarande ostabil och avlas-
tade ett ben i taget. Rådet att avvakta
med transport till djursjukhuset kvar-
stod.

Den ena djurägaren tog ny kontakt
med djursjukhuset två veckor efter häs-
tens symtomdebut, för att undersöka
möjligheten att få komma dit och rönt-
ga hästen. Hon fick en tid sex dagar
senare. Inför transporten bad hon vete-
rinär AA att komma och göra en
bedömning av hästen. AA ansåg, efter

ansvarsärende

SMÅDJURSVETERINÄR
till välutrustad mindre klinik,
i område med stor efterfrågan.

Självständigt arbete

För info. ring: 070-1705757
mail: djurklinik@spray.se
Ansökan till: Tassarnas Djurklinik
Norra Torggatan 14
545 30  TÖREBODA
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att ha undersökt hästen i boxen, att
ägarna borde avvakta några dagar med
transport, samt att hästen inte led. Inför
resan skrev AA ut mer Finadyne. 

Resan till djursjukhuset gick bra. Då
veterinären där såg hästen och dess
stapplande gång kommenterade han
genast att den hade drabbats av fång.
Vid undersökning av benen och hovar-
na konstaterades att pulsen var hög och
att hästen hade en hovsänkning. Veteri-
nären beskrev för djurägarna att det var
som om hästen stod på fyra bölder och
att den inte visste vilket ben den skulle
stå på. Den hade också kraftiga smärtor
från hovarna. Djursjukhusveterinären
uppgav vidare att det såg mycket illa ut
men att han ville röntga hästen för att
visa dem hur det såg ut. Röntgenbilder-
na visade att hästen skulle ha stått på
bara "benpiporna" om den hade stått i
två-tre dagar till. Veterinären informera-
de dem om att hästen, av djurskydds-
skäl, måste avlivas omedelbart. Ägarna

tog därmed ett snabbt farväl av sin häst.
Djurägarna undrar hur det kommer

sig att varken veterinär AA eller veteri-
när BB kunde avläsa att det rörde sig om
en fånghäst. Enligt veterinären Anders
Ekfalk, Hästkliniken vid SLU, uppvisa-
de hästen typiska symtom på fång: nyli-
gen utsläppt på bete, något förhöjd tem-
peratur, står med bakbenen under sig,
svårt att gå och att lyfta benen samt för-
stärkt puls i benen. Under hästens tre
veckor långa sjukperiod försämrades
dess tillstånd dagligen. Veterinärbesök
skedde från första dagen som hästen
visade tecken på hälta och smärta, sam-
mantaget gjordes åtta veterinärbesök.
Vid flera av dessa tillfällen ifrågasatte
både hästägarna och stallägaren om häs-
ten inte led av fång. Ägarna undrar även
hur hästen kunde stå med mycket starka
smärtor från fyra bölder utan att detta
upptäcktes av veterinärerna, med tanke
på att hästen avlivades omedelbart efter
att den hade kommit till djursjukhuset.

VETERI NÄR A A:S AN FÖRAN DE
Anmälarna har beskrivit händelseför-
loppet korrekt. Vid AA:s första besök
uppvisade hästen en hälta i vänster bak-
ben. Hästen verkade öm i muskulaturen
över länden och på insidan av vänster
lår. Hovarna var inte särskilt varma och
pulsen inte speciellt stark. Den diagnos
som AA främst misstänkte var muskels-
kada av traumatiskt ursprung. Symto-
men var inte typiska för fång och anam-
nesen pekade inte heller i den riktning-
en. AA tog ett blodprov för att kontrol-
lera muskelvärden (CK och ASAT) och
hästen behandlades med antiinflamma-
torisk medicin (Finadyne vet) samt B-
vitaminer. Blodprovet analyserades och
värdena låg inom normalgränserna.
Djurägarna uppmanades, genom samtal
med stallägaren, att fortsätta med den
antiinflammatoriska behandlingen. Två
dagar senare hade AA telefonkontakt
med både stallägaren och en av djurä-
garna. AA diskuterade fallet med sin

Försäkringsinformation på www.ptk.se
Ger dig utförlig information om de privatanställda tjänstemännens 

lagstadgade och kollektivavtalade försäkringsskydd. Här kan du 
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kollega BB och uppgav därvid att han
inte misstänkte fång, men att det i vart
fall inte fanns någon annan medicinsk
behandling än Finadyne som var aktu-
ell, eftersom fenylbutazon var restnote-
rat (på apoteket) för tillfället. AA bad
BB att titta på hästen, dels för att få
någon annans uppfattning om fallet,
dels på grund av AA:s kommande ledig-
het.

En av djurägarna kontaktade därefter
AA två veckor senare och berättade att
hästen stod i boxvila, att den fortfaran-
de behandlades med Finadyne och att
hon hade bokat en tid för undersökning
vid djursjukhuset. Djurägaren ville ha
en bedömning huruvida hästen skulle
kunna transporteras dit tidigare samt en
undersökning om hästen behövde tap-
pas på urin. Vid samtal med BB uppgav
denne att han misstänkte skada på kors
eller kotpelare och att han i samråd med
djursjukhuset hade ordinerat boxvila för
att stabilisera hästens tillstånd. Vid AA:s
besök undersökte AA hästen i boxen
eftersom djurägarna uttryckte oro över
att flytta hästen. Då AA var helt inställd
på diagnosen bäcken- eller ryggskada
rektaliserade han hästen så försiktigt
som möjligt. Hästen jämrade sig vid
rektaliseringen men AA kände ingen
skada och urinblåsan var inte full. Häs-
ten rörde sig stelt men var alert och med
spetsade öron. AA:s bedömning var att
man skulle vänta med transporten till
den tid som var bokad på djursjukhuset.
Den antiinflammatoriska behandlingen
fortsatte, ingen störning i mag-tarmak-
tivitet förelåg. 

Den ena djurägaren ringde AA en
vecka senare och berättade vad som hade
skett på djursjukhuset. Det han fick
höra gjorde honom ledsen och bestört.
Det är svårt att förklara varför man gör
en felaktig bedömning, och i detta fall
blev förloppet olyckligt.

VETERI NÄR BB:S AN FÖRAN DE
Kollegan AA uppgav att han hade
besökt en "konstig häst" med misstänkt
fång men att symtomen inte stämde. AA
hade därför tagit ett blodprov för att
kontrollera muskelvärdena. De visade
sig vara inom normala gränser. AA bad,
efter ett telefonsamtal med ägaren, BB
att undersöka den aktuella hästen för att
ge ett andra utlåtande.

När BB kom till stallet var hans förs-

ta tanke att hästen hade fång, i och med
att den stod med bakbenen under sig.
Vid undersökning kunde BB dock inte
finna någon speciellt förstärkt puls som
är brukligt vid akut fång. Undersök-
ningen visade vidare en ataktisk häst,
den ville inte röra på bakbenen. Fram-
benen stod den normalt på. Palpation av
länd och korsrygg visade kraftig smärta.
BB misstänkte någon form av trauma. 

Vid telefonkontakt med en av djur-
sjukhusets veterinärer beskrev BB fyn-
den och fick stöd för teorin om någon
form av skada. BB ordinerade boxvila
och fortsatt behandling med Finadyne
samt diskuterade utfodring och andra

sjukdomar med djurägaren. Eftersom
fång inte längre misstänktes ansåg BB
att hästen skulle ha sin normala foders-
tat.

Vid återbesök två dagar senare mådde
hästen sämre. Rektalundersökning
utfördes för att finna en eventuell
bäckenskada. Inga skelettfynd gjordes,
däremot en kraftigt fylld blåsa. Hästen
hade inte, på grund av smärtan, kunnat
ställa sig i "läge" för urinering. Blåsan
tömdes via en kateter. Dagen därpå kon-
taktades BB av djurägaren eftersom häs-
ten inte kunde urinera själv. När BB
kom dit under eftermiddagen tömde
han blåsan på nytt. Han tömde den
också under kvällen. I samband med
detta diskuterade BB med djurägaren
och informerade henne om att progno-
sen inte föreföll god. Inriktningen på
behandlingen skulle därför vara att ge
hästen smärtlindring och god omvård-
nad så att den skulle kunna transporte-
ras till djursjukhuset för vidare under-
sökning och röntgen. Transport i det

tillstånd hästen då befann sig i var inte
tänkbart annat än med djurambulans.
Nästa dag igen åkte BB på nytt till stal-
let för att tappa hästen på urin. Denna
gång hade hästen dock urinerat när han
kom dit. Blodprov togs för undersök-
ning av infektionsbilden, samt, på
djurägarens begäran, för Borrelia och
Ehrlichia. Blodproven visade normala
värden, vilket BB informerade djuräga-
ren om följande dag. BB förlängde även
receptet på Finadyne. Byte av preparat
till fenylbutazon var inte möjligt då det
var restnoterat på apoteket. BB besökte
hästen på nytt fyra dagar senare eftersom
djurägaren ville ha en bedömning av
hästens tillstånd. Hästen var vid detta
tillfälle pigg och rörde sig bättre. BB
rekommenderade djurägarna att avvak-
ta till dess de fick tid på djursjukhuset.

JORDBRU KSVERKETS YTTRAN DE
Statens jordbruksverk yttrade sig i ären-
det och ansåg att veterinärerna AA och
BB inte agerat försumligt i sin yrkesut-
övning. I en kommentar skrev verket att
på grund av att hästen uppvisade en för
fång icke typisk symtombild med smär-
ta framför allt härrörande från bakho-
varna, misstänkte varken AA eller BB
fång, utan fann andra diagnoser vara
mer sannolika. Hästen släpptes ut i
hagen igen och rekommenderades sedan
kraftfoderutfodring. Detta kan eventu-
ellt ha bidragit negativt till sjukdoms-
förloppet. Hästen behandlades med
Finadyne, vilket är gängse behandling
även vid fång.

ANSVARSNÄMN DENS BEDÖMN I NG
Om veterinärerna varit osäkra på dia-
gnosen rörande hästens samtliga fyra
ben borde de, med tanke på hästens till-
stånd, inte ha väntat så länge utan remit-
terat hästen till en hästklinik eller ett
hästsjukhus (BB redan fyra dagar efter
symtomstart och AA två veckor efter
syntomstart). Med tanke på att djur-
skyddsskälen i detta fall har varit så utta-
lade, kan veterinärerna inte undgå en
erinran.

Ansvarsnämnden tilldelade veterinä-
rerna AA och BB en disciplinpåföljd i
form av erinran för att de av oaktsamhet
hade åsidosatt sina skyldigheter i den
veterinärmedicinska yrkesutövningen.

Johan Beck-Friis
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Veterinär Gunilla Eklund, institutionen
för farmakologi och toxikologi, SLU,
försvarade fredagen den 12 december
sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: "Cadmium
in Newborns – Bioavailability from
Infant Food Studied in a Rat Pup, a Pig-
let and a Human Intestinal Cell Line

Model". Opponent var
professor Ole Ander-
sen, Roskilde Universi-
tet, Danmark.

Kadmium är en mil-
jöförorening som an-
samlas i njurarna under
hela livet, vilket kan
leda till nedsatt njur-
funktion. För icke-
rökare är kosten den
största exponeringskäl-
lan och spannmålspro-
dukter svarar ensamt
för omkring hälften av
vårt kadmiumintag.
Detta kan ha särskilt
stor betydelse för späd-
barn som tidigt börjar
med spannmålsbaserad
välling och barngröt.
Barn får i sig mer av
den giftiga metallen
kadmium via bröst-
mjölksersättning och
välling än från bröst-
mjölk. Djurstudier har

visat att ungar har ett högre upptag i tar-
men av kadmium än vuxna och att hjär-
nans utveckling hos ungar påverkas av
kadmium. Kadmium är olika tillgäng-
ligt för upptag i olika livsmedel. I

avhandlingen har tillgängligheten av
kadmium från barnmat studerats hos
nyfödda råttungar, griskultingar och i
odlade tarmceller från människa,
Caco–2.

I en inledande studie mättes kadmi-
umhalterna i barnmat från Semper och
Findus som fanns på marknaden mellan
1997 och
1998. Halter-
na var låga och
varierade från
0,7 µg/kg i
komjölksbase-
rad bröstmjöl-
ksersättning, till 27 µg/kg i en full-
kornsgröt. Kadmium i spannmål
ansamlas i de fiberrika skaldelarna, vil-
ket kan förklara att fullkornsprodukter
generellt hade de högsta kadmiumhal-
terna. Juvret hos kon fungerar som en
barriär som förhindrar att höga halter
kadmium överförs till mjölken. Trots
detta är intaget av kadmium dubbelt så
högt hos spädbarn som ges komjölksba-
serad ersättning jämfört med barn som
ammas, och från sojavälling är intaget
tolv gånger högre än från bröstmjölk.
Det fanns skillnader i kadmiumhalt
mellan motsvarande produkter från de
olika barnmatstillverkarna, vilket troli-
gen förklaras av skillnader i recepten och
regionala skillnader på spannmålens
ursprung. Bidraget av kadmium från
välling och barngröt beräknades nå upp
till 50 procent av det provisoriskt tole-
rabla veckointag av kadmium som är
framtaget av Världshälsoorganisationen
och som ska skydda mot skadliga effek-
ter av kadmium. Det provisoriskt tole-

rabla veckointaget innehåller dock inte
någon säkerhetsfaktor och är baserat på
risken för njurskada hos vuxna indivi-
der. 

Upptaget av kadmium var högre hos
råttungarna än hos vuxna djur och mest
tillgängligt från vatten och bröstmjölk-
sersättning baserad på komjölk. Lägre
tillgänglighet från vällingar förklaras
troligen av att kadmium binder till
komponenter som fytinsyra och kostfib-

rer, vilket minskar uppta-
get i tarmen. Välling
minskade upptaget av
kadmium jämfört med
vatten hos griskultingar
men fördelningen av
absorberat kadmium till

njurarna var högre i vällinggruppen än i
vattengruppen. Tillgängligheten av kad-
mium i odlade tarmceller från människa
varierade mellan olika barnmatstyper
men var högre från provlösningar med
matsmältningsenzymer och barnmat än
från kontrollösningar med matsmält-
ningsenzymer utan barnmat. 

Avhandlingen visar att barn expone-
ras för mer kadmium från bröstmjölk-
sersättningar än från bröstmjölk och att
tillgängligheten och upptaget av kadmi-
um påverkas av barnmatens samman-
sättning. Nyfödda råttungar hade ett
högre upptag av kadmium än vad som
tidigare rapporterats hos vuxna djur.
Kadmiumupptaget hos nyfödda djur
och i tarmceller från människa varierade
för olika sorters barnmat och mer kad-
mium fördelades till njuren när kadmi-
um gavs i välling än i vatten. Ökad kun-
skap om hur kadmium tas upp från
olika livsmedel hos nyfödda är viktig för
att kunna bedöma hälsoriskerna av kad-
mium hos små barn.

Vaccinerande 
hunduppfödare dömd
❘ ❙ ❚ En hunduppfödare har dömts till
villkorlig dom och 60 dagsböter för
urkundsförfalskning och brott mot djur-
skyddslagen. Uppfödaren hade, utan att
anlita veterinär, vaccinerat åtminstone en
valpkull. Uppfödaren hade också skrivit

under och stämplat vaccinationsintyg på
stamtavlorna med ett namn som inte
finns i Jordbruksverkets register över
veterinärer i Sverige. Detta framgår i en
artikel i det kommande första numret av
Djuridiken 2004.

Den aktuella rasföreningen uppmärk-
sammade Jordbruksverket på det inträffa-
de. Föreningen uppgav att ett flertal

vaccinationsintyg från den aktuella
uppfödaren undertecknats på liknande
sätt. SJV överlämnade ärendet till åkla-
garmyndigheten i mars 2003, och dom
föll i oktober, efter det att uppfödaren
erkänt både den egenhändiga vaccinatio-
nen och intygsförfalskningen. Varifrån
uppfödaren fått vaccinet och intygsfor-
mulären framgår inte av ärendet. ■

Kadmium hos nyfödda barn

Barn får i sig
mer av den
giftiga metal-
len kadmium
via bröstmjölk-
sersättning
och välling än
från bröst-
mjölk.

disputationer

❘ ❙ ❚ noterat
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Diagnos: Måttlig njursvikt. Diagnosen ställdes med
en i stort sett icke fungerande vänsternjure och med
en högernjure som visade tecken på kompenserande
funktion.

Vänster njure kan inte säkert helt utlinjeras i scin-
tigrammen och tids/aktivitetskurvorna visar endast
mycket svag aktivitet i vänster njure. Dessa föränd-
ringar indikerar nedsatt funktion i vänster njure.
Total glomerulär filtrering (GFR) beräknades med
ledning av den scintigrafiska undersökningen till 2,45
ml/min/kg, varav höger njure stod för 86 procent
(2,10 ml/min/kg) och vänster njure för 14 procent
(0,34 ml/min/kg).

DISKUSSION
Njurscintigrafi är ett värdefullt hjälpmedel vid utvär-
dering av njurfunktion, som använts rutinmässigt
inom humanmedicinen i mer än ett decennium.
Inom veterinärmedicinen finns metoden beskriven
för hund och katt. 

Scintigrafi ger unik patofysiologisk information
som erhålls genom administrering av radiofarmaka.
Radiofarmaka innehåller en radioaktiv substans som
är lämplig för in vivo-användning i diagnostisering
eller behandling av sjukdom. Den utsända radioakti-
viteten detekteras med en gammakamera och fördel-
ning och intensitet kan visas som bilder och mätas.

Sjukdomar som påverkar njurarna är vanliga hos
hund (5) och omfattar bland annat infektion, neo-
plasi, cystabildning, njursten, toxininducerade ska-
dor, ett antal inflammatoriska sjukdomar (glomerulo-
nefrit) samt endokrin sjukdom (hyperthyreoidism).
Det är essentiellt att kunna mäta effekten av insatt
behandling.

Vid njurscintigrafi mäts den relativa mängd av
radiofarmaka som utsöndras via njuren då denna del
är proportionell mot njurens funktion (GFR). Njur-
scintigrafi ger viss information om anatomi men
framför allt om funktion, medan
andra bilddiagnostiska tekniker
som ultraljud och röntgen är
överlägsna när det gäller informa-
tion om struktur eller anatomi.
Betydelsen av förändringar påvi-
sade med hjälp av ultraljud kan
också vara svåra att avgöra. Njur-
biopsi kan användas för patolo-
gisk-anatomisk diagnos, men
säger inget om njurens funktion.

GFR anses vara den bästa para-
metern för att mäta njurfunktion
(9) eftersom den är direkt pro-

portionell mot antalet fungerande neuron (8, 10).
Serumurea och kreatininvärden har använts som ett
mått på njurfunktion men är relativt okänsliga mått,
då 70-75 procent av neuronen måste vara icke funge-
rande innan värdena blir onormalt höga (4, 10). Det
är viktigt att bristerna med serumurea och kreatinin
som mått på njurfunktion beaktas.

Inulin eller kreatinin-clearence är accepterade som
standardmetoder för att mäta njurfunktion hos hund
(3, 4). Metoderna är tids- och arbetskrävande, vilket
i praktiken förhindrat omfattande användning av tes-
ten. Nyligen rapporterades metoder att mäta plasma-
clearence av insulin och andra substanser, men dessa
metoder är också tidskrävande och fordrar en del
laboratorie– och datorkunskap (5). Upprepad
blodprovstagning kan stressa hunden och är tidskrä-
vande (1). Med njurscintigrafi elimineras de flesta av
de nämnda nackdelarna. Det är en snabb, relativt icke
invasiv metod för att utvärdera GFR, som ett mått på
njurfunktion som inte fordrar blod- eller urinprov.
Hela undersökningen tar mindre än 15 minuter och
kräver ingen sedering av hunden.

Tolkningsprinciper
Beräkningen av GFR via dynamisk njurscintigrafi
baseras på regressionskorrelation mellan andelen upp-
tag av 99mTc-DTPA i en njure och inulin-clearence.
Metoden som används i veterinärmedicin är anpassad
till hundar från en metod som utvecklades för män-
niska (7) och är baserad på upptaget av den injicera-
de dosen radiofarmaka under en viss tid. Via linjär
regressionsanalys kan GFR beräknas om den procen-
tuella utsöndringen av 99mTc-DTPA via njuren är
känd. Variationer i gammakamerans känslighet samt
normalpopulationens sammansättning påverkar vil-
ken regressionsekvation som använts vid beräkning-
arna. Det gör att varje plats som utför undersökning-
ar måsta fastställa sina egna normalvärden (2, 6).

I en normal njure (Figur
3a–3c) ses ett tydligt upptag av
99mTc-DTPA vid den första pas-

➤

Figur 3a. Njurscintigram från en
frisk tvåårig beagle-tik. Figuren
visar en del av scintigrammen
från den dynamiska undersök-
ningen som beskriver upptaget av
99mTc-DTPA i tio sekunder långa
intervall under 2,5 minuter. Hun-
den var placerad i vänster sido-
läge med gammakameran dorsalt
över bröst- och ländområdet.
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sagen efter intravenös injektion.
Därefter faller aktiviteten något
eftersom inte allt plasmaflöde pas-
serar glomeruli, för att sedan åter
öka vid efterföljande recirkulation
och ackumulering av radiofarma-
ka. Aktivitetstoppen ses vanligen
inom 180 sekunder efter admini-
strering (6, 7). Tiden till aktivitet-
stoppen kan variera något mellan
individer och är ofta längre vid
nedsatt njurfunktion och ibland
kortare vid diures. Efter aktivitet-
stoppen sjunker slutligen aktivite-
ten åter i njuren då 99mTc-DTPA
passerar vidare ut i nedre urinvä-

garna.
Totalt GFR över-

stigande 3 ml/min/
kg anses normalt
hos hund (7, 11).
Hundar med sub-
klinisk njurinsuffi-
ciens har totalt GFR
på 1,2-2,5 ml/min/
kg (Figur 2). Totalt
GFR under 1,0-1,3
ml/min/kg förelig-
ger oftast samtidigt
med förhöjda seru-
murea- och kreati-
ninvärden.

Njurscintigrafi är
även den enda
metod med vilken
njurarnas funktion

kan fastställas individuellt. Detta
är nödvändigt bland annat för att
bestämma funktionen i den kon-
tralaterala njuren inför operativt
avlägsnande av en sjuk njure.
Metodens begränsningar ligger i
det att det kan vara svårt eller
omöjligt att bestämma GFR i nju-
rar med kraftigt nedsatt funktion,
eftersom de då inte kan urskiljas
mot bakgrundsaktiviteten. I dessa
fall ses dock som regel kraftigt för-
höjda serumurea- och kreatinin-
värden.

För ytterligare information
kontakta gärna författaren.
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Figur 3b. Njurscintigram från samma hund som i
Figur 3a. En bild av de summerade scintigrammen
från minut 1 till minut 2 under undersökningen
används för att detektera njurarnas utbredning och
för att beräkna GFR. Hunden var placerad i vänster
sidoläge med gammakameran dorsalt över bröst-
och ländområdet.

Figur 3c. Normala tids/aktivitetskurvor från samma hund som i Figur 3a
och 3b.

➤
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Clinical Medicine 
of the Dog and Cat

I förordet till "Clinical Medicine of the
Dog and Cat" beskrivs boken som den
första illustrerade textboken inom
smådjursmedicinen. Redaktören och
delförfattaren Michael Schaer skriver att
boken är avsedd att komplettera andra
böcker i smådjursmedicin som inte
innehåller tillräckligt med illustrationer.
Boken riktar sig främst till studenter och
nyblivna veterinärer i specialistutbild-
ning (Amerikansk internship och resi-
dency).

Kapitlen i boken är uppbyggda på ett
likartat sätt. De olika författarna har
strikt beskrivit sjukdomarna i respektive
ämnesområde (dermatologi, oftalmo-
logi, infektionssjukdomar, hjärtsjuk-
domar osv) enligt uppställningen defini-
tion, etiologi, patofysiologi, kliniska
fynd, differentialdiagnoser, diagnos och
behandling. Jag misstänker att man
använt sig av detta upplägg för att få
boken att verka enhetlig, trots att förfat-
tarna är många. Det blir dock lite tråkigt
att läsa, och verkar ibland krystat därför
att man på vissa ställen verkar ha svårt
att fylla utrymmet under respektive
rubrik med meningsfull text. 

BRISTFÄLLIG 
I N FORMATION
Påfallande ofta saknas information om
prognos och behandlingstid. Man skil-
jer ibland inte heller på akuta och kro-
niska stadier av sjukdomarna. Ett exem-
pel på detta är rubriken "Acute and

chronic keratoconjunctivitis sicca", där
det under rubriken "Management"
endast står "Topical cyclosporine A, arti-
ficial tears, and antibiotics are
effective for many
cases of cani-
ne KNS" (slut
på ämnet).

Den okunni-
ge klinikern som
läser boken för
att få hjälp i sitt
arbete måste söka i
annan litteratur för
ytterligare, nödvän-
dig, information an-
gående behandling
och prognos. Boken är
full av liknande exem-
pel.

OJÄMN KVALITÉ
Vissa kapitel i boken är
bra, som t ex kapitlet
"Infectious diseases", skrivet av Richard
B Ford, medan andra kapitel är rent
dåliga som t ex "Pancreatic Disorders"
(Michael Schaer) och "Endocrine Dis-
orders" (Michael E Herrtage). De två
sistnämna är bland annat inte alls upp-
daterade på de senaste rönen om pank-
reassjukdomar och diabetes mellitus hos
katt, utan anger i princip samma
behandling för både hund och katt.

Man har förvisso lagt ner kraft på
färgglada bilder, men många är tämligen
meningslösa, t ex ett flertal bilder som
illustrerar hur avföring och kräkningar
kan se ut hos hundar med hemorragisk
gastroenterit. Dessa illustrationer gör
snarast en känslig läsare illamående, vil-
ket förmodligen inte är avsikten. Om
man däremot vill veta var och hur man

tar ett benmärgsprov på hund och katt,
är man hänvisad till summariska teck-

ningar som inte är till mycket
hjälp. Jag vill påstå att om
man sticker biopsinålen i
humerus så som det är visat,
är det nog svårt att få ut ett
prov överhuvudtaget. 

Det ojämna intrycket
boken ger gör att jag inte
kan rekommendera den,
varken till studenter
eller till veterinärer i
specialistutbildning.

Anna Einarsson

Specialist i hundens och
kattens sjukdomar,

Blå Stjärnans Djur-
sjukhus, Göteborg

bokanmälan

Svenska "diplomates" 
i Veterinary Diagnostic 
Imaging

❘ ❙ ❚ Margaretha Uhlhorn och Estelle
Ågren avlade under hösten examen för
diplomering inom Veterinary Diagnosic
Imaging i juni och september. De är
därmed medlemmar i European College

of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI),
och de första svenskar som genomför
examinationen inom diagnostic imaging.

För att få examen måste aspiranterna
genomgå en treårig utbildning med
praktisk klinisk träning samt teoretiska
studier enligt collage syllabus.

Utbildningen sker under handledning
av redan godkänd "diplomates" och
omfattar radiologi, ultraljud, scintigrafi,

magnetresonansteknik, computed tomo-
graphy imaging (CT Scan), radiobiologi,
anatomi, fysiologi och patofysiologi.
Examinationen sker i två steg där man
först måste godkännas i den teoretiska
delen för att få fortsätta med den praktis-
ka.

I år var det tio personer som klarade
examinationerna som ägde rum i Paris
och Köpenhamn. ■

❘ ❙❚ noterat

❘ ❚  f a k t a

clinical medicine 

of the dog and cat

Huvudredaktör:

Michael Schaer.
Förlag: Manson Publishing Ltd,
London, England.
Antal sidor: 576, med drygt 1 000
illustrationer i färg och svart/vitt.
Pris: 60 GB£ vid köp via hemsidan
www.manson-publishing.co.uk
ISBN-nummer: 1-874545-62-6.
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litteraturtjänst

Lån eller kopior av artiklar kan beställas
från Sveriges lantbruksuniversitets
bibliotek online i databasen LUKAS. För
information ang användarkonto (kost-
nadsfritt), kopiekostnader etc, kontakta
Ultunabiblioteket, Låneexpeditionen,
Box 7071, 750 07 Uppsala,
tel. 018-67 11 12, fax 018-67 28 53.
Lösnummer av Läkartidningen kan
beställas från Läkartidningens sekreta-
riat per brev, Box 5610, 114 86 Stock-
holm, eller per tel 08-790 33 00.
Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Rosenlunds allé 8, DK 2720 Vanløse,
Danmark.
Adress till Norsk Veterinærtidskrift: Den
Norske Veterinærforening, General
Birchs Gate 16, NO-0454 Oslo, Norge.

■ Ökad dödlighet bland danska mjölkkor
Øget dødelighed blandt danske malkekøer
Thomsen P T, Kjeldsen A M, Sorensen J T,
Houe H
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 17, 15-17.

■ Hullbedömning i mjölkkobesättningar
Huldvurdering i malkekvaegsbesaetninger
Andersen J E, Kristensen E
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 17, 18-21.

■ Erfarenhet av intramammär behandling
av subklinisk mastrit
Erfaring med intramammaer behandling av
subklinisk mastitis
Grymer J, Kristoffersen S T
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 17, 22-25.

■ Produktionsförhållande med betydelse för
välfärd hos slaktsvin
Produktionsforhold med betydning for
velfærd hos slagtesvin
Busch M E, Nielsen E O, Wachmann H,
Petersen H
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 17, 32-39.

■ Zoonoser hos fåglar och vilt
Zoonoser i fulge og vildt
Skov M N, Hald B, Nielsen E M, Madsen J
J, Rahbek C, Lodal J, Jespersen J B, Jørgen-
sen J C, Pedersen K, Dietz H H, Criél, -
Baggesen D L
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 18, 6-11.

■ Viltsjukdomar och vilthälsa i Danmark
Vildtsygdomme og vildthelse i Danmark
Dietz H H, Hammer AS, Jørgensen P H,
Olesen N J, Andersen H, Pedersen K,
Jørgensen J C
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 18, 12-17.

■ Cytostatikabehandling av cancer hos
hund och katt
Cytostatikabehandling af cancer hos hund
og kat
Bentsen M, Kristensen A T
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 18, 36-41.

■ Kvigmätning och hullbedömning
Kvigemåling og huldvurdering
Bundgaard S K
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 19, 20-25.

■ Blackhead en klassisk fjäderfäsjukdom
kommer tillbaks
Blackhead en klassisk fjerkræsygdomvender
vender tilbage
Permin A
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 20, 6-8.

■ Kaninsyfilis (Treponema paraluiscuniculi-
infektion) i en avelsbesättning
Kaninsyfilis (Treponema paraluiscuniculi-
infeksjon) i en avelsbesetning
Hanssen I, Bergh K
Norsk VetTidsskr, 2003, 115,10, 650-651.

■ Status för PMWS
Status for PMWS
Andersen F, Andersson M
Ds nyt, 2003, 19, 4, 6-9.

■ Ur Läkartidningen
West Nile-virus kan överföras via blod
Örn P
Läkartidn 2003, 100, 40, 3116

Länsstyrelsen har genom en omorganisation från den 1 januari i år samlat sin
veterinära kompetens i en veterinärenhet med fyra veterinärer och två administra-
törer på en av våra verksamhetsorter. Länsstyrelsens veterinärenhet med sin led-
ning är därför sedan årets början lokaliserad till Skara, ett av landets veterinära
centra.

Vi söker ersättare för en av våra länsveterinärer. Anställningen är tillsvidare och
med placering på vår veterinärenhet i Skara. Tillträde sker efter överenskommelse.

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

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

Du är välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2004 under adress:
Länsstyrelsen, Personalenheten, 403 40 GÖTEBORG. 
Märk ansökan ”112-82428-2003”.

Länsveterinär i Västra Götalands län

Länsstyrelsen är genom sin
mångfald av verksamhetsom-
råden och arbetsuppgifter en

intressant myndighet och en sti-
mulerande arbetsplats.

Länsstyrelsen företräder rege-
ringen i Västra Götalands län

och står för rättssäkerhet,
mångfald och hållbara helhets-

lösningar.

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

Mariestad, Skara, Uddevalla,
Borås och Hornborgasjön.

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

Mer information om
Länsstyrelsen finns på vår 

hemsida: www.o.lst.se
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Årsmöte för SSVO / Ögonpanelen
Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi och Ögonpanelen
har årsmöte och kurs 26-27 mars 2004 på Hotell Radisson SAS
Arlandia. 

Årsmötet börjar fredag 26 mars kl. 9.00. Punkter som ni önskar
ta upp på mötet anmäls senast 26 februari. Lördag 27 mars före-
läser Sheila Crispin om corneasjukdomar.

Anmälan till föreningens sekreterare Lennart Garmer, Djur-
sjukhuset Albano, 182 36 Danderyd, fax: 08-753 04 96, e-mail:
lennart.garmer@swipnet.se

Bokning av rum senast 25 februari SAS Arlandia, 
tel 08 - 506 840 00, bokn.nr 13369 SSVO. 

Besök nordiska 
fortbildningssidan

Sedan den 1 januari 2001 finns
en hemsida för nordisk veteri-
när fortbildning på Internet.
Det är de svenska, danska,
finska och norska veterinärför-
bunden som annonserar om
fortbildningskurser av intresse
för veterinärer i de fyra länder-
na. Sidan uppdateras fortlö-
pande, och adressen är
http://www-nordvet.slu.se
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❘ ❙ ❚ noterat

Kattkastrering får bara
utföras av veterinär
❘ ❙ ❚ Jordbruksverket har tillfrågats om det
är i enlighet med djurskyddslagstiftning-
en att veterinärassistenter på djursjuk-
hus och kliniker utför vissa operativa
ingrepp, t ex kastrering av hankatt. Verket
har i ett brev till bland annat samtliga
länsstyrelser och Sveri-
ges Veterinärförbund
besvarat frågan.

I förarbetet till djur-
skyddslagen anges att
när det gäller operativa
ingrepp bör det i princip
inte få förekomma att
någon annan än veteri-
nären själv verkställer ingreppet, konsta-
terar Jordbruksverket. I djurskyddsförord-
ningen har regeringen undantagit några
ingrepp som får utföras av annan än
veterinär, men dit hör inte kastrering av
hankatt.

Mot bakgrund av detta anser Jord-
bruksverket att den aktuella operationen,
och även andra operativa ingrepp som
inte undantagits, ska utföras av veterinär.
Den 18 september 2003 tillsatte regering-
en en särskild utredare (Arne Kardell) som
bland annat ska analysera veterinärens
möjlighet att delegera arbetsuppgifter.
Innan utredaren lämnat sin slutrapport
och regeringen eventuellt beslutat ändra
gällande lagstiftning, är det dock endast
veterinär som får utföra kastrering av
hankatt. ■Jobb som 

distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till
följande stationer:

Flyinge – en heltidsanställning (dnr 06-5921/03)

Örnsköldsvik
– en heltidsanställning (chef) (dnr 06-5922/03)

Örnsköldsvik
– en heltidsanställning (dnr 06-5923/03)

Linköping – en projektanställning 100 % t.o.m.
31 december 2005 (dnr 06-5924/03)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 16 januari 2004.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

REPRIS PÅ EN BRA KURS

Mastitbekämpning på besättningsnivå
Biologiska verktyg i fältarbetet

9-10 mars  2004
Sunnersta Herrgård och Kungsängens gård i Uppsala

Kursens övergripande mål
Vid hemgång kan Du som deltagare analysera och stegvis elimi-
nera riskfaktorer för mastit och därigenom förbättra juverhälsan
på besättningsnivå.

INFORMATION
Datum: Tisdag-onsdag den 9-10 mars  2004
Målgrupp: Veterinärer med nötkreaturspraktik
Kursledare: Håkan Landin, Svensk Mjölk
Föreläsare: Karin Persson-Waller, Torkel Ekman,  Gunnar 

Pettersson m fl.
Upplägg: Teori och metodik varvat med praktisk träning.
Avgift: 4.000 kronor per deltagare. Förtäring under 

kursen ingår. Moms tillkommer.
Begränsat antal deltagare.

Övrigt: Kursen ingår som underlag för specialistkompe-
tens i nötkreaturens sjukdomar i enlighet med 
SVS regelverk

Frågor: Håkan Landin,  telefon 070-3502482
Anmälan: Senast den 9 februari 2004 vill vi ha din anmä-

lan. Sänd den till Svensk Mjölk, I-B Malmlöf, Box
1146, 631 80 Eskilstuna. Fax 016-212 16. 
Tel 016-16 34 53. 
E-post: ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se

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

Stängt på förbunds-
kansliet under

jul- och nyårshelgerna

I år har förbundskansliet stängt
tisdagen den 23 december
samt fredagen den 2 och 
måndagen den 5 januari. 

Vid mycket brådskande och
angelägna ärenden kan kontakt
tas med:

Förbundsordförande 
Karin Östensson, 
tel: 070-461 14 46 
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Djurkliniken Roslagstull och Regiondjursjukhuset Strömsholm
anordnar i samarbete med

Veterinärföreningen Vexotic och Spånga gymnasium

GRUNDKURS I REPTILSJUKDOMAR
20-21 mars 2004

Plats Spånga gymnasium, Djurvårdsenheten

Föreläsare Veterinär Gunnel Anderson och Mia Runnérus samt 
herpetologerna Per-Anders Barkskog, Bosse Jonsson 
och Jan Malmgren

Målgrupp Reptilintresserade veterinärer. I mån av platser även
reptilintresserade djursjukvårdare. Kursen omfattar 
grundläggande skötsel, hantering, utfodring, behand-
lingar, narkos samt de vanligaste sjukdomarna. 
Praktiska demonstrationer kommer att hållas inom 
områdena klinisk undersökning, narkos, röntgen och 
obduktion.

Antal deltagare Max 30 st

Kursavgift 5 500:- inkl moms för medlemmar i Vexotic; 6000:- 
inkl moms för icke medlemmar. Avgiften inkluderar 
kurslitteratur;  luncher, fika, samt gemensam middag 
lördag kväll i Månskenshallen på Skansen-Akvariet, 
samt privat visning av Akvariet

Anmälan Skriftlig anmälan ska vara inkommen senast 10 feb-
ruari till Gunnel Anderson, Djurkliniken Roslagstull, 
Valhallavägen 12 A, 11422 Stockholm, tel 08-673 3109

Upplysningar Kontakta Bitte Kajler, 08-508 413 25 för frågor 
av praktisk natur. 

Tillstånd finns från Djurskyddsetiska nämnden för användande av
levande reptiler som demonstrationsmaterial.

Smådjursveterinär,  tillsvidaretjänst
sökes till Eskilstuna Djurklinik, ett dotterbolag till

Regiondjursjukhuset Strömsholm
Eskilstuna Djurklinik är en väletablerad djurklinik, här behandlas
årligen cirka 9000 smådjur. Möjlighet finns till tågpendling från
Stockholm med Svealandsbanan då kliniken är centralt belägen i
Eskilstuna. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av smådjurs-
sjukvård, specialintresse för katt är en merit då vi har många
kattpatienter. Tjänstgöringsgrad 60-100 % kan diskuteras. Ingen
jourtjänstgöring.

Välkommen med din ansökan eller vid frågor till
Klinikchef Annika Henschen, Bruksgatan 5, 632 20 Eskilstuna
Telefon 016-132526
mail:  annika.henschen@eskilstunadjurklinik.se

Stort intresse för 
könssorterad sperma
❘ ❙ ❚ Hittills har 300 doser könssorterad
sperma sålts i Sverige. Många mjölkbön-
der har längtat efter möjligheten, och få
ser något etiskt dilemma, rapporterar
Land Lantbruk den 29 november 2003.

– Intresset är enormt. Vi får väldigt,
väldigt många förfrågningar, säger Börje
Andersson till Lantbruk. Han leder det
privata seminföretaget Sweden ABC
Genetics i Västergötland som är den
aktör som sedan februari i år saluför
könssorterad sperma för mjölkkor i
Sverige. Det engelska avelsföretaget
Cogent som levererar den könssorterade
sperman uppger att dräktighetsresulta-
tet blir 8-10 procent sämre än med
konventionell sperma. Ett skäl kan vara
att en könssorterad dos endast innehål-
ler runt 2,3 miljoner spermier medan en
konventionell dos innehåller runt 15
miljoner spermier. Den ökade hantering-
en kan också ge sperman skador som gör
att kvaliteten sjunker.

Könssorteringen är inte hundrapro-
centig. En kalv av tio får trots sorteringen
"fel kön". Trots det är en könssorterad
spermados tre gånger så dyr som en
vanlig dos med både X- och Y-spermier,
och kostar för närvarande 900 kronor.

På Svensk Avel i Skara hänvisar man
fortfarande till intresseföreningen
Svensk Mjölks gällande policy kring
könssortering av sperma. Den uttrycker
tveksamhet men inte i första hand för att
könssortering av sperma skulle innebära
ett oetiskt manipulerande med naturen
utan för att de metoder och tekniker som
finns i dag för att könssortera sperma
inte är tillräckligt bra, enligt Svensk
Mjölk. ■

❘ ❙❚ noterat
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Rättelse

I svaret till EKG-frågan, SVT nr
15/03, sidan 35, Figur 2, hade tyvärr
några av pilarna vid EKG-remsan
hamnat fel. Den korrekta placeringen
av pilarna återges istället här.
Redaktionen beklagar misstaget.

Figur 2. Tredje gradens AV-block och
kammarextraslag. Notera att P-vågor-
na uppträder med jämna intervall
(pilar) helt oberoende av kammarkom-
plexen. Bilden är av trycktekniska skäl
förminskad men motsvarar 15 cm. En
liten ruta motsvarar 1 mm.

ATG-Klinikerna AB
ATG-Klinikerna AB är ett nybildat företag vars verksamhet tidigare hört till AB Trav
och Galopp och som nu överförts till Nationella Stiftelsen för Hästhållningens främ-
jande (NS). ATG-Klinikernas främsta uppgift är att erbjuda kvalificerad hästsjuk-
vård vid det 20-tal kliniker som finns spridda från Boden till Jägersro. Företaget
omsätter ca 65 mkr och har drygt 80 anställda veterinärer och veterinärassisten-
ter.

Klinikveter inär ,  hel t id
t i l l  Åby,  Göteborg

Då en av våra nuvarande veterinärer kommer att gå i pension
under våren 2004 söker vi nu en ny klinikveterinär. Kliniken
kommer att vara bemannad med fyra veterinärer och sex
assistenter.
Vi genomför nu en nybyggnation och en helt ny klinik kommer att
stå färdig i april 2004. Vi kommer bl a att ha dubbla löpargångar,
rullmatta, videoendoskopi, digitalröntgen och kompletta opera-
tionsfaciliteter.
Vi söker en hästveterinär, gärna med specialistkompetens i
hästens sjukdomar. Patientmaterialet är i dagsläget ca 40% trav-
hästar och 60% ridhästar.
Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete och är intresserad
av utveckling av verksamheten. Vi söker dig som har ett genuint
hästintresse och som har god samarbetsförmåga.
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av tillträdande klinik-
chef Karl-Henrik Heimdahl, tfn 031-87 23 23 eller 070-763 15 02.
Upplysningar om tjänsten kan också lämnas av tf VD Peter
Kallings, tfn 08-627 2011. E-post peter.kallings@atg.se.
eller överveterinär Peter Franzén, tfn 08-627 2050. E-post
peter.franzen@atg.se.
Din ansökan vill vi ha senast den 16 januari 2004 till: ATG-
Klinikerna AB, Hästsportens Hus, 161 89 STOCKHOLM.

AKUT ÖGONKIRURGI

Tid: 12 –13 mars 2004

Föreläsare: Nils Wallin 
Håkanson

Kursort: Visingsö

Arrangör: Jönköpings 
Smådjursklinik
tel 036-37 91 91
ulf.axelsson@jonko-
pingssmadjursklinik.se

Övrigt: Årsmöte Skalpellen 
13 mars 2004

Se kommande annons i SVT

Många skador 
vid arbete med djur
❘ ❙ ❚ Arbetsmiljöverket arbetar just nu med
att ta fram nya föreskrifter om säkerhet
vid arbete med djur. Som en del i det
arbetet passade myndigheten på att
under Elmia Lantbruk den 22-25 oktober
fråga bönderna själva om deras erfaren-
heter. Det var bönder verksamma inom
såväl mjölk-, kött- och grisproduktion som
fjäderfä.

Resultatet visar att de arbetsmoment
man upplever som mest riskfyllda är
behandling och förflyttning eller lastning
av djuren. Det är också här de flesta
skadorna uppstår. 46 procent av de tillfrå-
gade bönderna har någon gång varit
skadade, men endast tre procent av dem
hade varit sjukskrivna. En ännu lägre
andel anmälde sin arbetsskada till För-
säkringskassan. Bland andra typer av
skador finns också belastningsskador.

– Inom Arbetsmiljöverket har vi länge
känt till att det inträffar många olyckor
vid arbete med djur, säger Ulf Andersson,
sakkunnig och ansvarig för arbetet med
de nya föreskrifterna. Men mörkertalet är
mycket stort, eftersom lantbrukarna inte
rapporterar det som inträffar. Genom
svaren på enkäten har vi fått värdefull
information. ■

Källa: Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket
den 29 november 2003.

❘ ❙ ❚ noterat
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsumenternas bästa för ögonen
arbetar vi för säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sammansättning och näringsvärde, ger
råd och anvisningar samt visar vägen mot bra matvanor. På Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 300 personer.
Livsmedelsverket är också huvudman för besiktningsveterinärorganisationen, BVO, som är en fältorganisation under
Tillsynsavdelningen/enheten för köttillsyn. BVO:s personal, ca 190 medarbetare, utövar köttkontroll på slakterier och
köttproducerande anläggningar i hela landet, totalt mer än 200 anläggningar. Verksamheten finansieras genom avgif-
ter som tas ut från företagen. Fältorganisationen leds och stöds av en grupp om 20 medarbetare placerade i Uppsala.
Läs mer om oss på vår webbplats www.slv.se

Livsmedelsverket ledigförklarar 
2 veterinärtjänster

Överveterinär
till besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering vid kontrollenheten Kristianstad. I kontrol-
lenheten ingår ett slakteri och 1 exportanläggning.

Arbetsuppgifter
Som överveterinär har Du ansvar för den lokala verksamheten samt visst budget- och personalansvar.

Kvalifikationer
Du ska ha en bred veterinär kompetens, goda ledaregenskaper och förmåga att skapa ett gott samar-
betsklimat. Du bör ha flera års erfarenhet som besiktningsveterinär och helst även ha arbetat minst tre
månader som veterinärinspektör vid centrala Livsmedelsverket. Viss administrativ erfarenhet är önsk-
värd. 

Ytterligare upplysningar: administrativ chef Pia Holmqvist, tel 018-17 55 00. Fackliga företrädare är
Leif Skarhed, SACO, tel 0511-250 77 samt Magnus Blomberg, ST, tel 0480-571 00.    

Veterinär
till enheten för köttillsyn i Uppsala

Arbetsuppgifter 
Som veterinär på enheten för köttillsyn är din främsta uppgift att ge stöd i tillsyns- och köttbesiktnings-
frågor till medarbetarna i fältorganisationen (besiktningsveterinärer och -assistenter). Tillsynsarbetet är
f.n. inne i en viktig utvecklingsfas. En central uppgift är därför att medverka i insatser som syftar till kva-
litets- och kompetensutveckling. Verksamheten är avgiftsfinansierad, vilket kräver noggrann beman-
ningsplanering som grund för avgiftsberäkning. Även detta är uppgifter som du kommer att arbeta med.
Ärendehandläggning, medverkan i interna arbetsgrupper, kontakter med branschen, kommuner och
andra organisationer, även internationella, är exempel på andra arbetsuppgifter. 

Kvalifikationer
Förutom veterinärexamen ser vi gärna att du har erfarenhet från köttillsyn och myndighetsrollen. Med
tanke på de omfattande kontakter som följer av rollen krävs mycket god samarbets- och
kommunikationsförmåga. Administrativ förmåga samt förmåga att driva utvecklingsarbete är önskvärt.
Goda kunskaper i engelska samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska förutsätts.

Ytterligare upplysningar: enhetschef Viveka Larsson eller tf avdelningschef Peter Brådenmark. De
nås på 018-17 55 00. Centrala verkets fackliga företrädare för ST och SACO nås på samma nummer. 
BVO:s fackliga företrädare är Leif Skarhed, SACO, tel 0511-250 77 samt Magnus Blomberg, ST, 
tel 0480-571 00.   

Ansökan till båda befattningarna
Välkommen med din ansökan, märkt dnr 2731/03 (för tjänsten som övervete-
rinär) respektive dnr 2916/03 (för tjänsten som veterinär i Uppsala), senast
den 8 jan 2004 till Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala eller via 
e-post: livsmedelsverket@slv.se
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Svenska sällskapet för djurtandvård SSDt
inbjuder till kurs i

Tandsjukdomar hos katt samt 
kanin och marsvin

Föreläsare: Dr. Cecilia GorrelBSc, MA, Vet MB, DDS, Hon 
FAVD, Dipl EVDC, MRCVS. Cecilia är tandläkare 
utbildad i Sverige och veterinär i England. Där 
driver hon en klinik som är specialiserad på tand
vård samt oral kirurgi. Cecilia är en flitigt anlitad 
föreläsare över hela världen.

Tid: Lördag 13 mars – söndag 14 mars 2004.

Plats: Kursavgift: 4 750 kr. Fika, lunch, middag samt en 
övernattning ingår.

SSDt håller årsmöte i samband med kursen.

Anmälan görs genom inbetalning av kursavgift samt ev.
medlemsavgift (100:-) till Svenska sällskapet för djurtandvård på
SSDt:s  postgiro 1569557-0
OBS! Ange vem anmälan avser samt meddela address och tele-
fonnummer.
Sista anmälningsdag 10 februari.

För mer information kontakta  Susanne Andersson 
tel/fax  035- 397 97 el 0736- 258733.

Svenska

■ Nya
16/2 -04. Kurs i konsten att skriva

specialarbete av Regionsjukhuset
Strömsholm. Info: Lena Andersson, tel
0220-458 81. (Se annons i denna tid-
ning) 

5/3 -04. Kurs C15 för djursjuk-

vårdare anordnas i Ultuna av Kompe-
tenscentrum smådjur, SLU. 
Info: 018-67 17 85, e-post: 
kompetenscentrum.smådjur@slu.se
http://smadjur.slu.se (Se annons i denna
tidning)

9-10/3 -04. Kurs i mastitbekämp-

ning på besättningsnivå anordnas i
Uppsala av Svensk mjölk. Info: Håkan
Landin, tel: 070-350 24 82. (Se annons
i denna tidning)

11/3 -04. Grundkurs i smådjurs-

tandvård för tandläkare, veteri-

närer och djurvårdare arrangeras
av Sveriges Tandläkarförbund i Helsing-
borg. Info: Susanne Andersson, tel:
0736-258733, e-post: anderssonsusan-
ne@telia.com (Se annons i denna tid-
ning)

12/3 -04. Kurs C15 för djursjukvår-

dare anordnas i Ultuna av Kompetens-
centrum smådjur, SLU. 
Info: 018-67 17 85, e-post: kompetens
centrum.smådjur@slu.se http://sma
djur.slu.se. (Se annons i denna tidning)

12-13/3 -04. Kurs i akut ögonkirur-

gi arrangeras på Visingsö av Skalpellen
och Jönköpings Smådjursklinik. Info:
Ulf Axelsson, tel: 036-37 91 91, e-post:
ulf.axelsson@jonkopingssmadjurskli-
nik.se (Se annons i denna tidning)

13-14/3-04. Kurs i tandsjukdomar

hos katt samt kanin och marsvin

anordnas av Svenska sällskapet för djur-
tandvård (SSDt) på Hotel Tylösand i
Halmstad. Info: Susanne Andersson,
tel: 035-397 97 eller 0736-25 87 33. (Se
annons i denna tidning)

20-21/3 -04. Grundkurs i reptil-

sjukdomar arrangeras på Spånga gym-
nasium av Djurkliniken Roslagstull och

kongresser
& kurser

Regionsjukhuset Strömsholm i samar-
bete med Veterinärföreningen Vexotic
och Spånga gymnasium. Info: Bitte Kaj-
ler, tel: 08-673 31 09. (Se annons i
denna tidning)

2/4 -04. Kurs i ID-märkning arrange-
ras i Ultuna av Kompetenscentrum
smådjur, SLU. Info: 018-67 17 85, 
e-post: kompetenscentrum.smådjur@
slu. se http://smadjur.slu.se (Se annons i
denna tidning)

16/4 -04. Kurs i ID-märkning arran-
geras i Ultuna av Kompetenscentrum
smådjur, SLU. Info: 018-67 17 85, 
e-post: kompetenscentrum.smådjur@
slu.se http://smadjur.slu.se (Se annons i
denna tidning)

6-7/5 och 17-19/5 -04. Grundkurs

för hund- och kattdagis/pensio-

nat arrangeras i Ultuna av Kompeten-
scentrum smådjur, SLU. 
Info: 018-67 17 85, e-post: kompetens
centrum.smådjur@slu.se http://sma

djur.slu.se (Se annons i denna tidning)

3-4/09 -04. Konferens "Smådjurs-

dagarna" arrangeras i Ultuna av Kom-
petenscentrum smådjur, SLU. 
Info: 018-67 17 85, e-post: kompetens
centrum.smådjur@slu.se http://sma
djur.slu.se (Se annons i denna tidning)

23-24/09 -04. Kurs i genetik och

smådjursavel arrangeras i Jällaskolan
av Kompetenscentrum smådjur, SLU.
Info: 018-67 17 85, e-post: kompetens
centrum.smådjur@slu.se http://sma
djur.slu.se (Se annons i denna tidning)

16-17/10 -04. Kurs i Hundetologi

arrangeras i Ultuna av Kompeten-
scentrum smådjur, SLU. 
Info: 018-67 17 85, e-post: kompetens
centrum.smådjur@slu.se http://sma
djur.slu.se (Se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
19-30/1 -04. Kurs i AI på nötkreatur.

Arr: SLU. (SVT 14/03) ➤
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inbjuder till kurs i
”Konsten att skriva specialarbete”

Fredagen 6 februari 2004
Plats Regiondjursjukhuset Strömsholm

Målsättning En praktisk handledning i konsten att skriva 
specialarbete i SVS djurslagsspecialisering

Målgrupp Kursen vänder sig i första hand till veterinärer 
som går utbildning inom smådjur, men även de 
som går hästutbildningen är välkomna.

Föreläsare Nils Wallin Håkanson, Diplomate ACVO, 
Diplomate ECVO

Kursavgift 2000 kr exkl moms. Lunch, kaffe och kurs-
dokumentation ingår.

Upplysningar Lena Andersson, tel 0220-458 81

Anmälan Bindande anmälan till: Regiondjursjukhuset 
Strömsholm, Syltahagsvägen 12, 730 40 
Kolbäck, lena.andersson@regdjsh.se

Sveriges Tandläkarförbund presenterar:
Grundkurs i smådjurstandvård för tandläkare, 
veterinärer och djurvårdare

Kursgivare: Tandläkare (DDS) och 
veterinär Cecilia Gorrel, England

Avsedd för: Tandläkare, veterinärer 
och djurvårdare

Mål: Att efter genomgången kurs 
kunna diagnostisera och behandla de 
vanligast förekommande tandproble-
men hos hund och katt.

Kursplan:
Oraldiagnostik (undersökningsteknik 
och röntgen)
Parodontit hos hund och katt
Kronisk gingivostomatit hos katt
FORL
Diagnos och behandling av bettfel
Trauma (tänder och skelett)
Extraktionsteknik
Komplikationer vid extraktion
Endodonti

Tid: Torsdag 11 mars kl. 8.30 - fredag 
12 mars kl. 16.30 (14 timmar)
Plats: Jacob Hansens Hus, Norra Stor-
gatan 21, Helsningborg
Kursform: Föreläsningskurs
Kursavgift: 5.100 kr
Övrigt: Cecilia Gorrel är utbildad 
tandläkare i Sverige och veterinär i 
England. Hon driver en klinik för vete-
rinärtandvård och oral kirurgi. Cecilia 
är fl itigt anlitad föreläsare över hela 
världen. Just nu är hon President of 
the European Veterinary Specialisation 
(EBVS). Kursen hålls på svenska.
Litteratur: Rek boken ”Veterinary 
Dentistry for the General Practitio-
ner” av Cecilia Gorrel, ges ut jan 2004.
Arrangör: Södra Regionens Kurs-
nämnd, Sveriges Tandläkarförbund.

För anmälan och mer 
information om kursen 
kontakta Susanne Andersson på 
tfn: 0736-258 733 eller e-post: 
anderssonsusanne@telia.com
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29-30/1 -04. Kurs i hästutfodring

för veterinärer. Arr: Wallby Säteri.
(SVT 15/03)

9-14/2 -04. Kurs i AI på häst. Arr:
Institutionen för obstetrik & gynekolo-
gi, SLU. (SVT 14/03)

24-25/3 -04. Svenska Djurhälso-

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

internationella

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
7-9/02 -04. Kurs: Equine Orthopae-

dic Case Days arrangeras i Bonn, Tysk-
land av Arbeitsgruppe Pferd i samarbete
med Tieräztliche Klinik für Pferde Burg
Müggenhausen. Info: Arno Linder. Lau-
rahöhe 14, D-45289 Essen, Tyskland,
tel: 0049-2015718873, 
e-post: contact@agpferd.de, 
www.agpferd.se

24-26/09 -04. Conference Of the

race and endurance horse arrange-
ras i Oslo Norge av CESMAS (Confe-
rence on Equine Sports Medicine and
Science). Info: Arno Lindner, c/o
Arbeitsgruppe Pferd, Laurahöhe 14, D-
45289 Essen, Tyskland, tel: 0049-
2015718873, e-post: arnolindner@t-
online.de, www.cesmas.info/ 

■ Tidigare publicerade
29/1 -04. Seminarium om Introduc-

tory Overview of the Veterinary

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

23-25/2 -04. International Confe-

rence on Animal Welfare, Paris,
Frankrike. (SVT 10/03)

1-5/3 -04. Kurs: Ethics and Commu-

nication, Den Kgl Veterinær- og Land-
bohøjskole, Danmark. (SVT 14/03)

8-12/3 -04. Kurs: Legislation, Den
Kgl Veterinær- og Landbohøjskole,
Danmark. (SVT 14/03)

13-16/4 -04. International Confe-

rence on the Control of Infec-
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Starta eget
inspirationsdag för medlemmar 
som funderar på att starta eget

SACO arrangerar i samarbete med elva yrkesförbund, där
Sveriges Veterinärförbund är ett, en temadag för medlemmar
som funderar på att bli egna företagare. Inspirerande föreläsare
medverkar tillsammans med förbundsföreträdare för att ge svar
på frågor om att starta eget.

Ur programmet:
Att starta eget – utmaningar och möjligheter med Monica
Lindstedt, grundare av tidningen Metro och hemtjänstföretaget
Hemfrid.
Våga – vinn – att ta första steget med Fredrik Hären, författare
till böckerna ”Internet i marknadsföringen” och ”Kan en dator
le?”.
Vad kan SACO-förbunden göra för dig som egenföretagare?
Rundabordssamtal med förbundsföreträdare.

Aktuella tidpunkter / platser
Malmö 3 mars 2004
Göteborg 1 april 2004
Karlstad 27 april 2004
Stockholm 16 september 2004

Kursen är kostnadsfri för enskilda SACO-medlemmar. Sveriges
Veterinärförbund, tillsammans med övriga samverkande förbund
och SACO, står för hela kostnaden.
- Boka in datum redan nu inför säsongen 2004!
Utförligare program kommer att presenteras senare.

tious Animal Diseases by Vaccina-

tion, Paris, Frankrike (SVT 10/03)

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

Experimental design, Helsingfors
Universitet, Finland. (SVT 14/03)

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

Foodborne Infections and Intoxi-

cations, Berlin, Tyskland (SVT 11/03)

27-28/6 -04. The International

Symposium about Diseases of the

Icelandic Horse, Island (SVT 10/03)

25-28/8 -04. The Fifth World Con-

gress of Veterinary Dermatology,
Wien, Österrike. (SVT 14/03)

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

ce of the European Society for

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

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

WSAVA, the 10th European Con-

gress of FECAVA and the 7th Helle-

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

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

Dairy Federation International

Mastitis Conference, Maastricht,
Nederländerna. ■ 

Ansvarsnämnden 
ifrågasätter SVS-policy
❘ ❙ ❚ SVT har tidigare beskrivit ett ansvar-
särende där en veterinär blev fälld av den
veterinära ansvarsnämnden, för att hon
underlåtit att omedelbart påbörja antibi-
otikabehandling av en hund som fått
blodig diarré (SVT 7/03). Veterinären
överklagade ansvarsnämndens beslut till
länsrätten i Jönköpings län, bland annat
mot bakgrund av att hon ansåg sig ha
handlat i enlighet med SVS antibiotikapo-
licy.

Ansvarsnämnden har i detta fall valt
att aktivt gå in som motpart i överkla-
gandeärendet, något som är sällsynt för
nämnden. I sitt anförande till länsrätten
ifrågasätter ansvarsnämnden SVS antibi-
otikapolicy, främst för att den inte skulle

ta tillräcklig hänsyn till djurskyddsaspek-
ter. Nämnden skriver:

"Den åberopade resistenspolicyn skulle
följaktligen betyda att svenska veterinä-
rer – för att i tillbörlig mån respektera
resistensproblematiken – skulle vara
skyldiga att ta en kalkylerad risk vid blod-
iga diarréer och avvakta med antibiotika-
behandling av djuret till dess att den
livshotande processen har fortskridit så
långt att allmäntillståndet blivit kraftigt
påverkat ... Man saknar på denna punkt
ett uttalande av SVS och SVF om hur
policydokumentet förhåller sig till djur-
skyddslagen".

SVS kommer att skriftligen lämna in
sina synpunkter i sakfrågan till länsrätten
innan överklagandetiden gått ut, vilket
SVT säkert får anledning att återkomma
till. ■

Begagnad kvackutrustning
köpes! Jenny 073-624 04 73

❘ ❙ ❚ noterat

Granskning av artiklar
Samtliga artiklar som inkommer
till Svensk Veterinärtidning (med
undantag av insändare, rese-
berättelser o d) granskas före
publiceringen. Granskningen av-
ser artikelns sakinnehåll och
vetenskapliga uppläggning. Som
regel anlitas ämnesföreträdare
från veterinärmedicinska fakul-
teten eller SVA men även andra
personer kan komma ifråga för
olika specialområden. Redak-
tionen använder sig som regel
inte av utländska granskare.
Artiklar skrivna av svenska äm-
nesföreträdare utsätts endast för
grankning av den vetenskapliga
uppläggningen.

Redaktionen
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personnotiser

Födelsedagar i februari 2004
Bengt Eriksson, Nacka 80 år den 3/2
Bernt Ahlberg, Växjö 50 år den 4/2
Gabrielle Hallberg, Hörby 50 år den
10/2
Jan Persson, Gimo 60 år den 11/2
Kristina Klintevall, Hallen 50 år den
11/2
Berndt Lindgren, Landskrona 60 år
den 15/2
Jill Karlsson, Hjärnarp 50 år den 17/2
Göran Ahlström, Skellefteå 60 år den
18/2
Nina Lundin, Hammarö 50 år den 18/2
Peter Franzén, Uppsala 50 år den 23/2
Roland Zetterholm, Kungsgården 70
år den 25/2
Elisabet Lindal, Matfors 50 år den
25/2
Åsa Hilmersson, Ljungsbro 50 år den
26/2

Begagnad ultraljudsapparat
Alloka SSD 500 komplett, 55 000:-
Tel 0733-148479, 0410-25372

specialistkompetens

I enlighet med SJVFS 2003:9 har SVS 
den 4 november 2003 utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
svin för:
• Lena Eliasson-Selling
• Ingvar Hermansson
• Olof Schwan

Enligt beslut av Statens jordbruksverk
har nedanstående veterinär erhållit spe-
cialistkompetens i sjukdomar hos svin.
• Marianne Jensen-Waern

LUNDABYGDENS DJURSJUKHUS
inbjuder till Lundadagen

Lördagen den 31 januari 2004 på Grand Hotel i Lund

Huvudtema: Har veterinäryrket förändrats med ett ökat 
kvinnligt inslag?
I övrigt behandlas: Jämställdhet, Hjärt- och kärlsjukdomar och
Ledsjukdomar. 

Föreläsare: Karin Östensson, VMD, ordförande SVF; Shirley D. Johnston,
DVM, PhD,  USA; Börje Gustavsson, DVM, PhD, professor, USA; Karin
Schenck-Gustafsson, MD, professor KS, Stockholm; Monica Olin Wikman,
jur kand, departementsråd; Kristina Odensvik, docent, apotekare; Per
Michanek, VMD, forskare.

Anmälan senast 20 januari 2004. Lundabygdens Djursjukhus, Box 128,
221 00 Lund. Fax: 046-31 35 57, alt karin.ekberg@djursjukhusetlund.se



V
eterinärer är i allmännhet sparsamma. I syn-
nerhet verkar sparsamheten drabba äldre veterinärer.
Vikarier blir utskällda för att de använder för stora

bomullstussar eller föredrar engångsartiklar framför till
exempel infusionsaggregat för flergångsbruk. Det tydligaste
exemplet som jag själv upplevt är återanvändning av sprutor
vid avlivningar. Efter genomfört uppdrag, gärna med lite
blodblandad avlivningsvätska kvar i sprutan, tas sprutan isär
och sköljs. 

När man försöker protestera mot detta brukar svaret bli
ungefär ”nej, avlivningsvätska är inte farligt att få på händer-
na”. Nåväl, man tar seden dit man kommer och gör snart
likadant själv. Vid en närmare analys har jag dock kommit
fram till att det är ett vansinnigt förfarande. För det första är
det inte lämpligt att spola ut rester av avlivningsvätska i
avloppet, för det andra bör man inte utsätta sina händer för
läkemedel. För det tredje kan man anta att det tar runt två
minuter extra. Om man istället använder tiden till något
som man kan debitera en kund för är den värd cirka 10
kronor. Det är betydligt mer än värdet av två sprutor.
Alltså har det bara fördelar att slänga sprutorna direkt!

I ett anfall av sparsamhet, som alltså även
kan drabba unga veterinärer, gjorde jag ett
annorlunda inköp för en tid sedan.
Ägaren till en häst vars tänder jag
sköter erbjöd mig en begagnad
tandläkarstol till ett bra pris. Med
vetskapen om vad ett höj- och
sänkbart veterinärt undersöknings-
bord kostar blev jag genast eld och
lågor. Flera år av lidande med ett
bord anpassat till stående arbete
med ett djur av kattstorlek kunde
snart vara över!

Jag åkte hem till damen ifråga och
inspekterade tandläkarstolen. Det var
en vanlig blå tandläkarstol. Jag slog
genast till. Två dagar senare hade jag
lånat en bil med flak och kom tillbaka
för att hämta mitt fynd. Damen hade
sagt att det inte var några problem för
två personer att lyfta stolen. Uppen-
barligen var hennes man inte av
samma åsikt. Han sade att vi absolut
inte orkade lyfta upp den på bilens
flak. Istället föreslog han att vi skulle
använda en stege och hasa stolen på.

Skräckbilden i min hjärna av mannen, utslagen på marken
med en vält tandläkarstol över sig, fick mig att övertala
honom till ett lyftförsök. Efter maximal ansträngning stod
också stolen triumfatoriskt där på flaket. Vi stod bredvid
med skakiga armar och värkande ryggar.

Sedan dess har stolen skapat glädje i omgivningen. Till en
början var det medtrafikanterna som kastade förvånade
blickar vid varje trafikljus. Sedan blev det ett besök på en
stormarknad längs vägen. Där övervägde jag att sätta upp en
skylt vid bilen lydande ”Ambulant tandläkarpraktik - Var
god vänta här”. Väl hemma turades sambon, hans lillebror
och jag om att provsitta stolen och köra den mellan sittande
och liggande läge. 

Stolens namn CanCan förväntas ge positiva associationer
men jag garanterar att det kändes precis lika obehagligt att

ligga där i stolen utanför min mottagning som det gör
hos tandläkaren. Däremot är det betydligt billiga-
re hos mig. Kanske ett sätt att bota tandläkar-

skräck? Det får bli nästa
affärsidé!

Jenny Ennerdal

❘ ❙ ❚ kåseri

Sparsamhet drabbar även unga 
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Tack till researrangör
Undertecknad har haft förmånen att vid tre olika tillfällen delta i
av K G Linderholm anordnade kryssningar på Donau, Po respek-
tive Rehn. Samtliga kryssningar har varit fantastiska upplevelser,
en bra båt, trevliga medresenärer, härlig miljö, god mat och
dryck, intressanta utflykter till oförglömliga utflyktsmål och en
utomordentlig service under hela resan.

Vännen K G är värd en stor eloge anser 

Hans Plate  

in memoriam

Gunilla Palm

Gunilla finns inte längre bland oss. Tis-
dagen den 28/10 var hon på väg från
stugan i Sälen hem till Mellansel då en
plötslig och oförklarlig singelolycka
berövade Gunilla livet
omedelbart och skadade
maken Kjell mycket all-
varligt. 

När Gunilla påbörjade
sina veterinärstudier
1978 hade hon en karriär
inom databranschen
bakom sig. Vi hamnade i
samma anatomigrupp
och redan då fascinerades
jag av Gunillas rättfram-
ma och okomplicerade
sätt att umgås med män-
niskor. Hon var trots allt mer än 10 år
äldre än jag och ville ändå vara min vän
– hon lärde mig att en människas ålder
inte har med siffror att göra. Jag vill
minnas att redan på anatomen hade
Gunilla sina framtidsplaner utstakade:
hon skulle bli distriktsveterinär i Norr-
land. Efter ett par års studier flyttade
Gunilla och Kjell från villan i Solna till
Hargs Säteri i Upplands Väsby där de
modigt startade köttdjursuppfödning.
Kjell tog tjänstledigt från datajobbet och
utbildade sig till hovslagare och klövvår-
dare. Två år efter Gunillas examen och
helt enligt planerna fick Gunilla tjänsten
som distriktsveterinär i Bredbyn, ett
distrikt där hård konkurrens rådde med
en privatpraktiserande kollega. Gunilla
kavlade upp ärmarna, satsade stenhårt
och lyckades att etablera förtroendet
bland djurägarna i trakten.

Jag minns när kurskamraten Eva och
jag besökte Gunilla och Kjell då de var
relativt nyinflyttade i Mellansel, grann-

kommunen till Bredbyn. Hurtiga
Gunilla tog med oss på milslånga pro-
menader i skog och mark, vi tittade på
bäverdammar och nere vid havet beund-
rade vi den magnifika Höga Kusten. Det
var uppenbart att Gunilla trivdes i sin
nya hemtrakt. Närheten till kusten
innebar ju också närhet till den älskade
segelbåten.

Familjen Palm växte
med två härliga killar,
Saul och Antonio, kon-
takten mellan oss begrän-
sades till julkort men när
vi väl träffades var tiden
som bortblåst och man
fortsatte där man en gång
hade slutat. Så fungerar
sann vänskap. Min glädje
var stor när jag såg Gunil-
las namn bland deltagar-
na i nordisk akupunktur-
kurs för veterinärer hös-

ten 2001. Jag var medarrangör och fick
träffa Gunilla under fyra långhelger. Det
blev många glada möten och många
goda skratt, i Gunillas sällskap var skrat-
tet alltid nära. Vi såg båda fram emot
gemensamma kurser och kongresser i
framtiden.

Men ödet ville annorlunda. Gunilla
rycktes bort och lämnade familjen, vän-
ner och arbetskamrater i stor sorg.

Sänd era tankar till Saul och Antonio
som pendlar mellan förtvivlan över sin
kära mammas död och hopp om pappa
Kjells tillfrisknande. Och ni som kan,
stötta Gunillas svägerska Eva med make
Erling, vardagsänglar som har funnits
hos pojkarna sedan olyckan och kom-
mer att finnas där framöver så länge det
behövs.

Må frid vila över Gunillas minne!

Ritva Krokfors Wretemark

Kurskamrat Tuba Recta 1978-83
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S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2004
Sverige: 1 030 kronor + moms.
Europa: 1 325 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 470 kronor.




