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❘ ❙ ❚ ledare

M
edia har under februari uppmärksammat hur kvinnliga
besiktningsveterinärer utsatts för hot och trakasserier från
slakteriföretag, för att veterinärerna uppfattats som obekväma.

Fler veterinärer än de som framträtt i media har kontaktat veterinärför-
bundet med liknande historier, både från besiktningsveterinärorganisatio-
nen och distriktsveterinärorganisationen. 

Det som de officiella veterinärerna utsatts för sträcker sig från verbala
hot, som att »du ska få dina fiskar varma« och »jag vet var du bor«, till
rena handgripligheter. Exempel på de senare är vatten i stövlarna, hop-
knutna rockar och privatbilar som vandaliserats på olika sätt.

Hot och trakasserier som på detta sätt syftar till att påverka den officiella
veterinärens tjänsteutövning kan aldrig tolereras, något som säkert alla
inblandade är överens om. För veterinärförbudets del rör det sig om aktivi-
teter som förbundet med alla medel vill och måste motverka. För respekti-
ve arbetsgivare borde det också vara en självklarhet att sätta hårt mot hårt
så fort personalen behandlas på detta sätt. Det senaste fallet polisanmäldes
också av Livsmedelsverket, vilket känns som en bra markering.

T
yvärr verkar attityden mot de officiella veterinärerna hårdna
inom vissa näringsgrenar. De statliga arbetsgivarna måste därför
vara beredda att markera sin nolltolerans på samma sätt som Livs-

medelsverket nu börjat med, med polisanmälningar om nödvändigt. Det
kan även bli aktuellt att veterinärförbundet gör anmälningar, om en
medlem så önskar och det finns juridisk grund. De anställdas säkerhet är
dock i första hand arbetsgivarens ansvar.

Samtidigt är det viktigt att officiella veterinärer på fältet verkligen
anmäler trakasserier till sin arbetsgivare. Man ska inte behöva tolerera
verbala eller handgripliga hämndaktioner bara för att man utför sitt
arbete enligt samhällets instruktioner. Även om en arbetsmiljö är
»macho« och »grabbig« ska den officiella veterinären inte behöva finna sig
i direkta påhopp av det slag som uppdagats nu. Det är visserligen sällan
lätt att dra gränsen för vad som acceptabelt i en situation där man är
oense, men när man drabbas av direkta hot eller skadegörelse är gränsen
för länge sedan passerad.

Den officiella veterinären ska inte vara och vill inte vara en regelrätt
polis, varken på slakteriet eller i distriktsverksamhet. Samtidigt har han
eller hon samhällets uppdrag att kontrollera livsmedelshygien, smittskydd
och djurskydd. 

Det uppdraget måste respekteras av övriga aktörer, och
de som inte respekterar uppdraget måste märka tydliga
konsekvenser av sin attityd. Hot mot skattekontrollanter
eller tullpersonal resulterar omedelbart i polis-
anmälan. De officiella veterinärerna ska inte behöva
ha en högre toleransnivå i sin yrkesverksamhet.

Johan Beck-Friis

Informationschef
Sveriges Veterinärförbund   
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O   med
veterinär anknytning ligger just
nu på jordbruksministerns bord.
Utbildningen och den framtida

organisationen, där det statliga huvudmanna-
skapets vara eller icke vara kommer att avgö-
ras, är bara några. 

– Första steget i organisationsfrågan är att
öka samrådet mellan de statliga och privata
aktörerna, säger hon.

Vi träffar henne i det smakfullt inredda
tjänsterummet på Jordbruksdepartementet
för en kort och intensiv intervju. 
• Vilka är dina förväntningar på den svenska
veterinärkåren?

–Vi har duktiga välutbildade veterinärer i
Sverige och i och med detta så har jag höga
förväntningar. Att det är väldigt hög klass på
veterinärerna får jag bland annat höra från

djurägare och även i internationella samman-
hang.
• Har du djur själv?

– Nej, och det har jag aldrig haft. Mormor
och morfar hade både hundar och katter och
jag har hjälpt dem med både katter och hun-
dar till veterinären. 
• Vilka frågor med veterinär koppling tycker du
känns viktigast just nu?

– Framtidsfrågorna. Det handlar om vete-
rinärtillgången i framtiden. Regeringen beslu-
tade nyligen att göra en långsiktig studie av
behoven med ögonen riktade nästan tjugo år
framåt i tiden. Detta för att göra en bedöm-
ning av hur efterfrågan kommer att förändras.
Vad ser vi idag för strukturförändringar när
det gäller vilka som väljer att bli veterinärer?
Vi kan se att det blir allt fler kvinnor och det
påverkar också hur man vill lägga upp sitt

På tu man hand med
jordbruksministern

Inga extra pengar ur statskassan är att vänta till SLU. Ledningen måste i
stället hushålla med de pengar som finns. Det anser jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist. SVT träffade ministern som sätter framtidsfrågor-
na högst.
Hon anser att den svenska veterinärkåren håller hög klass och oroar sig
inte för utbildningens framtida kvalitet. Under våren tänker hon initie-
ra ett samråd mellan privatpraktiker och distriktsveterinärer med syfte
att lösa konkurrensfrågan.

text: Karin Åström Bengtsson

foto: Suzanne Fredriksson
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❘ ❙ ❚ reportage

arbete. Vi kan också se att Europa allt mer
fungerar som en marknad för arbetskraften
och det påverkar också. 
• Anser du att det finns för få veterinärer?

– Ja, just nu har vi en brist och SLU har
beslutat sig för att öka intagningen till närma-
re hundra studenter nästa omgång. Med en
annan sammansättning av veterinärerna och
andra krav på våra arbeten, kan det i framti-
den bli svårt att klara tillgången på veterinärer
dygnet runt.
• Hela SLUs ekonomi är i gungning och veteri-

närfakulteten drabbas hårt. Hur ser du på veteri-
närutbildningen? Är den prioriterad i budgeten? 

– SLU är ett sektorsuniversitet med i runda
tal , miljarder kronor i statsanslag. Det är
ett viktigt uppdrag för ledningen att hitta de
rätta prioriteringarna så att pengarna används
på ett så klokt sätt som möjligt. Veterinärut-
bildningen är en del som det ju har varit en
hel del heta känslor kring under senare tid.
Bland annat när det gäller omstruktureringen
som påverkat hästakuten. Men det är en liten
del i ett större paket. 

❚ ❘  f a k t a

ann-christin nykvist

jordbruksminister

namn: Ann-Christin
Nykvist, jordbruks- och
konsumentminister.
ålder: 54 år.
familj: Gift, med tre
barn.
Utbildning: Civileko-
nom, Handelshögskolan
1972.
bakgrund:

Har under åren 1972 –
1999 arbetat vid bland
annat Försvarets rationa-
liseringsinstitut, Han-
delsdepartementet,
Finansdepartementet,
Konsumentverket, Civil-
departementet, Kultur-
departementet och
Näringsdepartementet.
1999 generaldirektör för
Konkurrensverket. 2002
Jordbruks- och Kon-
sumentminister.

➤

Statliga aktörer som är ute
på en privat marknad måste
se upp så att de inte utnytt-
jar sin ställning, anser jord-
bruksminister Ann-Christin
Nykvist. Detta apropå försla-
get till ny veterinärorganisa-
tion med avvecklat statligt
huvudmannaskap.
– Tittar man på konkurrenssi-
tuationen så kan den ge de
privata aktörerna problem,
säger hon.
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– Jag har förståelse för att det är ett krävan-
de uppdrag för SLUs ledning att hitta den
rätta balansen men jag tycker att man bedri-
ver ett förändringsarbete som är nödvändigt. 
• När det gäller hästakuten så har dels ett av
landets hästtätaste områden förlorat en jour-
öppen mottagning och dels har studenterna för-
lorat möjligheten att få klinisk utbildning.
Kommentar?

– SLU är till för forskning och utbildning
och det är de kraven som hästakuten ska till-
godose. SLU ska inte bedriva ett djursjukhus.
Där finns det andra lösningar och andra som
bör ansvara för finansieringen. Kortsiktigt var
man tvungen att stänga för att bygga om och
anpassa lokalerna och därigenom kunna
jobba på ett nytt sätt, anpassat till kostnader-
na. Ledningen för SLU har lovat att i den mån
detta påverkar studenternas förutsättningar
att få den kliniska träning de behöver så ska
det åtgärdas. 
• Kan man verkligen dela upp detta att SLU
bedriver djursjukvård och klinisk utbildning.
Det går ju i varandra.

– Ja, man behöver ha den här praktiska trä-
ningen på djursjukhuset. Men många av

djurägarna har sett det som att det är ett djur-
sjukhus som man inte längre har samma till-
gång till, men det är en annan sak. Där finns
det också alternativ på marknaden till exem-
pel i form av distriktsveterinärer och
Strömsholm och så finns det en ambulerande
enhet också vid SLU. Huvudproblemet är
istället hur det här påverkar studenternas möj-
lighet att få en adekvat klinisk utbildning. 
• Hästjouren läggs ned och det finns planer på
att stänga smådjurspraktiken och så småningom
även den ambulerande enheten. Är det viktigt
med klinisk utbildning? Vill man ha kunniga
veterinärer? 

– Det är jag övertygad om. Och jag är säker
på att man gör avvägningar som är rimliga.
• På vilket sätt kommer du som minister att
bevaka att utbildningen inte urholkas?

– Här ska man se lite på rollerna. De som
är bäst på att avgöra innehållet i veterinär-
utbildningen borde ju vara universitetet
självt. Det är också väldigt viktigt att det förs
en diskussion mellan olika grupper. Ledning-
en är engagerad, lärarna och studenterna är
engagerade och veterinärförbundet är engage-
rat och det är väldigt bra att diskussionen förs.

➤
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Sedan ska regeringen ge de övergripande
förutsättningarna.
• Till exempel i form av mer pengar?

– Man ska inte ha för stora förhoppningar
om mer pengar, utan det handlar om att
använda de pengar man har väldigt klokt.
Man måste hela tiden vara beredd på ett för-
ändringsarbete. Regeringen ska ge de övergri-
pande förutsättningarna och prioriteringarna.
Vi har idag en veterinärutbildning som har
hög klass och i jämförelse med övriga Europa
så tillhör vi den divisionen där de duktiga
finns. Det ska vi värna. Klart att vi också om
tio år ska kunna säga att vi har en utbildning
av hög klass. 
• Ser du någon risk med att privata finansiärer
bekostar utbildningen?

– De ska ju inte in och styra utbildning och
forskning utan de ska betala den tjänst de får
som är en följd av att man behöver ha träning
för studenterna. 
• Riksdagens revisorer har kommit med ett för-
slag att regeringen ska utreda hur en avveckling
av det statliga huvudmannaskapet för distrikts-
veterinärorganisationen ska se ut. Är det statens
ansvar att det finns veterinärer i hela

landet,dygnet runt? Eller vems är det ansvaret?
– Man har ju satt upp ett antal krav. Man

ska kunna finna en veterinär i hela landet,
dygnet runt. Vi måste också kunna fullgöra
ett antal internationella uppdrag i EU. Vi har
landat i att det är rimligt med ett statligt
huvudmannaskap. Men det är ju inte rent
statligt idag. Vi har också privata aktörer på
marknaden. Är man offentlig aktör så kan
man ha vissa fördelar i olika sammanhang och
tittar man på konkurrenssituationen så kan
det ge de privata problem. Jag säger inte att vi
inte ska ha ett statligt huvudmannaskap. 

– Jag kommer att initiera en typ av samråd
för att hitta någon form där de privata och
offentliga aktörerna i ett första steg kan sitta
ner och diskutera problemen. Jag vill att vi ska
se om vi kan ha kvar den här strukturen. Se
om vi kan hitta bra lösningar så att man inte,
av brist på förståelse för varandras konkur-
rensförutsättningar, skaffar sig fördelar som
ger de privata aktörerna svårigheter. 
• Tycker du att konkurrenssituationen är orätt-
vis?

– Det är ett ständigt dilemma när man har
en offentlig verksamhet på en privat marknad. ➤

Associationsord
Vad tänker du på när jag säger…

…veterinär – Djur
…BSE – Fruktansvärd djurhantering

…djurskydd – Välbefinnande
…råbiff – Gott…men.Men!!!

…Belgian Blue – Groteskt!
…fritid – Träningsoverall

…slakteri – Yrkesskador. Personalens
utsatthet.

…homeopati – Ha, ha, ha. Jaaa… 
Där är jag liksom lite
betänksam.

Ministern är inte orolig för
den framtida kvaliteten på
veterinärutbildningen men
tycker inte att det är SLUs
uppgift att driva ett djursjuk-
hus. – SLU är till för forskning
och utbildning, säger hon.
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Man måste vara väldigt noggrann med att inte
korssubventionera och inte utnyttja att man
också har myndighetsutövning. 
• Tycker du att ett statligt huvudmannaskap
vore bäst?

– Nej, men nu har vi ett statligt huvudman-
naskap för huvuddelen av verksamheten och
för dagen tycker jag inte att vi ska ändra på det.
• Tycker du att det är viktigt att det finns vete-
rinärer i hela landet?

– Ja, det är en princip vi arbetat efter tidi-
gare och jag tycker att det känns rimligt.
• Skulle det fungera, till exempel i glesbygd, om
veterinärkåren avreglerades?

– Det vet man inte. Inom andra områden
som avreglerats, till exempel infra-
strukturen, har man ju inte fått flyg-
eller tåglinjer i hela landet. Då har
staten löst det genom att göra upp-
handlingar där det inte funnits täck-
ning. Sådana lösningar finns ju all-
tid.
• När det gäller djur- och livsmedels-
tillsynen finns det förslag på ny organi-
sation som innebär att fler myndighe-
ter än idag blir inblandade. Varför?

– Vi har haft olika utredningar
och det finns olika idéer om hur till-
synen ska organiseras. Det finns de
som menar att den bör vara statlig.
Andra menar att den bör vara kom-
munal. Nu skriver vi en promemoria
där vi drar slutsatser av synpunkter-
na vi fått i remissbehandlingen och
den ska sedan remissbehandlas.

Bland de folkvalda i riksdagen finns det inget
stöd för en helt statlig kontroll.
• Vad tycker du?

– Det är en avvägning. Jag har tidigare
arbetat med konkurrensfrågor (generaldirek-
tör för konkurrensverket. Reds. anm.) och
med de ögonen kunde jag se fördelar med den
statliga tillsynen.
• Vilka?

– Styrningsmöjligheterna och att det är
enklare att administrera. 
• Har det något med enhetlighet att göra? Att
samma regler gäller överallt?

– Ja, och det är ett av problemen med upp-
delningen på flera aktörer men vi jobbar med
det här och vi kommer att hitta bra lösningar. 
• Veterinärförbundet arbetar aktivt med att få

stopp på de långa djurtransporterna i EU.
Bland annat är vi med i en utredning som tagit
fram ett betänkande som du nyligen fått. Vad
gör du som minister?

– Betänkandet är digert och alldeles
utmärkt att använda i lobbyarbetet. Man får
ta upp de här frågorna i alla de sammanhang
där de platsar. Jag tar upp dem i ministerrådet
och jag vet att utredningen där det finns före-
trädare för olika intressen (bland annat veteri-
närförbundet. Reds. anm.) har varit i Bryssel.
Det finns ju ett antal vägar att gå.

– Exportbidragen för transport av djur till
tredje land har vi redan reagerat mot från
svensk sida och sagt att det är oacceptabelt att
lägga EU-pengar på.

– Frågan finns på dagordningen i minister-
rådet och nu väntar vi på initiativ från EU-
kommissionen.
• Du har tagit initiativet till ett diskussionsma-
terial för gymnasieskolan om djuretik. Varför?

– Det engagerar. I materialet tog vi tre
exempel. Sällskapsdjur, livsmedelsproduce-
rande djur och försöksdjur. I mitt möte med
många medborgare så är etiska frågor väldigt
vanliga. När jag var alldeles ny konfronterades
jag med problemen i Asien med export av
hund- och kattskinn. När jag är ute i gymna-
sieskolor och presenterar mig som jordbruks-
och konsumentminister vill ungdomarna
helst diskutera etik- och miljöfrågor.

– Vi har många frågor på gång som rör djur-
omsorg och djuretik. Transportutredningen,
importförbud av katt- och hundskinn, höns-
burarna, djurens villkor vid uppfödning och
slakt och farmning av djur. 
• Har vi etiskt fungerande slakterier?

– Det är en stor fråga där jag inte har kun-
skaper. Jag har inte varit på något slakteri
ännu. Däremot har vi regler som är mer ambi-
tiösa än andra länder. Jag har tagit del av fil-
mer om grisslakt där danska och svenska slak-
terier jämfördes och det föreföll vara mycket
mer etiskt på de svenska.
• Hur ska vi kunna behålla vårt goda sjuk-
domsläge i ett utvidgat Europa?

– De länder som kommer med i unionen
måste leva upp till den standard vi har och vi
kan hjälpa dem som inte nått dit. Redan nu
har vi olika typer av sådant bistånd i länderna
kring Östersjön. Jag tycker att vår beredskap
är god.

➤

»Exportbidragen för
transport av djur  till
tredje land har vi redan
reagerat mot från
svensk sida och sagt
att det är oacceptabelt
att lägga EU-pengar
på.«
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Per Beskow, djurhälsoveterinär, vet med lic, Martin Norqvist, lantmästare,
Nils Lundeheim, husdjursagronom, AgrD, docent och Per Wallgren, statsveterinär, VMD, docent, adjungerad professor*

Hälso- och produktionsmässiga synpunkter

Utomhusproduktion av grisar i Norrland 

➤

❘ ❙ ❚ vetenskap

Inledning
Under några år kring millenniumskiftet
var lönsamheten i svinnäringen under
starkt avtagande. Detta medförde att
många svinproducenter sökte sig till
alternativa produktionsformer som eko-
nomiskt var mer attraktiva än de kon-
ventionella. Då konsumentens efterfrå-
gan av lokalt framtagna livsmedelspro-
dukter ökade och kravet på mer djur-
vänlig uppfödning kom i fokus, blev
utomhusproduktion ett alternativ. 

I Norrland förekommer utomhus-
uppfödning av grisar i relativt begränsad
omfattning då det subarktiska klimatet
ställer höga krav på såväl utrustning
(hyddor, stängsel) som arbetsinsatser
(). Intresset för denna produk-
tionsform har dock ökat under senare
tid i den nordligaste delen av landet. 

Svenska erfarenheter av utomhuspro-
duktion grundar sig huvudsakligen på
studier från södra Sverige. Dessa visar att
lönsamheten för produktionen varierar
mycket mellan olika besättningar. Till-
gången till markareal, jordens beskaf-
fenhet (genomsläpplighet), stängsel,
hyddor, utfodrings- och vattnings-
system samt klimat är faktorer som
påverkar ekonomin. Utgifterna för

byggnader är tämligen låga, medan
däremot foder- och arbetskostnaderna
är högre än inom konventionell produk-
tion. I vissa fall är kostnaderna för upp-

födningen utomhus avsevärt högre jäm-
fört med den konventionella produktio-
nen. Detta leder till krav på ökad ersätt-
ning till producenten, vilket i sin tur

Kan utomhusproduktion av grisar i ett subarktiskt klimat vara
förenligt med god djurhälsa, bra produktionsresultat och gott
djurskydd? 
Presenterad studie genomfördes i fyra integrerade svinbesätt-
ningar i Norrland under tre år.
Resultatet från studien visar att en god utomhusproduktion är
fullt möjlig att genomföra, men att uppfödningsformen ställer
mycket höga krav på djurägarna och även medför högre kost-
nader än konventionell produktion.

Foto: Martin Norqvist

Figur 1. I Norrland förekommer utomhusuppfödning av grisar i relativt begränsad
omfattning då det subarktiska klimatet ställer höga krav på såväl utrustning som
arbetsinsatser.
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➤ leder till ökat konsumentpris per kg fläs-
kkött i handeln ().

Då det gäller sjukligheten har konsta-
terats att förekomsten av pneumonier
och pleuriter samt abscesser registrerade
vid slakt är lägre för utomhusgrisarna
jämfört med de konventionellt uppföd-
da. Motsatta förhållandet gäller före-
komsten av white spots (spolmask-
skadad lever) och artriter. Här uppvisar
utomhusgrisarna i genomsnitt en högre
prevalens jämfört med inomhusgrisarna
(, ). I en senare studie () har sam-
bandet mellan artriter hos utomhusgri-
sar och förekomsten av rödsjukebakteri-
en Erysipelothrix rhusiopathiae fastställts.
I konsekvens med detta rekommenderas
idag allmänt vaccination mot rödsjuka
vid utomhusuppfödning av slaktsvin.
Mag-tarmstörningar är ovanliga hos
utomhusuppfödda smågrisar och
slaktsvin. Detta kan bland annat bero på
intag av fiber- och ligninrik föda som
hittas i marken ().

Antal levande födda grisar per kull
och smågrisdödligheten varierar mycket
inom utomhusproduktionen. En orsak
till lågt födelsetal kan vara bristande vac-
cinationsrutiner avseende rödsjuka och
parvovirus. En ökad smågrisdödlighet
kan ibland också förklaras med att räv
och korp stjäl nyfödda smågrisar (, ).
Slaktsvin som föds upp utomhus växer i
regel något långsammare än konventio-
nellt uppfödda grisar, bland annat bero-
ende på en ökad aktivitet då grisarna rör
sig ute i det fria. Om grisarna är friska bör

de dock väl kunna konkurrera med de
konventionella avseende tillväxten ().

I länder som Danmark och England
är utomhusproduktion av smågrisar van-
lig. Här underlättas produktionen av ett
gynnsamt klimat som ställer lägre krav
på utrustning samtidigt som arbets-
insatserna kan begränsas. 

Syftet med denna studie var att
undersöka hur uppfödningen av grisar
utomhus inverkar på djurhälsa, produk-
tion och djurskydd med speciellt beak-
tande av de klimatologiska förhållanden
som råder i Norrland. Studien bygger på
en jämförelse mellan sommar- och vin-
terhalvåret. 

Material och metoder
Undersökta besättningar

Studien genomfördes i fyra integrerade
svinbesättningar (A–D) med – sug-
gor i produktion. Besättningarna A och
D var belägna i Västerbotten, besättning
B i Jämtland och besättning C i Häl-
singland. Provtagningar och insamling
av data pågick från sommaren  fram
till och med vintern . Som sommar
definierades perioden  juni– novem-
ber och vinter som perioden  december
– maj. Dygnsmedeltemperaturerna
för orter belägna i närheten av de fyra
besättningarna uppmätta i mitten av
sommaren och i mitten av vintern var i
genomsnitt +,ºC respektive -,ºC
(SMHI, Norrköping). 

I besättningarna A–C bedrevs utom-
husproduktion året runt, medan besätt-

ning D under vinterhalvåret tillämpade
inomhusproduktion med tillgång till
utomhusvistelse. Besättningarna C och
D var KRAV-godkända vilket innebar
att uppfödningen skedde efter ett speci-
ficerat regelverk ().

I besättningarna A–C skedde grisning
året runt utomhus i hyddor. Cirka en
vecka före grisning flyttades suggorna ut
på nytt bete. Efter avvänjningen, som
skedde vid sju till åtta veckors ålder,
fram till slakt gick vanligtvis grisarna
kvar i samma hägn. I besättning D
tillämpades sommartid samma modell
som för de övriga besättningarna, men
vintertid skedde all produktion och
uppfödning inomhus i ett KRAV-god-
känt system med storboxar på djupströ-
bädd, inomhushyddor och rastgård på
gjuten cementplatta.

Markrotationen följde i regel växtfölj-
den, vilket innebar att inga grisar
beträdde mark där det vistats grisar
under de senaste tre åren. Undantaget
utgjordes av besättning A där det fanns
ett permanent hägn för sinsuggor och
galt.

Vaccinationer

och parasitbekämpning

I besättningarna A–C vaccinerades
moderdjuren och galtarna regelbundet
mot rödsjuka och parvovirusinfektioner
medan man i besättning D endast vacci-
nerade mot rödsjuka och då huvudsak-
ligen gyltor.

Avmaskning och avskabbning utför-
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Figur 2. Markrota-
tionen följde i regel
växtföljden, vilket
innebar att inga
grisar beträdde
mark där det
vistats grisar under
de senaste tre åren.
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des regelbundet i besättning A, medan
besättning B tillämpade en mer spora-
disk behandlingsstrategi mot parasiter-
na. I KRAV-besättningarna C och D
förekom ingen parasitbekämpning. I
samband med övergången från konven-
tionell slaktsvinsproduktion inomhus
till utomhusproduktion inköptes till
besättning C enbart djur från skabbsa-
nerade livdjursbesättningar.

Järnbehandlingar

I alla besättningarna hade smågrisarna
tillgång till jord under hela uppväxt-
tiden. Förutom detta gavs i besättning A
i regel en järninjektion (dos  mg
Fe+) under första levnadsveckan och i
besättning D hade smågrisarna tillgång
till järnberikad pellets under inom-
husvistelsen vintertid. 

Blodprover 

Två gånger per år (sommar och vinter)
togs i varje besättning blodprover från
tio nyligen avvanda smågrisar (ålder
cirka  veckor) för kontroll av hemoglo-
binstatus samt blodprover från tio väx-
ande grisar i åldern – månader och tio
slaktfärdiga grisar för analys av
antikroppar riktade mot Mycoplasma
hyopneumoniae (M hyo), Actinobacillus
pleuropneumoniae serotyperna  och  (A
pp  respektive A pp ), Erysipelothrix
rhusiopathiae (E rhus) och Sarcoptes sca-
biei (S scabiei). Likaså analyserades gri-
sarnas proteinnivåer utifrån dessa
blodprover. 

De hemoglobintester som utfördes
under  och  analyserades vid
Institutionen för klinisk kemi, Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.
Prover tagna under  och  ana-
lyserades direkt i besättningarna med
hjälp av en transportabel hemoglobin-
mätare, HemoCue® (, ). För att
erhålla jämförbara nivåer mellan de två
analysmetoderna testades ett antal pro-
ver enligt bägge metoderna. SLU-värde-
na låg vid denna jämförelse , procent
lägre än HemoCue® och därför multi-
plicerades de i studien erhållna SLU-
värdena med faktorn ,.

Förekomsten av antikroppar analyse-
rades med olika indirekta ELISA-tekni-
ker. Avseende M hyo betraktades absor-
bansnivåer överstigande , i serum
spätt / som en positiv reaktion (,
). Motsvarande gränsvärden utgjorde

, absorbansenheter i serum spätt
/ för A pp (), , i serum spätt
/ för E rhus () respektive , i
serum spätt / för S scabiei ().

Som ett mått på djurens infek-
tionsbelastning bestämdes proteinnivån
i serum med hjälp av en refraktometer,
Leica VET , Leica Microsystems inc,
Buffalo, USA ().

Parasitundersökningar

I syfte att undersöka parasitstatus i
besättningarna togs färska avföringspro-
ver från fem suggor, fem smågrisar i
åldern tio till tolv veckor samt fem
slaktsvin. Även här togs prover två gång-
er per år, sommar och vinter. Från var-
dera djurkategorin analyserades vid
varje provtagningstillfälle proverna
beträffande förekomsten av ägg från
Ascaris suum (A suum) och Oesophagosto-
mum (O spp). Analyserna utfördes enligt
vedertagna metoder (, ) vid Svenska
Djurhälsovårdens parasitologiska labo-
ratorium i Uppsala.

Sjukdomsregistreringar

vid slakt

Under observationsperioden insamlades
kontinuerligt data från besättningarnas
besiktningsfynd vid slakt. Registrering-
arna skedde i enlighet med Livsmedels-
verkets författning (SLV H , ).

Prevalenserna för de vanligast förekom-
mande besiktningsfynden (abscesser,
artriter/ ledskador, svansbitningar,
pneumonier, pleuriter och white spots)
sammanställdes för varje enskild besätt-
ning enligt samma rutiner som normalt
tillämpas inom Svenska Djurhälsovår-
den.

Produktionsdata

Produktionsdata för varje enskild
besättning insamlades kontinuerligt
under studien. För varje smågriskull
registrerades antalet levande födda, död-
födda och avvanda grisar samt diperio-
dens längd. På grund av genomförd
gruppavvänjning fanns för besättning D
inga uppgifter om antalet avvanda
smågrisar per kull. 

För varje vecka rapporterades ett
medelvärde för slaktvikt och köttpro-
cent för de grisar som slaktats. Dess-
utom rapporterades ungefärligt födelse-
datum för dessa grisar. Utifrån dessa
uppgifter beräknades ålder vid slakt,
samt tillväxthastighet från födsel till
slakt.

Hälsotillsyn och kontroll 

av djurskyddet

Vid varje provtagningstillfälle och
insamling av produktionsdata kontrol-
lerades allmän hälsostatus och djur-
skydd i besättningarna. I praktiken
innebar detta att varje besättning kon-
trollerades fyra till sex gånger per år
under försöksperioden. 

Statistiska modeller

Hantering och statistisk analys av
insamlade data genomfördes med hjälp
av programvaran SAS (). Separata
analyser gjordes för besättningarna A–C
respektive för besättning D.  

Variation i hemoglobinkoncentration
analyserades med hjälp av variansanalys
enligt en statistisk modell som innehöll
effekterna av besättning, säsong samt
samspelet mellan säsong och besättning
(A–C) respektive säsong (D). 

Variation i serumkoncentrationer
(antikroppar mot specifika agens respek-
tive proteinkoncentration) analyserades
med hjälp av variansanalys enligt en statis-
tisk modell som innehöll effekterna av
besättning, säsong och ålderskategori
samt samspelet mellan säsong och ålders-
kategori (A–C) respektive säsong, ålders-

Figur 3. Under observationsperioden
insamlades kontinuerligt besättningar-
nas besiktningsfynd vid slakt.
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kategori samt samspelet mellan säsong
och ålderskategori (D). 

Skillnader mellan säsong för andel
seropositiva djur, samt klassindelad
förekomst av parasitägg analyserades
med hjälp av Fisher’s Exact test.

Variation i kullstorlek och ditid analy-
serades med hjälp av variansanalys enligt
en statistisk modell som innehöll effek-
terna av besättning, kullnummer (, ,
+), säsong samt år (A–C) respektive kull-
nummer (, , +), säsong samt år (D).

Variation i mätvärden från slaktsvins-
produktionen (ett mätvärde per slakt-
vecka) analyserades med hjälp av varians-
analys enligt en statistisk modell som inne-
höll effekterna av besättning, säsong samt
år (A–C) respektive säsong och år (D).

Redovisade medeltal är »korrigerade
medeltal«, och signifikansnivåer anges på
konventionellt sätt: ns = ej signifikant, *
= p< ,, ** = p< ,, *** = p< ,.

Resultat
Hemoglobinstatus

Som framgår av Tabell  förelåg ingen
signifikant skillnad i hemoglobinstatus
mellan sommar- och vinterhalvåret för
besättningarna A–C. Medelvärdet var
 gram/liter för båda perioderna. I
besättning A, där en extra järntillförsel i
form av injektion tilldelades grisarna
under första levnadsveckan observerades
emellertid en viss numerisk skillnad
mellan sommar och vinter,  respekti-
ve  gram/liter. Besättning D uppvisa-
de ett signifikant (p<,) lägre värde
under vintern då grisarna vistades inom-
hus ( gram/liter) jämfört med som-
maren då grisarna vistades utomhus (
gram). Hemoglobinstatusen var dock
tillfredsställande i båda fallen. 

Luftvägsinfektioner

De kliniska tecknen på luftvägslidanden

var få utom i besättning D där det fram-
för allt under vinterhalvåret (inom-
husproduktion) förekom en del hosta
hos de växande grisarna. Antikroppsni-
våerna för M hyo var i konsekvens med
detta höga hos slaktsvinen (stor andel
grisar över ,) i besättningen under
såväl sommaren som vintern. 

Som framgår av Tabell  fanns bland
slaktsvinen i åldern tre till fyra månader
i alla fyra besättningarna högre andel
positiva reagenter och högre antikropps-
värden mot A pp  och A pp  under vin-
terhalvåret jämfört med sommarperio-
den. Däremot förelåg ingen signifikant
skillnad i antikroppsstatus avseende
M hyo mellan vinter och sommar för
denna ålderskategori. De slaktfärdiga
grisarna hade däremot en lägre andel
positiva djur och lägre antikroppsnivåer
för M hyo under vintern jämfört med
sommaren, medan det motsatta förhål-
landet rådde precis som för de yngre
djuren avseende A pp  och A pp .
Andelen positiva djur och mängden
antikroppar mot M hyo och A pp ökade
med stigande ålder.

Rödsjuka 

De enda signifikanta skillnader som

Tabell 1. Hemoglobinkoncentration (gram/l) i serum hos avvanda grisar.

Sommar Vinter
Besättningar Antal djur Medeltal Antal djur Medeltal Sign.
A–C 74 129,7 60 130,4 ns
D 30 135,9 30 124,8 **
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Figur 4. De serologiska analyserna avseende svinskabb uppvisade inte några uttalade signifikanta skillnader mellan årstiderna.



förelåg mellan sommar- och vinter-
halvåret, avseende andelen positiva rea-
genter och antikroppsvärden mot röd-
sjukebakterien E rhus hos de olika kate-
gorierna av grisar, var för besättningarna
A–C där den senare i genomsnitt uppvi-
sade något högre antikroppsnivåer
under vintern (,) jämfört med som-
maren (,). Andelen seropositiva djur
och serumkoncentrationen av antikrop-
par ökade med åldern hos slaktsvinen
(Tabell ).

Serumproteiner

Som framgår av Tabell  var koncent-
rationen av serumprotein högre för
slaktfärdiga grisar jämfört med grisar
i åldern tre till fyra månader. I besätt-
ning D förelåg inte någon signifikant
skillnad i proteinnivåer mellan som-
mar och vinter, medan koncentratio-
nen av serumprotein i besättningarna
A–C var något högre under vintern
jämfört med sommaren.

Parasiter

De serologiska analyserna avseende
svinskabb (S scabiei) uppvisade inte
några uttalade signifikanta skillnader
mellan årstiderna. Andelen seropositiva
reagenter liksom antikroppsnivåerna
ökade med stigande ålder hos slaktsvi-
nen. De högsta värdena noterades i
besättning D (Tabell ).

Förekomsten av spolmask (A suum)
och knutmask (O spp) var generellt sett
låg i alla besättningarna. Endast enstaka
träckprov hade mer än   ägg per
gram. Mängden spolmaskägg var störst
hos smågrisar och slaktsvin medan
knutmaskägg förekom mer frekvent hos
suggor och slaktsvin. Inga större skillna-
der mellan årstiderna kunde utläsas
(Tabell ).

Besiktningsfynd 

vid slakt

Som framgår av Tabell  var, med
undantag för artriterna, de registrerade
besiktningsfynden vid slakt generellt
sett få. I besättningarna A–C registrera-
des inga artriter under sommarperioden
och , procent under vinterperioden
medan motsvarande prevalenser för
besättning D var , procent för somma-
ren och , procent för vintern. I en
nyligen genomförd studie () konstate-
rades att medeltalet registrerade artriter

vid sju större slakterier i Sverige låg
under två procent för motsvarande regi-
streringsperiod.  

I besättning D var prevalensen pleu-
riter , procent för sommaren och ,
procent för vintern, medan för besätt-
ningarna A–C motsvarande prevalenser
var , respektive , procent.

Produktionsresultat

För smågrisproduktionen var antalet
levande födda per kull signifikant lägre
för besättningarna A–C under vintern
(,) än under sommaren (,). För
besättning D var ditiden signifikant kor-
tare under vintern,  dagar jämfört
med  dagar under sommaren. I övrigt
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Tabell 2. Förekomst av serumantikroppar riktade mot Mycoplasma hyopneumoniae

(M hyo), Actinobacillus pleuropneumoniae serotyperna 2 och 3 (A pp 2, A pp 3),

Erysipelothrix rhusiopathiae (E rhus) och Sarcoptes scabiei (S scabiei).

A. Andel positiva besättningar respektive positiva djur.
Besättningarna A-C Besättning D

Infektions- Andel pos. besättn.1 Andel pos. djur2 Andel pos. djur2
ämne Sommar Vinter Sommar Vinter Sign. Sommar Vinter Sign.
3–4 månader
M hyo 0/3 0/3 0/64 0/60 ns 24/30 20/30 ns
A pp 2 1/3 3/3 3/64 22/60 *** 2/30 13/30 ***
A pp 3 2/3 3/3 4/64 17/60 *** 0/30 10/30 ***
E rhus 2/3 1/3 8/64 2/60 ns 1/30 0/30 ns
S scabiei 2/3 1/2 12/64 20/50 * 24/30 27/30 ns

Slaktfärdiga
M hyo 3/3 2/3 26/90 5/40 * 26/29 9/29 ***
A pp 2 3/3 2/3 38/90 22/40 ns 6/29 21/29 ***
A pp 3 3/3 3/3 41/90 40/40 *** 8/29 22/29 ***
E rhus 3/3 1/3 13/90 10/40 ns 7/29 2/29 ns
S scabiei 3/3 3/3 35/89 18/40 ns 24/29 29/29 *

B. Genomsnittliga absorbansnivåer av antikroppar.
Infektions- Besättningarna A-C Besättning D
ämne Sommar Vinter Sign. Sommar Vinter Sign.
3-4 månader
M hyo 0,18 0,23 ns 0,88 1,15 ns
A pp 2 0,18 0,48 *** 0,15 0,39 **
A pp 3 0,12 0,29 ** 0,14 0,38 *
E rhus 0,08 0,10 ns 0,08 0,07 ns
S scabiei 0,11 0,14 ns 0,20 0,27 *

Slaktfärdiga
M hyo 0,43 0,27 *** 1,54 0,52 ***
A pp 2 0,39 0,86 *** 0,26 0,62 ***
A pp 3 0,39 0,96 *** 0,32 0,59 **
E rhus 0,19 0,30 ** 0,15 0,13 ns
S scabiei 0,23 0,22 ns 0,42 0,33 **

1 = Antal positiva besättningar/antal undersökta besättningar
2 = Antal positiva djur/antal undersökta djur 

➤

Tabell 3. Proteinkoncentration (gram/l) i serum hos växande grisar.

Grisar 3-4 månader Slaktfärdiga grisar
Besätt- Sommar Vinter Sommar Vinter
ningar Antal Medelt. Antal Medelt.Sign. Antal Medelt. Antal Medelt. Sign.
A-C 64 65,9 60 68,3 * 90 74,5 40 77,5 *
D 30 66,9 30 68,8 ns 29 76,7 29 75,2 ns
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förelåg inga signifikanta skillnader i
resultat i smågrisproduktionen mellan
årstiderna (Tabell ).

För besättningarna A–C var slaktvik-
ten samt tillväxt från födsel till slakt sig-
nifikant lägre under vinterhalvåret (,
kg respektive  gram/dag) jämfört med
sommarhalvåret (, kg respektive 
gram/dag). Övriga produktionsresultat
för slaktsvinen uppvisade inga eller små
skillnader mellan årstiderna. I besättning
D var uppfödningsperioden från födsel
till slakt i genomsnitt cirka  dagar
längre än för besättningarna A–C. I kon-
sekvens med detta var tillväxten i
genomsnitt drygt  gram lägre per gris
och dag för besättning D jämfört med
besättningarna A–C (Tabell ).

Diskussion
Hemoglobinstatus

Trots att huvuddelen av grisarna endast
fått jord som järntillförsel under utevis-
telsen låg hemoglobinkoncentrationen i
serum på en klart hög nivå (cirka 
gram/liter) för alla fyra besättningarna

under båda årstiderna (Tabell ). Värde-
na är jämförbara med dem som erhålls
vid inomhusproduktion vid profylak-
tisk järnbehandling under grisarnas
första levnadsvecka (, , ). Likaså
ligger värdena i paritet med dem som
uppmättes vid en studie på utomhusgri-
sar i södra Sverige under sommarperio-
den maj–juli () och i motsvarande
utländska undersökningar ().

I besättningarna A–C sågs ingen sig-
nifikant skillnad mellan sommar och
vinter avseende hemoglobinkoncentra-
tionerna. Resultatet är anmärkningsvärt
med tanke på att det borde vara svårare
för den lilla grisen att komma åt jord
vintertid då marken ofta är frusen och
täckt med snö. Noterbart var dock att
hemoglobinvärdena i besättning D var
signifikant lägre under vintern jämfört
med sommaren trots att grisarna vista-
des inomhus under hela vintern och
förutom jord även hade tillgång till järn-
pellets.

Skillnaden i hemoglobinkoncentra-
tioner i blodet varierar ofta mellan indi-

vider, kullar och åldrar () varför långt-
gående slutsatser avseende de olika
besättningarnas hemoglobinstatus inte
kan göras. De genomförda studierna
indikerar emellertid att utomhusgrisar
generellt sett tillgodoser sitt behov av
hemoglobin genom jordupptag och
detta oavsett årstid.

Luftvägsinfektioner

I tidigare svenska undersökningar har
konstaterats att förekomsten av luftvägs-
infektioner hos utomhusgrisar är låg (,
). I de besättningar som ingick i den
aktuella studien, med undantag av
besättning D, var förekomsten av pneu-
monier och pleuriter också marginell.
De låga prevalenserna återspeglade sig,
förutom i registrerade besiktningsfynd
vid slakt (Tabell ), även i blodbilden
hos slaktsvinen där besättningarna A–C
överlag uppvisade relativt låga
antikroppsnivåer mot M hyo och A pp
medan besättning D hade höga
antikroppsnivåer mot framför allt M hyo
(Tabell ). De i besättning D tidigt upp-

Figur 5. Både i tidigare svenska undersökningar och i den aktuella undersökningen konstateras att förekomsten av luftvägsinfektio-
ner hos utomhusgrisar är låg.

➤
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komna pneumonierna av SEP-karaktär
kan ha sin orsak i en kontinuerlig inom-
husproduktion vintertid där stallklima-
tet inte har varit optimalt. 

Dålig miljö i kombination med kon-
tinuerlig produktion m m är faktorer
som verkar provocerande på utveckling-
en av luftvägsinfektioner (, ). Tidigt
debuterande pneumonier hinner avläka
innan slakt () vilket sannolikt också
inträffade i besättning D, varför registre-
rad förekomst av SEP vid slakt var låg.
Däremot var prevalensen pleuriter rela-
tivt hög i besättningen, vilket till stor del
kan förklaras av den kontinuerliga pro-
duktion som var allmänt förekomman-
de då djuren vistades inomhus vintertid.

Generellt sett ökade andelen djur
med antikroppar riktade mot A pp  och
A pp  hos slaktsvinen under vintern
jämfört med sommaren i alla de under-
sökta besättningarna. Däremot förelåg
ingen skillnad i antikroppsstatus avseen-
de M hyo mellan årstiderna förutom hos
de slaktfärdiga grisarna där andelen
positiva reagenter och antikroppsnivåer
var lägre under vinterperioden. En
högre andel djur med antikroppar rikta-
de mot A pp under vinterhalvåret kan ha
sin förklaring i att det sannolikt finns ett
samband mellan utvecklingen av pleu-
ropneumonier/pleuriter och provoce-
rande klimatfaktorer. Detta samband är
inte lika uttalat då det gäller infektioner
orsakade av M hyo ().

Rödsjuka och artriter

I besättningarna A–C kunde det inte
fastställas att rödsjukan utgjorde något
kliniskt problem under uppväxtperio-
den även om registrerad förekomst av
artriter vintertid var hög (, procent)
och att det under vissa perioder förekom
kliniska ledproblem hos grisar som vis-
tades ute. I besättning D låg både under
sommar- och vinterperioden prevalen-
serna artriter vid slakt på höga nivåer, ,
respektive , procent (Tabell ).

Då endast gyltorna vaccinerades mot
rödsjuka misstänktes också initialt att
E rhus var orsak till de hos slaktsvinen
uppkomna artriterna som uppträdde
främst under vinterperioden då grisarna
vistades inomhus. Vid patologisk-anato-
miska analyser av infekterade hasleder
kunde dock konstateras att kroniska pågå-
ende purulenta proliferativa inflammatio-
ner var orsaken till ledförändringarna. 

Vid den bakteriologiska undersök-
ningen isolerades betahemolyserande
streptokocker. En hypotes kan vara att
grisarnas omställning från ute- till
inomhusvistelse medfört att klövsulesår
uppkommit och att det skett en sprid-
ning av infektionsämnet till haslederna
via lymf- och blodkärlen. Liknande iakt-
tagelser har gjorts i andra svinbesätt-
ningar hos djur som fötts upp inomhus
efter en längre tids utomhusvistelse
(Kugelberg, personligt meddelande,
).

Det bör dock beaktas att E rhus är det
vanligaste påvisade infektionsämnet vid
artriter hos slaktsvin i Sverige () och
att det förekommer allmänt spritt i
naturen. Även om de serologiska analy-

serna tyder på att rödsjukan inte spelat
någon större aktiv roll i de undersökta
besättningarna kan det ändå inte uteslu-
tas att E rhus har haft del i utvecklingen
av de artriter som registrerades vid slakt.
Nyligen utförda svenska studier ()
indikerar att vaccination av slaktsvin
mot rödsjuka kan förebygga ledskador
hos utomhusgrisar. 

Serumproteiner

De i undersökningen uppmätta halterna
av serumproteiner (Tabell ) utgjorde ett
mått på det allmänna infektionstrycket i
besättningarna. Samtliga värden låg
inom förväntat område ( –  gram/
liter) som anses vara normalt för växan-
de grisar (). Likaså ökade halten

Tabell 5. Prevalens (%) registrerade besiktningsfynd vid slakt.

Besättningarna A-C Besättning D
Besiktnings- Sommar Vinter Sommar Vinter
fynd n = 225 n = 557 n = 488 n = 693

Abscess 0 0,5 0,6 0,6
Artrit 0 3,6 3,7 3,6
Övr. ledskador 0,4 0,5 0,2 0
Svansbiten 0 0,9 0 0
Pneumoni SEP 0 0,4 0 0,9
Pneumoni App 0,4 0 0 0,1
Pleurit 0,9 0,4 6,4 5,1
White spots 4,4 0,9 1,6 0,3

n = antal slaktade djur

Tabell 4. Förekomst och fördelning av ägg per gram av Ascaris suum (A suum) och

Oesophagostomum (O spp) hos suggor, smågrisar (10-12 veckor) och slaktsvin.

Djurkategori/ Antal ägg per gram / sommar Antal ägg per gram / vinter
Besättning 0 0-5000 > 5000 0 0-5000 > 5000 Sign.
Ascaris suum
Suggor/A-C 27/301 3/30 - 23/27 4/27 - ns
Suggor/D 9/15 6/15 - 15/15 - - *

Smågrisar/A-C 13/20 7/20 - 19/30 11/30 - ns
Smågrisar/D 5/15 9/15 1/15 4/15 11/15 - ns

Slaktsvin/A-C 16/30 14/30 - 8/30 21/30 1/30 ns
Slaktsvin/D 15/15 0/15 - 8/15 5/15 2/15 **

O spp
Suggor/A-C 15/30 13/30 2/30 7/27 19/27 1/27 ns
Suggor/D 11/15 4/15 - 10/15 4/15 1/15 ns

Smågrisar/A-C 20/20 - - 27/30 3/30 - ns
Smågrisar/D 14/15 1/15 - 10/15 5/15 - ns

Slaktsvin/A-C 12/30 18/30 - 21/30 9/30 - *
Slaktsvin/D 11/15 4/15 - 10/15 2/15 3/15 ns

1 = Antal djur per kategori i förhållande till antal undersökta totalt.
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serumproteiner med stigande ålder, vil-
ket kan förklaras med att äldre grisar har
exponerats för fler antigen (). De
något högre värdena som uppmätts
under vintertid kan vara en indikation
på ett högre infektionstryck under den
kalla årstiden. Detta stärks av det fak-
tum att bland annat antikroppsnivåerna
för A pp var högre under vintern jämfört
med sommaren.

Parasiter

Några säkra slutsatser avseende årstids-
skillnader i skabbförekomst går inte att
fastställa. Medelnivåerna av antikroppar
riktade mot S scabiei låg i medeltal på för-
hållandevis låga nivåer och indikerar
endast att svinskabb fanns i alla fyra tes-
tade besättningarna (Tabell ). KRAV-
besättningarna C och D genomförde

inga profylaktiska åtgärder mot skabb.
Noterbart är att besättning C, som enbart
inköpte skabbfria djur vid övergången till
utomhusproduktion, uppvisade positiva
reagenter. Av totalt  undersökta
slaktsvin i åldern tre till fyra månader var
en positiv medan nio av  slaktfärdiga
grisar var positiva. Medelvärdena avseen-
de antikroppsnivåerna för de två ålders-
grupperna var tämligen låga (, respek-
tive ,). En tänkbar förklaring kan vara
en uppkommen korsreaktion vid ELISA-
testen mot andra kvalster som fanns i
omgivningen.

Den registrerade förekomsten av
white spots (spolmaskskadad lever) vid
slakt var låg. Som mest registrerades i
medeltal , procent för besättningarna
A–C under sommarperioden. Under
övriga perioder var medelprevalensen

för alla fyra besättningarna lägre än två
procent (Tabell ). Medelprevalensen
white spots för de sju större slakterierna
i Sverige låg under registreringsperioden
mellan fem och sju procent (). I kon-
sekvens med resultatet av besiktnings-
fynden vid slakt var det endast i enstaka
träckprov som antalet ägg från spolmas-
ken (A suum) översteg   per gram.
Likaså uppträdde knutmasken (O spp) i
liten omfattning. Även här var det få
träckprover som innehöll mer än  
ägg per gram (Tabell ).

Den låga parasitbördan avseende
endoparasiterna kan vara resultat av en
väl fungerande markrotation som inne-
bar att inga grisar kom ut på bete där det
inom de närmaste tre åren vistats några
grisar. Risken för ökad förekomst av
spolmask är ändå relativt stor då mar-
krotation inte helt verkar reducera före-
komsten av spolmask även om marken
varit fri från svin i över tre år. Det kan
bero på att spolmaskäggen har förmåga
att överleva i naturen upp till – år
vid goda betingelser. Däremot bidrar
markrotationen till en säker reducering
av knutmaskäggen (, ).

Produktionsresultat

Besättningsresultaten i de studerade
norrländska besättningarna överens-
stämmer väl med danska produktionsre-
sultat (»Den rullende Afprøvning«) där
antalet födda grisar per kull från 
utegrisbesättningar i medeltal var ,
med en spridning från , till , ().

Antalet levande födda och avvanda
smågrisar per kull var i besättningarna
B-D (Tabell ) lägre än motsvarande
medeltal (, respektive ,) för kon-
ventionella smågrisbesättningar anslut-
na till effektivitetskontrollen PigWin
under  (Källa: Quality Genetics,
mars ). Tillväxten från födsel till
slakt för besättningarna A, B och D
(Tabell ) hamnade under det medeltal
på  gram per dag som anges för de
konventionella slaktsvinsproducerande
besättningarna anslutna till PigWin.
Svenska och danska studier (, ) visar
på att utomhusproduktion ger en ökad
smågrisdödlighet. En inte helt ovanlig
orsak till detta är angrepp av rovdjur
som rävar, fåglar med mera. 

Det har framkommit olika resultat
avseende tillväxten hos grisar som pro-
duceras inne respektive ute. I en studie

Figur 6. Tillväxten från födsel till slakt för besättningarna A, B och D hamnade under
det medeltal som anges för konventionella slaktsvinsproducerande besättningar.
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fastställdes att uppfödningstiden var
cirka tio dagar längre för slaktsvin upp-
födda utomhus jämfört med de som
föddes upp inomhus () medan man i
en annan svensk studie fann att utom-
husuppfödda grisar växte lika bra som
innegrisarna från födsel till slakt ().

Många av produktionsskillnaderna
beror sannolikt på olika förutsättningar
då det gäller enskilda eller samverkande
faktorer som skötsel, förebyggande häl-
sovård, avel, rekryteringsmodeller, vat-
tenhantering, fodermedel, utfodring m
m (). Exempel på detta är besättning
C som hade en god tillväxt på sina gri-
sar. Här tillämpades ett modernt
avelsprogram med inköpta avelsdjur,
medan man i besättning B med dåligt
smågrisresultat och dålig tillväxt
huvudsakligen använt sig av internre-
krytering. 

Det bör också beaktas att produk-
tionsskillnaderna mellan inom- och
utomhusproduktionen kan bero på en
jämförelse mellan olika kategorier av
svinbesättningar där motivationen för
produktionen skiljer sig markant. De
svinproducenter som är anslutna till
PigWin och andra effektivitetskontrol-
ler har i regel större besättningar och är
starkt motiverade att uppnå både stor
effektivitet och bra resultat i sin produk-
tion medan utomhusbesättningarna
ofta är små och har andra motiv för sin
uppfödning (etisk och mer djurvänlig
produktion med mera).  

Den extremt dåliga tillväxten i besätt-
ning D ( gram per gris och dag) var
sannolikt en följd av de luftvägs- och
ledinflammationer som drabbat besätt-
ningen. Övergången från utomhusupp-
födning sommartid till kontinuerlig
inomhusproduktion vintertid har var-
ken från hälso- eller produktionssyn-
punkt varit lyckosam.  

De signifikanta skillnader i antalet
levande födda per kull, tillväxt från föd-
sel till slakt och slaktvikt som noterades
i besättningarna A–C mellan sommar-
och vinterperioden (Tabellerna  och )
är sannolikt att hänföra till ett mer
gynnsamt klimat under sommaren som
ur bland annat skötselsynpunkt under-
lättat de dagliga rutinerna. Ökad eller
minskad efterfrågan på utomhusprodu-
cerat kött vid olika tidpunkter är fakto-
rer av betydelse och styr både slaktålder
och slaktvikt.

Övrigt

Ur djurskyddssynvinkel framkom det
inte några anmärkningar avseende
utomhusuppfödningen. Flertalet grisar
var vid besöken i besättningarna i gott
hull och i allmänt god kondition. Inte i
någon av besättningarna upplevde upfö-
darna kylan under vintern som ett stör-
re besvär för grisarna. Miljön i de isole-
rade hyddorna var överlag god. Ett
observandum är dock att ledskador kan
utgöra lidanden som inte alltid observe-
ras av djurägarna. 

Dessutom föreligger det ofta svårig-

heter att behandla enskilda sjuka djur i
stora hägn.

I samband med att försöken avsluta-
des under sommaren  ombads
djurägarna besvara några frågor om pro-
duktion och ekonomi. Ur denna under-
sökning framkom det att tre av de fyra
tillfrågade djurägarna ansåg att inkoms-
ten för produktionen definitivt inte stod
i relation till arbetsinsatsen. Även om
arbetet upplevdes som stimulerande och
roligt var det tungt och krävande – inte
minst den manuella vatten- och halm-
hanteringen samt stängslingen vinter-

Tabell 6. Smågrisproduktionsdata.

A. Medeltal per besättning.
Besättning Antal levande Antal dödfödda Ditid dagar Antal avvanda 

födda per kull per kull per kull per kull
A 12,0 0 51 10,0
B 9,9 0,5 61 8,2
C 10,5 1,9 53 9,5
D 10,5 0,8 63 -

B. Medeltal per säsong.
Produktions- Besättningarna A-C Besättning D
mått Sommar Vinter Sign. Sommar Vinter Sign.

Antal lev.
födda/kull 11,4 10,2 ** 10,5 10,4 ns
Antal död-
födda/kull 0,7 0,9 ns 0,9 0,7 ns

Ditid dagar 55 55 ns 68 59 ***
Antal av-
vanda/kull 9,3 9,2 ns Gruppavvänjning har inte med-

givit statistisk jämförelse

Tabell 7. Slaktsvinsproduktionsdata.

A. Medeltal per besättning.

Besättning Slaktvikt kg Köttprocent Ålder  dagar Tillväxt gram/dag 
födsel - slakt födsel - slakt

A 82,3 56,0 193 575
B 81,3 57,2 204 539
C 83,2 56,5 180 628
D 79,3 58,1 231 463

B. Medeltal per säsong.
Produktions- Besättningarna A-C Besättning D
mått Sommar Vinter Sign. Sommar Vinter Sign.
Slaktvikt kg 84,9 79,6 ** 78,6 80,0 ns
Köttprocent 56,1 57,1 * 58,1 58,2 ns
Ålder dagar
födsel- slakt 190 195 ns 230 231 ns
Tillväxt gram/dag
födsel – slakt 608 554 ** 461 466 ns
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tid. Likaså ansåg de två KRAV-anslutna
besättningarna att foderkostnaderna var
för höga.

Summary
Outdoor pig production in the

northern part of Sweden. Aspects

on health and productivity

One way to reduce investment costs in
pig production is to rear pigs in outdoor
systems. However, outdoor production
could be affected by the climate. The aim
of this study was to investigate the pro-
spects for a successful outdoor produc-
tion in the northern part of Sweden,
where winters generally are cold.

Four farrow to finish herds with  to
 sows in production were investigated.
The herds were located between th
and th parallel, and the mean outdo-
or temperature was +,ºC in the
middle of the summer and minus ,ºC
in the middle of the winter.

The health status was monitored by
analysing for presence of serum antibo-
dies to Mycoplasma hyopneumoniae, Acti-

nobacillus pleuropneumoniae (serotypes 
and ), Erysipelothrix rhusiopathie and
Sarcoptes scabiei, as well as by defining
the serum concentrations of protein, in
growers aged – months and in fatte-
ners at market weight ( kg live
weight). Faecal samples were also collec-
ted and investigated with respect to pre-
sence of internal parasites. Further,
lesions recorded at slaughter and pro-
ductivity data were continuously docu-
mented.

The lesions recorded at slaughter sho-
wed that respiratory lesions less fre-
quently are demonstrated in outdoor
pigs than in pigs reared to market weight
indoors. No antibodies to M hyopneu-
moniae were demonstrated in pigs aged
– months in three herds, and less than
one third of the pigs were seropositive at
market weight. Also A pleuropneumoni-
ae was present in these herds, but the
antibody responses were at comparably
low levels.

The inspection at slaughter showed
that joint lesions more often are demon-

strated in pigs reared outdoor. Previous-
ly this has been linked to E rhusiopathie,
and the serological results obtained
clearly demonstrated the presence of E
rhusiopathie during both summer and
winter. Therefore, vaccination of fatte-
ners against erysipelas ought to be con-
sidered when increased frequencies of
lameness are observed in outdoor pro-
duction.

With respect to internal parasites,
both Ascaris suum and Oesophagostomum
spp were demonstrated, however at
moderate levels. The results obtained did
not indicate any problems with internal
parasites, but verified the importance of
rotation between pastures. 

A slower growth among pigs reared
outdoor should be expected, and the
producers are mostly compensated by a
higher price than conventional farmers
receive. However, when queried the far-
mers included in the present study con-
sidered the present compensation too
low to compensate for increased costs
for fencing, food and extended labour.

Figur 7. Även om arbetet upplevdes som stimulerande och roligt av djurägarna var det tungt och krävande – inte minst den manu-
ella vatten- och halmhanteringen.
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The results obtained in the present
study emphasise the importance of a
proper production system. Herds that
mix different categories of pigs or use
permanent pastures will probably (just
as in conventional production) experi-
ence a decreased productivity of the ani-
mals.
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❘ ❙ ❚ vetenskap

I artikeln redovisas en metod som
snabbt analyserar korta gense-
kvenser i arvsmassan hos olika
serovarer av Listeria monocytoge-
nes. De undersökta isolaten
kunde delas upp i grupper som
motsvarade traditionell serotyp-
ning. Pyrosekvenseringstekniken
kan alltså användas som ett alter-
nativ eller komplement till sero-
typning.
Artikeln utgör en svensk bearbet-
ning av författarnas engelska
originalartikel.

Bakgrund
DNA-sekvensering, det vill säga bestämning av
nukleotidernas ordningsföljd i DNA-kedjan,
blev känt för den breda allmänheten i samband
med HUGO-projektet (HUman GenOme).
HUGO-projektet gick ut på att fastställa män-
niskans DNA-uppsättning (genom). Att arvs-
massan i form av gener styr alla skeenden i krop-
pens celler har dock varit känt sedan Mendels
dagar. DNA-spiralen och dess sammansättning
beskrevs först av Watson och Crick  (), en

upptäckt som senare renderade dem ett
Nobelpris. DNA-molekylen är uppbyggd av de
fyra kvävebaserna (nukleotiderna) adenin, cyto-
sin, guanin och thymin. Oftast förkortas de
bara A, C, G och T. Den första organismen där
hela arvsmassan kartlades, det vill säga DNA-
innehållet blev sekvenserat, var bakterien Hae-
mophilus influenzae (). Sedan dess har flera
olika organismer blivit sekvenserade, till exem-
pel fruktflugan (Drosophila melanogaster) och
bakterierna Escherichia coli och Listeria monocy-
togenes.

När en organisms DNA-sammansättning
bestämts kan man därmed också bestämma
antalet gener i arvsmassan. Det finns flera
typer av gener, men vanligen tänker man på
sådana som kodar för proteiner. När väl

Henrik Ericsson, docent, Helle Unnerstad, VMD,
Anders Alderborn, FD, Wilhelm Tham, docent,

Marie-Louise Danielsson-Tham, professor och Jens G Mattsson, laborator.

Pyrosekvensering som typningsmetod 
för Listeria monocytogenes

➤

Figur 1. Sekvenseringsresul-
tat av InlB-genen hos olika
serovarer av Listeria mono-
cytogenes. Stjärnorna visar
att nukleotidsekvensen vid
den position som indikeras
vid respektive stjärna är
identisk hos de analyserade
serovarerna (blåmarkerade
positioner). Frånvaro av
stjärna visar att det förelig-
ger en skillnad vid den posi-
tionen (rödmarkerad posi-
tion).
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generna hos en organism kartlagts kommer
nästa utmaning och det är att förstå hur de
olika generna och deras produkter samspelar
med varandra. Detta brukar benämnas geno-
mics respektive proteomics. Hos människa
vet man idag att enstaka förändringar i vissa
geners DNA-uppsättning är tillräckligt för att
orsaka specifika sjukdomar, exempelvis cys-
tisk fibros. I sådana fall räcker det med att
sekvensera just den genen eller till och med
enbart de baser som är förändrade, för att
kunna ställa en diagnos eller prognos. Om det
enbart är en bas vid en speciell position i
genomet som varierar brukar detta benämnas

»single nucleotide polymorphism« eller SNP. 

Sekvenserade listeriagener

Hos bakterien L monocytogenes har ett antal
gener som styr dess virulens påvisats och
sekvenserats. Bland dessa kan nämnas listeri-
olysingenen () som kodar för ett hemolysin
samt ett antal gener som behövs för att
L monocytogenes skall kunna utöva sin invasi-
va förmåga i bland annat tarmslemhinnan (,
). De sistnämnda generna kallas internaliner
och det finns flera liknande typer som benäm-
nes InlA, InlB, InlC osv. Vi har tidigare
sekvenserat InB-genen och visat att denna
gen skiljer sig åt för olika serovarer av L mono-
cytogenes (). Det är två närliggande nukleo-
tidpositioner som skiljer sig åt (position 
och ) i InlB-genen och kombinationen av
dessa varierar mellan olika serovarer (Figur ).
Om man kunde finna en metod för att snabbt
sekvensbestämma dessa två positioner skulle
den således kunna utgöra ett alternativ till
serotypning. 

Projektet
Företaget Pyrosequencing AB i Uppsala har
utvecklat en teknik för att snabbt kunna

Tabell 1. Pyrosekvenseringsresultat jämfört med serovartillhörighet.

Pyrosekvensering av Pyrosekvensering av Serovar Antal isolat
position 1575 i inlB position 1578 i inlB

C G 4b 18
T G 4b 19
T A 1/2a 19
T A 1/2c 17
T A 3a 1
T T 1/2b 16
T T 3b 16

Figur 2. Principen för pyrosekvensering. Efter
denaturering av DNA-segmentet tillsätts en
sekvenseringsprimer som fäster strax innan
de nukleotider man vill analysera. Med hjälp
av de fyra enzymerna DNA-polymeras, sul-
furylas, luciferas och apyras alstras ljus när
en ny DNA-kedja byggs. Ljussignalen presen-
teras i form av ett pyrogram där en topp
visar att en nukleotid inkorporerats.

➤
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sekvensbestämma kortare sekvenser i geno-
met hos olika organismer. Vi har i ett samar-
betsprojekt med nämnda företag testat pyro-
sekvenseringstekniken som typningsverktyg
för L monocytogenes. Projektet har delvis
finansierats med medel från Ivar och Elsa
Sandbergs stipendiefond. 

Pyrosekvenseringstekniken
DNA-segmentet som skall sekvenseras dena-
tureras först så att två enkelsträngar fås.
Därefter tillsätts en sekvenseringsprimer som
fäster strax före de nukleotider man vill ana-
lysera. Detta komplex inkuberas tillsammans
med fyra enzymer: DNA-polymeras, ATP-
sulfurylas, luciferas och apyras.  De fyra nuk-
leotiderna dATP, dTTP, dGTP, och dCTP
tillsätts en i taget och varje gång en nukleotid
»passar in« (är komplementär) till DNA-
målsekvensen kommer nukleotiden att inkor-
poreras. Vid denna reaktion frigörs pyrofosfat
(ppi) som konverteras till ATP med hjälp av
ATP-sulfurylas. ATP används för att generera
ljus med hjälp av luciferas. Mängden ATP
som frigörs kan således bestämmas genom att
mäta ljussignalerna som uppkommer. Innan
en ny cykel startas med tillsats av en nukleo-
tid, bryts de överblivna nukleotiderna liksom
det i den förra reaktionen producerade ATP:t
ned med enzymet apyras. Varje gång en nuk-
leotid inkorporeras produceras ljus, och efter-
som ordningen i vilken nukleotiderna tillsätts
är känd kan mål-DNA:t sekvensbestämmas.
Resultatet presenteras som ett pyrogram där
en ljussignal syns som en topp. Frånvaron av
en topp visar att den tillsatta nukleotiden inte
blivit inkorporerad i den växande DNA-ked-
jan (Figur ).

I studien har pyrosekvenseringstekniken
applicerats på  L monocytogenes-isolat av
olika serovarer. Innan pyrosekvenseringstek-
niken kan användas måste det område av
genomet som innehåller den DNA-sekvens
som skall analyseras förökas med PCR (poly-
merase chain reaction).

Resultat
Med pyrosekvenseringstekniken kunde de
 L monocytogenes-isolaten delas in enligt
Tabell . L monocytogenes av serovarerna /a
och /c grupperades tillsammans, liksom
grupperna /b och b. Serovar b delades
upp i två grupper. 

Diskussion
Vid påvisande av SNP:s med pyrosekvense-
ringstekniken kunde de undersökta L monocy-
togenes-isolaten indelas i grupper som korrele-

rade med serovarerna. Med »vår« molekylärbi-
ologiska metod kunde således en indelning
som liknar den som fås vid serotypning erhål-
las. Detta är intressant ur flera synvinklar. För
det första för att det är olika egenskaper man
mäter. Serotypning utgår från proteinstruktu-
rer på bakteriens yta, medan pyrosekvensering
utgår från DNA-sekvensen i en gen. Ändå
uppnåddes en liknande indelning. För det
andra innebär föreliggande resultat att man
skulle kunna ersätta den traditionella serotyp-
ningen med ett molekylärbiologiskt alternativ
men ändå till stora delar kunna behålla en
inarbetad nomenklatur. Dessutom anses gene-
rellt bestämningen av DNA-uppsättningen
vara mer reproducerbar än den agglutina-
tionsreaktion som ger upphov till serotyp-
ningsresultatet. Dessutom kan anföras att
»vår« metod minskar försöksdjursanvänd-
ningen då de antisera som används vid sero-
typning kommer från ympade kaniner.

Pyrosekvenseringstekniken kan alltså
erbjuda ett alternativ till traditionell serotyp-
ning av L monocytogenes (Figur ). Vad som på
sikt också är intressant är användningen av
tekniken för typning av andra bakterier. Det
som dock saknas idag är lämpliga målsekven-
ser, det vill säga sekvenser där en eller flera
basers skillnad korrelerar med fenotypiska
skillnader. I ett tidigare arbete har vi visat att
sådana målsekvenser existerar hos L monocy-
togenes. Det finns inget som talar emot att
sådana sekvenser också skulle finnas hos andra
bakterier. Med dagens snabba DNA-sekven-
seringstekniker borde identifieringen av såda-
na målsekvenser inte ligga speciellt långt fram
i tiden. Bestämning av SNP:s med exempelvis
pyrosekvenseringstekniken skulle alltså i
framtiden kunna utgöra ett helt nytt koncept

Figur 3. Listeria monocyto-
genes är en fruktad livsme-
delspatogen som kan före-
komma i bland annat gra-
vad lax. Pyrosekvenserings-
tekniken kan erbjuda ett
alternativ till traditionell
serotypning av bakterien.

➤
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för typning av bakterier. Ett koncept som
antagligen skulle vara mer reproducerbart och
applicerbart än traditionell typning byggd på
fenotypiska egenskaper.   

Tack 
Författarna vill framföra sin stora uppskattning
för det ekonomiska stöd som givits från Ivar och
Elsa Sandbergs stipendiefond.

Summary
Pyrosequencing as a tool 

for typing Listeria monocytogenes

The pyrosequencing method was applied on
the InlB gene in  strains of L monocytoge-
nes of different serovars. Strains of serovars
/a and /c were grouped together, as were
strains of serovars /b and b. 

Strains of serovar b were divided into two
groups. By use of the pyrosequencing method
we were able to divide the strains in a manner

corresponding to serotyping. The pyrose-
quencing method could in the future be a
valuable tool for typing of Listeria and other
bacteria.
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Länsstyrelsen i Värm-
land genomförde
nyligen »Projekt

Utegångsdjur
2001/02«. Resultaten

visar att det finns en klar över-
skattning av utegångsdjurens
förmåga att klara sig själva. Föl-
jande insändare belyser proble-
matiken.

För att börja någonstans börjar vi med älgen,
ett typiskt utegångsdjur. Älgen är väl anpassad
till det svenska landskapet och klimatet. Dar-
win har beskrivit på ett bra sätt hur denna
anpassning (evolution) går till. Under årtu-
senden har urälgen anpassats till förändringar,
inklusive människans påverkan, i klimat och
miljö, och blivit den älg vi har idag. Den som
är lite religiöst lagd kan säkert se en gudahand
styra denna utveckling. Oavsett om det är
Guds eller Darwins lagar som styrt älgens
utveckling har vi människor också ett ord
med i laget. Vi människor, manipulationens
mästare, kan kanske svära oss fria från ansvar
när det gäller älgens välbefinnande men våra
husdjur är vi skyldiga att se till. Urmänniskan
som en gång i tidernas början började tämja
urkatten, urfåret och urkon la ett stort ansvar
på oss. Dessa arter har vi nu manipulerat
genom avel och uppfostran till oigenkännlig-
het, så att deras förmåga att överleva av sig

själva är starkt begränsad. Vi har gått in i
utvecklingen, styrt och fått fram egenskaper
hos djuren som passar oss själva. 

förmänskligade djur

Tyvärr är det väl också som så att inflyttning
till städerna, i gott samarbete med Walt Dis-
ney, har förmänskligat våra husdjur i allmän-
hetens ögon. Det här är ett problem i sig, för
både bönder och myndigheter. Okunnighe-
ten om djur och djurhållning bland stadsbor
förefaller ibland som monumental. Vi är inte
skyldiga att ge djuren ett gott människoliv
men vi är skyldiga att ge katten ett värdigt
kattliv, fåret ett värdigt fårliv och kon ett vär-
digt koliv. Ibland verkar det som allmänheten
har svårt att göra den distinktionen. 

Vi landsortsbor, dit jag själv räknar mig,
tycker jag heller inte skall slå oss för bröstet.
Region Värmland och Länsstyrelsens gemen-
samma rapport från »Projekt Utegångsdjur
/« visar tydligt att det finns en klar
överskattning av utegångsdjurens förmåga att

❘❙❚ debatt
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Utegångsdjur klarar sig inte själva

Anders Sandberg, länsveterinär, Värmland*

➤

I 18 av de undersökta besätt-
ningarna bedömdes att
djuren hade dåligt hull.
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klara sig själva. Djurskyddsinspektörerna i
tolv av Värmlands  kommuner har arbetat
med projektet. Projektgruppen som utarbetat
och sammanställt projektet bestod av djur-
skyddsinspektörerna Britta Gunnarsson,
Karlstad; Kalle Ekelund, Kil och Kjell Karls-
son, Arvika. Besöken utfördes under vintersä-
songen –.

oroande fakta

Jag gillar utegångsdjur, oavsett vilket djurslag
det gäller så gillar jag själva grundidén. Den
delen av kon som fortfarande är urko torde bli
tillfredsställd i denna djurhållning men det
innebär inte att de klarar sig själva. 

Självklart utgick projektet från lagstift-
ningen som egentligen bara är ett försök att
garantera djuren en miniminivå. Följande
fakta ur rapporten är klart oroande. 

 av totalt  besökta djurhållare hade så
grava anmärkningar att återbesök erfordrades.
I  besättningar bedömdes att djuren hade
dåligt hull. Några av djurhållarna hade mer än
en djurgrupp. Av  besökta djurgrupper
hade  blöta och kladdiga ströbäddar. Var
och en torde inse att detta inte alls är accepta-
belt under vintriga förhållanden.  av djur-
grupperna hade bristfällig ligghall/ vindskydd
eller saknade helt ligghall/ vindskydd. Listan
på brister kan göras avsevärt längre.

överskattning av djurens förmåga

Nåväl, vad beror då denna felaktiga och klart
lagstridiga djurhållning på? Ett argument är
redan nämnt. Man överskattar djurens för-

måga att klara sig själva. Man kan tycka att
exempelvis Highland Cattle med sin kraftiga
päls lätt skulle klara den vidrigaste vinterdag
med fukt och kyla, men så är inte fallet. 

Det finns undersökningar som visar att
under vissa betingelser klarar de vintern
sämre än mer vanliga »utegångsdjur«. 

Den viktigaste faktorn för att klara vintern
lär vara djurens förmåga att omsätta fodret på
ett effektivt sätt så att det »inre elementet«
håller dem varma (jämför undersökningens
 besättningar med dåligt hull). 

Ytterligare tror jag gäller, att när man star-
tar upp en utegångsdjursbesättning är det lätt
att underskatta den arbetsinsats som behövs
för att djuren skall ha det bra. Man är alltså
inte beredd att avsätta den arbetstid som
erfordras.

okunskap viktig orsak.

Kombinerar man sedan överskattningen av
djurens förmåga och underskattning av beho-
vet av egen arbetsinsats blir resultatet som
rapporten visar. Med vår svenska djurskydd-
stradition i botten hoppas jag och tror på en
avsevärd förbättring till nästa gång vi kör ett
»utegångsdjursprojekt«. I grunden är jag
övertygad om att det i stort inte handlar om
elakhet och dumhet utan att det handlar om
okunskap och överskattning av djurägarens
egen arbetsförmåga.

Jag glömde en sak! Efter allt gnäll, vill jag
påpeka att det är ljuvligt att se välskötta djur,
med rykande andedräkt och rimfrost i raggen,
stå och idissla i vårt fina vinterlandskap.

➤
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Kompendium från djurskyddsdagen
Sveriges Veterinärförbund har till försäljning en sam-
manställning av sammanfattningarna (abstracts) av de
föredrag som hölls på veterinärförbundets djurskyddsdag
den 4 mars 2003. Sammanfattningarna har olika längd, från
en till tre sidor, och samtliga föredragshållares texter finns
med, publikationen har totalt 31 sidor. En bilaga med sex
sidor text till den engelska föreläsaren Helen Munros före-
drag om “Pet abuse” följer också med. Priset inklusive
moms och porto är 125 kronor och publikationen kan
beställas från Sveriges Veterinärförbunds kansli, telefon 08-
545 558 20, e-post: office@svf.se. Betalning sker enklast
genom insättning på veterinärförbundets postgiro: 8380-8.
Skriv på inbetalningskortet att betalningen avser kompendi-
um från djurskyddsdagen.

Vilken är din diagnos? – EKG

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

Amerikansk cocker 
spaniel, hane elva år
Anamnes: Hunden var trött
och flåsig sedan ca en vecka
före besöket. Aptiten var god.
Ägaren hade inte noterat
någon hosta.
Status: Oregelbunden, rela-
tivt snabb hjärtverksamhet
med distinkta pauser. I övrigt
inget onormalt.
EKG 1: Se Figur .
EKG 2: Se Figur . EKG:et är
registrerat  minuter efter
intramuskulär atropininjek-
tion , mg/kg.

svar se sidan 49

Figur 2. EKG 2, avledning II, 1
cm = 1 mV, pappershastighet
50 mm/s. EKG:et är registre-
rat 30 minuter efter intra-
muskulär atropininjektion
0,04 mg/kg.

Figur 1. EKG 1, avledning II, 1
cm = 1 mV, pappershastighet
50 mm/s. Bilden är av tryck-
tekniska skäl förminskad
men motsvarar 15 cm. En
liten ruta motsvarar 1 mm.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan
skickas till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktio-
nen. Registreringen bör vara avledning II
med hastigheten 50 mm/sek och amplitu-
den 1 cm = 1 mV. Både kompletta fallbeskriv-
ningar och frågeställningar riktade till
Anna Tidholm tas emot.
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Detta nummer av Epizteln innehåller informa-
tion om exportintyg angående ehrlichios, om

exotiska smittämnen hos hund, om utbrott av aviär influensa i
Nederländerna samt om en ny prenumerationstjänst för den som vill ha besked om
aktuella fall med BSE-misstanke. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jord-
bruksverket och är sammanställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

Ehrlichios hos hund

Vid export av hundar kräver vissa länder (till
exempel Australien och Nya Zeeland) att
intyget ska specificera frihet från »canine ehr-
lichiosis«, med eller utan specificering av
smittämnet. Det kan också stå »tropical ehrli-
chiosis«. När ett sådant exportintyg skrivs är
det ytterst viktigt att veterinären i sin formu-
lering specificerar frihet från enbart smittäm-
net Ehrlichia canis. I ett fall strök, med viss
rätt, en veterinär på en dansk flygplats den
svenska veterinärens intygande om att Sverige
är fritt från »canine ehrlichiosis« innan hunden
sattes på flyget till Australien, vilket naturligt-
vis ställde till med en massa besvär. 

Ehrlichia canis sprids av den bruna hund-
fästingen och orsakar monocytär ehrlichios.
Sjukdomen förekommer bland annat i södra
Europa, men sprids inte i Sverige eftersom fäs-
tingen (Rhipicephalus sanguineus) inte är
endemisk i Sverige. Enstaka fall av E canis har
påvisats i Sverige men enbart hos hundar som
smittats i andra länder. I Sverige förekommer

dock granulocytär ehrlichios, det vill säga en
annan variant av »canine ehrlichiosis« orsakad
av Ehrlichia phagocytophila (som nu byter
namn till Anaplasma!). Den sprids av fästing-
ar tillhörande gruppen Ixodes som finns i stora
delar av landet.

Exotiska smittämnen hos hund

Frågor rörande exotiska smittämnen hos
hund, främst leishmanios, har ökat påtagligt
och kan kopplas till det ökande resandet med
hund och importer av hittehunder från
Medelhavet. Fall av exotisk bandmask, Dipyl-
lidium caninum, har konstaterats hos nyligen
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Vid export av hundar där
uppgift om Ehrlichia-status
krävs, är det viktigt att man
bara intygar frihet från
Ehrlichia canis. Andra typer
av ehrlichiabakterier finns
nämligen i landet.
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införda hundar, vilket tyder på att kraven på
avmaskning med prazikvantel inte alltid efter-
levs.

Risken att få in rävens dvärgbandmask,
Echinocoocus multilocularis, med hundar som
smittats i Europa är fortsatt påtaglig om inte
avmaskning sker innan hunden kommer in i
Sverige. Hittills har dock inga fall påvisats.

Aviär influensa i Holland

Ett utbrott av aviär influensa, AI, konstatera-
des i början av mars i Nederländerna. Antalet
drabbade besättningar var  (enligt uppgift
 mars ). Viruset är av typen HN och
är av högpatogen variant. Tester har dessutom
visat att viruset är likt det influensavirus som
nyligen isolerats från vilda andfåglar i Neder-
länderna. Vissa uppgifter talar för att ett låg-
patogent virus hos andfåglarna genom muta-
tion blivit högpatogent i samband med att det

smittat höns. Ytterligare information finns på
www.sva.se

Ny prenumerationstjänst 

om BSE-misstanke

Jordbruksverket kommer från och med mars
 att ändra sin rapportering av BSE-miss-
tankar och testresultat. Dessa kommer nu
enbart att presenteras på verkets hemsida i en
tabell under rubriken »Aktuellt om BSE«. 

Det innebär att den som prenumererar på
Jordbruksverkets nyheter via verkets hemsida,
inte längre blir notifierad via e-post vid en
BSE-misstanke.

Är man ändå intresserad av att få ett med-
delande om BSE-misstankar via e-post kan
man anmäla sig på den speciella prenumera-
tionslistan »BSE-aktuellt«. 

För mer information om prenumera-
tionstjänsten, se www.sjv.se 

■ ■ 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 veterinä-
rer vid misstanke om
epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

➤

Bayers Projektstöd till examensarbete vid

Veterinärmedicinska fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet

Bayer AB ställer 25.000 kronor per år till förfogande som projektstöd till det examensarbete/

fördjupningsarbete som ska färdigställas innan veterinärexamen. Projektstödet tilldelas en eller

delas mellan två veterinärkandidater. Pengarna ska i första hand användas till resor, inköp av

utrustning, studier vid annat universitet eller liknande. Mottagaren(na) av projektstödet utses

av en kommitté bestående av tre personer, två representanter för SLU och en representant för

Bayer AB.

Projektstödet presenteras och utnämningen sker i samband med Veterinärförbundets Allmänna

Veterinärmöte den 6-7 november 2003 och efterkommande år hålls en föreläsning av mottagaren

där examensarbetet redovisas.

Förra årets stipendiater kommer att presentera sina arbeten på AVM under punkten aktuella

inslag.

Anita Nyman - ”Utvärdering av akupunktur som behandling vid ryggömhet hos häst - pilotstudie”

Linda Spjuth - ”Suggors grymtande under digivning och smågrisars tillväxt”

Kontaktpersoner:

SLU - Bernt Jones, Box 7038, 750 07 Uppsala, Tel: 018-671620,

Fax: 018-309565, e-post: Bernt.Jones@klke.slu.se

Bayer AB - Björn Sandgren, Box 5237, 402 24 Göteborg, Tel: 031-83 98 00

Fax: 031-83 15 22, e-post: bjorn.sandgren.bs@bayer.se

Ansökan ska vara Bayer AB tillhanda senast den 16 april 2003.
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Rapport från förbundsstyrelsen

Den 4 februari
2003 höll veteri-
närförbundets

styrelse sitt första ordina-
rie sammanträde för året. Här

refereras de viktigaste punkterna på
dagordningen under styrelsesam-
manträdet.

Styrelsemötet inleddes med ett besök av
tre representanter från VMF:s styrelse
som redogjorde för det arbete som
VMF hittills lagt ner på att driva den
veterinärmedicinska utbildningens sak
gentemot både universitetsledningen
och den politiska omvärlden. VMF-
representanterna redogjorde även för
kommande planerade möten och aktio-
ner. Konsekvenserna av den minskade
praktiska klinikträningen diskuterades,
där en allvarlig oro uttrycktes från både
VMF och styrelsen över vad detta inne-
bär för kvalitén på utbildningen. Det
diskuterades också vad SVF konkret
kan göra för att stötta VMF och de
anställda vid SLU.

Extra generalförsamling FVE
För en tid sedan avsatte FVE-styrelsen
federationens franske VD under drama-
tiska omständigheter. Efter detta har tre
medlemsländer (Belgien, Frankrike,
Irland) lämnat in en motion om att sty-
relsen bör avgå och att man bör tillsätta
en interimistisk samordnare som, tillsam-
mans med sektionsordförandena, förbe-
reder ett nyval i maj. Efter diskussion
med de svenska delegaterna Margareta
Widell och Lena Stengärde kom styrelsen
fram till att SVF inte kan fortsätta att
stödja den sittande FVE-styrelsen utan
istället stödja den inlämnade motionen. 

Svar från SLU:s styrelse
I december tillskrev SVF SLU:s styrelse
och bad om ett sammanträffande för att

diskutera veterinärutbildningen. I svaret
från SLU-styrelsen nekas SVF det begär-
da sammanträffandet, med motivering-
en att rätt instans för detta är rektor som
bereder alla ärenden till styrelsen. 

Begäran om bilagor
På förekommen anledning diskuterades
om de bilagor som det hänvisas till i pro-
tokoll från styrelsemöten ska skickas ut
tillsammans med protokollen. Bilagor-
na kan vid intresse begäras från kansliet
(dock inte de bilagor som rör enskilda
medlemsärenden).

Rapporter från möten
Kollegiemötet - januari: Thomas
Svensson rapporterade från kollegiemö-
tet där man fastlagt de olika sektioner-
nas tema för årets veterinärmöte. 

SVF/SVS-gruppen: Gruppen har
haft sitt första möte där man bland
annat träffat en konsult med erfarenhet
av liknande omorganisationer inom
fackförbund samt utsett ett AU. Den 
februari har gruppen sammankallat till
ett idéseminarium dit även styrelsere-
presentanten är inbjuden. 

Möte med statssekreteraren på jord-
bruksdepartementet  januari: Karin
Östensson, Johan Beck-Friis och
Christina Arosenius har haft ett möte
med statssekreterare Ingrid Pettersson,
där stor del av tiden användes till situa-
tionen på SLU.

Djurskyddsmyndigheten: Johan
Beck-Friis rapporterade att en utred-
ningskommitté är tillsatt för att utforma
direktiven till den nya myndigheten.
Det är den utsedda utredaren personli-
gen som beslutar vilka övriga personer
som ska medverka i kommittén, varför
SVF inte kan kräva en plats i densamma.
Fackliga MBL-förhandlingar ska äga
rum för de personer som kan komma att
överflyttas från Jönköping till Skara.

SACO:s egenföretagargrupp /:

Evamari Lewin representerar styrelsen i
denna grupp med representanter från
nio fackförbund. 

Under  kommer ett antal möten
att arrangeras, där man tar upp gemen-
samma problem. 

Världsveterinärdagen 
Lördag den  april är av World Veteri-
nary Association utsedd till Världsvete-
rinärdagen . Det kommer att finnas
en ruta om detta i SVT.

Ekonomigruppen
Gruppen, som ska se över SVF:s kostna-
der, gav i uppdrag år Karin Östensson
att diskutera med kanslipersonalen om
vilka möjligheter det finns att få ut
löpande bokföringssiffror i det ekono-
miska program som används.

Djurskyddsdagen
 anmälningar har kommit in och
arrangemanget kommer att genomföras
som planerat den  mars.

Övriga ärenden
Utbildningstjänster för TUVE-studen-
terna: I mitten av februari kommer
arbetsmarknadsverket, länsarbetsnämn-
den i Jönköping, SJV och SLU att träf-
fas för att diskutera ytterligare praktiktid
inom DVO för de TUVE-studenter
som behöver extra klinisk träning. Prak-
tiktiden kommer att vara tidsbegränsad
till sex månader och veterinärstationer-
na ska under den tiden  handleda
TUVE-studenten.

Remiss från riksdagens revisorer:
Remissen om distriktsveterinärernas
statliga huvudmannaskap besvarades
den  januari och ligger nu ute på för-
bundets hemsida www.svf.se

Se även SVT –, sid .

Karin Lundborg

ledamot i förbundsstyrelsen
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I slutet av förra året bjöd danskarna in
till ett internationellt symposium
”Beyond Antimicrobial Growth Promo-
ters in Food Animal Production”. På
mötet gjordes också en expertgransk-
ning av konsekvenserna av det danska
stoppet för tillväxtbefrämjande använd-
ning av antibiotika.

När de flesta svenska veterinärerna var på
veterinärmötet i Uppsala , var under-
tecknad och några få svenska kolleger på Jyl-
land i Danmark. Danskarna har ofta förmå-
gan att ligga rätt i tiden, så också med detta
möte med inbjudna deltagare från Europa,
Nordamerika, Afrika, Kina och Australien.
Strax efter mötet, den  november, kom
nämligen ett efterlängtat besked från EU, att
Europaparlamentet röstat för Kommissionens
förslag om ett slut för användning av antibio-
tika i tillväxtbefrämjande syfte inom djurpro-
duktionen. Detta betyder att de fyra preparat
som fortfarande är godkända att användas för
tillväxtstimulering föreslås förbjudas. 

Veckan före jul enades jordbruksministrar-
na i EU om en uppgörelse rörande fodertill-
satser. I den uppgörelsen finns ett generellt
förbud mot användning av antibiotiska
tillväxtbefrämjare från och med den  januari
.

Arrangörerna och mötets syfte
Mötet arrangerades av Danmarks Veterinär-
institut (DVI, Danish Veterinary Institute)
och Danmarks Institut för Jordbruksforsk-
ning (DIAS, Danish Institute of Agricultural
Sciences) under medverkan av WHO. Mötets

syfte var att ge en allsidig redovisning av vad
som i Danmark åstadkommits för att begrän-
sa användningen av antibiotika och i förebyg-
gandet av antibiotikaresistens. Särskild foku-
sering gavs effekterna av den upphörda
användningen av antibiotika i tillväxtbefräm-
jande syfte. Denna redovisning skulle sedan
ligga till grund för en utvärdering av WHO.
WHO var representerat av bland andra Peter
Braam, dess ansvarige chef för dessa frågor,
samt av en oberoende internationell expertpa-
nel där vår svenske kollega Martin Wierup
ingick.

Presentation av forskningen
Två dagar fylldes med föreläsningar vid DIAS
i Foulum, mitt ute på den jylländska lands-

Symposium om antibiotikaresistens
– den danska modellen
ANN DETMER, leg veterinär, VMD, konsult.*

Två dagar fylldes med före-
läsningar om antibiotikabe-
gränsande åtgärder, mitt ute
på den jylländska landsbyg-
den.
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➤ bygden. Programmet innehöll presentationer
av den danska forskning som startades i sam-
band med det av näringen införda frivilliga
stoppet av antibiotiska tillväxtsfrämjare. Det
var svin- och kycklingproducenterna som
 började trappa ner användningen av
antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte till
broiler och slaktsvin.  beslutade näring-
en att införa ett frivilligt stopp från och med 
januari  även för smågrisproduktionen.
Dessförinnan gick danskarna i täten och för-
bjöd avoparcin () och virginiamycin
() och tog den vetenskapliga striden för
att motivera dessa beslut. Det har forskats
omkring problematiken med antibiotikaresi-
stens, en kartläggning och uppföljning av
antibiotikaresistensläget har gjorts samt har
alternativ till förebyggande antibiotikaan-
vändning i djuruppfödningen undersökts
både i broiler- och svinproduktionen. Även
skötseldetaljers betydelse för hälsoläget och
djurvälfärden har undersökts. Professor Frank
Aarestrup och hans kolleger vid DVI har lagt
ner ett imponerande arbete på att kartlägga
hur resistensläget påverkats av upphörandet
med tillväxtantibiotika. Ett arbete som har
kunnat bidra till att det nu kommer att bli ett
totalt stopp för användning av tillväxtantibi-
otika i EU. 

Danskarna frågade sig naturligtvis när det
här beslutet togs hur man skulle hantera de
eventuella problem som förväntades komma.
I Sverige, där man redan  upphörde med
användningen av tillväxtantibiotika (även här
delvis på näringens initiativ), blev det inga
problem för broileruppfödare och inte heller
hos slaktsvin. Problemen uppstod främst
bland avvänjningsgrisar. Samma scenario sågs
i Danmark ett drygt decennium senare. Det
gick bra (både djurhälsomässigt och ekono-
miskt) utom hos avvänjningsgrisarna. Konsu-
menterna har inte drabbats av högre priser,
varken på gris- eller kycklingkött, som kan
hänföras till stoppet för användning av
tillväxtantibiotika.

Sänkt antibiotikaförbrukning
Omedelbart efter stoppet, i Danmark likaväl
som i Sverige, ökade användningen av antibi-
otika till behandling av sjuka djur. Viktigt är
dock att notera att den totala förbrukningen
av antibiotika sjönk rejält, från mer än 
ton  till  ton . Det är svinproduk-
tionen i Danmark som använder majoriteten
av den antibiotika som förbrukas och det som
används mest är tetracyklin. 

Frekvensen av bakterier som uppvisar resi-
stens mot antibiotika har minskat, främst hos

Det är svinproduktionen i
Danmark som använder
majoriteten av förbrukad
antibiotika och det som
används mest är tetracyklin.
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isolat från fjäderfä. Det är också där som
selektionstrycket från antibiotika minskat
mest. Fjäderfänäringen har alltså varit mest
framgångsrik när det gäller att minska
användningen av antibiotika. De bakterier
som mest har studerats har varit enterokock-
er. Dessa kan förhållandevis lätt fånga upp
mobila genetiska element innehållande resi-
stens mot antibiotika och är därmed tacksam-
ma att arbeta med.

Personliga reflexioner
Mina personliga slutsatser efter mötet är att
det fortfarande behövs mer forskning om
alternativen till antibiotika. Dessutom behövs
mer information till och utbyte av erfarenhe-
ter emellan djuruppfödarna för att visa att det
går att föda upp djur utan ett antibiotikapara-
ply. Detta kräver att uppfödningen sker på
djurens villkor, vilket kan kosta mer pengar
om uppfödaren inte är mycket skicklig. Rent
krasst är det ett fåtal uppfödare som använder
mycket antibiotika, och det vore bra av flera
anledningar om dessa slutade med djurupp-
födning. Detta fåtal djurägare är dessutom
ofta mindre benägna att ta till sig av den ofta
mycket kvalificerade rådgivning som finns att
tillgå.

Det finns i dagsläget ingen enkel lösning på
de problem som uppstår i samband med den
ofysiologiskt tidiga avvänjningen av grisar
som blivit praxis idag. Snarare behövs ofta ett
helt batteri åtgärder som var och en för sig kan
vara svåra att vetenskapligt dokumentera
effekten av. 

Det är ställt utom allt tvivel att så länge
man har ett selektionstryck av antibiotika
kommer det att uppstå problem med resi-
stens. Överföring av denna resistens från djur
till människor förekommer (direkt eller via
mat) och ska naturligtvis motverkas genom en
ansvarsfull veterinärmedicinsk hantering av
antibiotika och noggranna rutiner för att för-
hindra smittspridning. Det viktigaste är ändå
att minska det omvända selektionstrycket av
antibiotika, dvs minimera den ej medicinskt
motiverade användningen av antibiotika
inom humanmedicinen.

VetStat
I Danmark har man konsekvent följt upp den
veterinära förskrivningen av antibiotika. Först
baserades uppföljningen på läkemedelsfir-
mornas försäljningsstatistik men sedan mit-
ten av  med ett databaserat system (Vet-
Stat) som samlar information från apotek,
veterinärer och foderfabriker samt bearbetar
denna information automatiskt. Djurägare

har tillgång till denna information för sin
egen besättning via nätet. Efter ett misstänkt
brott mot reglerna om medicinering av djur
har lagstiftningen nyligen (november )
ändrats för att ge ännu bättre möjligheter till
registrering av antibiotikaanvändningen. 

WHO-rapport
Föreläsningarna från mötet kommer att pub-
liceras i en WHO-rapport som förväntas
komma under hösten , se WHOs hem-
sida http://www.who.int/en/

Denna kommer även att inkludera slutrap-
porten från den oberoende expertgruppen.
Gruppen stannade under några dagar kvar
efter mötet, bland annat för utfrågning och
kompletterande dokumentation från de
arrangerande danska myndigheterna och den
danska industrin. 

Gruppens arbete pågår enligt uppgift fort-
farande (februari ) och dess rapport kan
förväntas få stor strategisk betydelse. Den blir
den första oberoende utvärdering av »WHO
Global Principles for the Containment of
Antimicrobial Resistance in Animals Inten-
ded for Food« och dess praktiska tillämpbar-
het och fortsatta implementering i andra län-
der som gjorts. Samtidigt erhåller Danmark
och den danska industrin en säkert mycket
värdefull dokumentation från WHO om lan-
dets situationen inom antibiotikaområdet.
Information som danskarna säkert kan
använda sig av i marknadsföring. Den en gång
svenska modellen har kanske blivit den dans-
ka modellen.

• *Leg veterinär, VMD, konsult Ann Detmer,

Dansk Toksikologi Center,
Kogle Allé 2, DK 2970 Hørsholm, Danmark.

K ä l l o r
– EU press release 21 nov 2002
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/

– Newsletter from the Danish Ministry of food,
agriculture and fisheries nr 3 26 nov 2002 
http://www.fvm.dk/fvm_uk/

– Fødevareministeriets externe ugebrev nr 48 26
nov 2002                 
http://www.fvm.dk/nyheder_extern.asp?artike-
lid=1860

– DANMAP 2001 (Danish Integrated Antimicrobial
Resistance Monitoring Programme)

➤
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Den 30–31 januari höll SVS kollegi-
um årets första

ordinarie sam-
manträde. Det
var också förs-
ta mötet för

SVS nye ord-
förande Thomas

Svensson och vice ordförande Hen-
rik Ericsson.
Här refereras de viktigaste frågorna
som diskuterades under mötet.

Veterinärmötet
Hela första dagen ägnades åt planering
av programmet för årets veterinärmöte.
Alla sektioner har ännu inte fastställt
sina program men det som är klart är att
husdjurssektionen i år kommer att ha ett
mycket praktiskt inriktat program om
klöv- och benlidanden och ny opera-
tionsteknik för löpmagar. 

Hästsektionen bygger upp sitt pro-
gram kring en föreläsare från Frankrike
som kommer att fokusera på anatomi och
ridbarhetsproblem, man kommer även
att diskutera ryggproblem och hältor. 

Livsmedelssektionen tar upp det
aktuella ämnet EHEC och dess konse-
kvenser för djurägare samt de tekniska
problem som denna organism kan orsa-
ka vid livsmedelsframställning. Försöks-
djurssektionen kommer även i år att
satsa på ett heldagsprogram med teore-
tiska föreläsningar om miljön och den-
nas påverkan på försöksdjuren, och en
praktisk del med obduktionsövningar
och provtagningsteknik. Smådjurssek-
tionen är ännu inte färdiga med sitt pro-

gram och inte heller reproduktionssek-
tionen.

Kollegiet planerar också för en mycket
spännande och annorlunda plenarsession
där SVF-styrelsen blir medarrangörer.
Det kommer att handla om veterinärers
problem att kommunicera, både med
varandra och med djurägare. Ansvarig för
denna programpunkt är kollegiets vice
ordförande Henrik Ericsson.

Samnordiska utbildningen 
för »ögonlysare«
Kollegiet beslutade under hösten 
att inte acceptera deltagare i den sam-
nordiska ögonlysarutbildningen som
inte var medlemmar i veterinärförbun-
det. Med anledning av detta inkom
SSVO (Svenska Sällskapet för Veterinär
Oftalmologi) med ett brev med begäran
om en ändring av beslutet. SSVO:s ord-
förande Lennart Garmer närvarade
under denna punkt och informerade
kollegiet om bakgrunden till ögonut-
bildningen. Efter diskussion beslöt sty-
relsen att ändra sitt tidigare beslut och
tills vidare acceptera deltagare som inte
är förbundsmedlemmar, mot en admi-
nistrativ avgift. Frågan kommer dock
också att tas upp i SVF-styrelsen.

I samband med denna fråga diskutera-
des ekonomin för de fem olika specia-
listutbildningsprogram som SVS admini-
strerar på uppdrag av Jordbruksverket. I
dagsläget går samtliga dessa program med
förlust och situationen måste ses över. 

Initiativärenden
Tre initiativärenden är pågående sedan
förra året, »Riktlinjer för veterinär stu-
teripraktik«, »Hästens konvalescens«
och »Vaccination av hundar och katter i

Sverige«. Kollegiet diskuterade nu ett
förslag till nytt initiativärende som
inkommit och Henrik Ericsson fick i
uppdrag att arbeta vidare med förslaget
och sätta ihop en arbetsgrupp från
berörda sektioner. Frågeställningen var
hantering av farliga läkemedel och risk-
avfall både på kliniker, djursjukhus och
i fält.

Antibiotikapolicy
Med anledning av inkomna frågor dis-
kuterades sedan hur förbundets olika
policyprogram för antibiotikaanvänd-
ning ska kunna hållas uppdaterade. I
dagsläget finns den generella policyn
klar liksom policyn för antibiotikaan-
vändning till hund och katt. Policyn för
häst är i det närmaste klar medan den
för lantbrukets djur har blivit försenad.
Kollegiet beslöt att huvudansvaret för de
djurslagsvisa policyprogrammen måste
ligga på någon person utsedd av respek-
tive sektion. Thomas Svensson åtog sig
att tills vidare bevaka den generella poli-
cyn och SVS har också erbjudits viss
hjälp med bevakningen av Christina
Greko på SVA. Vart femte år betraktas
som en realistisk tidsram för att göra
större uppdatering. 

Information från SVS
Denna lilla redogörelse är resultatet av
att kollegiet också tog ett beslut om att
försöka bli bättre på att informera med-
lemmarna om vad kollegiet arbetar med.
Kollegiet mottar gärna synpunkter på
detta beslut och på innehållet i denna
spalt.

Christina Arosenius

Sekreterare i kollegiet

Rapport från SVS kollegium
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Styrelse

Ordf: Karin Östensson (t o m )
V ordf: Åsa Bergquist (t o m )
Bo Eberhardson (t om )
Torkel Ekman (t o m )
Evamari Lewin (t o m )
Karin Lundborg (t o m )
Per Sahlander (t o m )
Susanna Sternberg (t o m )
Thomas Svensson (SVS ordf ) (t o m
)

Hedersledamöter

Svenska
Statsrådet m m Eric Holmqvist ()
F länsveterinären Gunnar Fogdegård
()
F länsveterinär Herbert Lundström
()

Utländska
F generalsekretær Svein Kvaløy, Oslo
()

Ständiga ledamöter

Professorn Lennart Krook ()
Professorn Kurt Erne ()
Bibliotekarien Per-Ola Räf ()

Förtroenderåd

Christina Greko, Maria Jackert-Jernber-
ger, Peter Jacobsson,Harald Jutterström,
Margareta Widell; suppleant Lars Gus-
tafson. (Valda t o m )

SVF:s och försäkringsgivarens

Skadeprövningsnämnd

För SVF: Staffan Rudberg (ordf ), Inger
Linderoth; suppleanter Gunnar Nilsson,
Ilmars Dreimanis. (Valda t o m )

Pensionsnämnd

Bengt Hurvell (ordf ), Lena Englund,
Claes Rülcker; suppleant Agneta
Alderin. (Valda t o m )

Nämnd för Agria försäkrings-

bolags understödsfond för

veterinärer

För SVF: Sverker Dahlstrand, Christina
Arosenius; suppleant Bengt Olof Hägg-
mar. (Valda t o m )

Kommitté för utdelning ur 

SVF:s understödsfond

Sverker Dahlstrand, Christina Aroseni-
us; suppleant Bengt Olov Häggmar.
(Valda t o m )

Redaktionskommitté

Anna Einarsson (ordf ), Peter Franzén,
Karin Granath, Anna Ingvar Forslid,
Therese Lundell Edström samt Johan
Beck-Friis (sekr, SVT). (Valda t o m
)

Råd för veterinärhistorisk 

och biografisk forskning

Nils-Olov Hellgren, Göran Jönsson
(ordf ), Herbert Lundström. (Valda t o
m )

Veterinärhistoriska muséet

i Skara

SVF:s representanter i styrelsen: Bengt
Hurvell (ordf ); suppleant Lena
Renström. Lars Garmer; suppleant
Ernst Mehnert. (Valda t o m )

Djurskyddskommitté

Anna Ingvar Forslid, Krister Martin,
Sven Rejnö,  vakanta platser samt
Johan Beck-Friis (ordf; djurskyddsan-
svarig på SVF). (Valda t o m )

Banveterinärkommitté

Björn Sandgren (ordf ) (), Annika
Larsson Eldeklint (t o m ), Lennart
Rådberg (t o m ).

Valberedning

Agneta Alderin, Marie Berger, Carl
Hård af Segerstad (sammankallande),
Erik Kjellgren, Lars-Gösta Larsson,
Anders Norling, Fredrike Ritter, Lena
Stengärde. (Valda intill nästkommande
fullmäktigemöte)

Representant i WVA:s general-

församling

Karin Östensson.

Representanter i FVE

Christina Arosenius, Johan Beck-Friis,
Lena Stengärde, Margareta Widell.

Revisorer

Lars Bauman, Sven-Ove Olsson; supple-
anter Björn Waldhagen, Sven Rydberg.

Representant i SACO:s kongress

Förbundsordföranden; suppleanter:
övriga AU-ledamöter samt förbundsju-
risterna.

Ombud i Akademikernas erkän-

da arbetslöshetskassa (AEA)

Amelie Lothigius; suppleant Anders
Lefrell.

Förbundets medaljörer

Förbundets år  instiftade Peter Hern-
qvist-medalj har hittills tilldelats följande:

Guldmedaljen
J Vennerholm och G Kjerrulf (), W
Hallander (), J Ekelund (), A
Tullberg (), A Pålman (), H
Magnusson (), P Schmidt och V
Tirén (), G Forssell och S Wall
(), F Regnér och K Vide (), J
Thygesen (), N Frykholm (), L
Lavesson (), S Brock (), F
Domö (), W Hallgren (), N
Lagerlöf (), I Christenson (), K
Borg, S Hydén, A Johanssen, F Löfstedt,
N Ringarp och F Sevelius (), G
Björkman, H Bergengren, M Ekstam
och E Åkerblom (), A Bane (),
J-A Hahn (), Ivar Dyrendahl, Ernst
Pålsson och Sture A Nilsson (), Sten
Hedner (), Bror Andersson och Ing-
emar Settergren (), Karl-Erik Dolk
och Sven Ullberg (), Sven-Erik
Sjöstrand (), Börje Gustafsson
().

Silvermedaljen
J Ekelund (), O Sandström (),
B Carlström och A Hjärre (), O Car-
léns och E Henricsson (), N Lager-
löf och E Åkerblom (), I Christen-
son (), L Rambe (), F Lehnert
(), W Hallgren och S Hoflund
(), G Nohrman (), K Eriksson
och K A Hermansson (), J Modig
och I Sandberg (), S Rubarth
(), I Alström, K Lilleengren, N

Sveriges Veterinärförbund 2003
(Stiftat 6 oktober 1860)
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➤ Obel och G Wramby (), S Dyren-
dahl, O Garm, H Hedström, N Lannek
och E Sandberg (), S Svensson, H
Persson, E Åsbrink och H Brattgård
(), Inga Hellberg och Herder Ols-
son (), Sune Lindh (), Mårten
Carlsson (), Inga-Carin Enström
(), Nils-Olov Hellgren (), Bar-
bro Hellgren ().

Riksföreningar
Svenska distriktsveterinärföreningen (stift
 dec ): ordf Björn Swenson, sekr
Lars-Erik Staberg.

Svenska besiktningsveterinärföreningen
(stift  dec ): ordf Leif Skarhed,
sekr Tone Lindvåg.

Sveriges yngre veterinärers förening 
(stift  maj ): ordf Andreas Sandin,
sekr Agnes Block.

Föreningen veterinärer i enskild tjänst
(stift  okt ): ordf Johan Hellan-
der, sekr Christer Gyllerup.

Föreningen för veterinärer i administrativ
tjänst (stift  okt ): ordf Torsten
Jakobsson, sekr Björn Dahlén.

Föreningen för veterinärer vid vetenskap-
liga institutioner (stift  nov ): ordf
Maria Hurst, sekr Sølvi Sørgjerd.

Djursjukhusanställda veterinärers före-
ning (stift  dec ): kontaktpersoner
Fredrike Ritter, Cecilia Luthman.

”Nya PVF” (stift  nov ): ordf Eva-
mari Lewin, sekr Cristin Knudsen.

Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap
Kollegium

Ordf: Thomas Svensson
Vice ordf: Henrik Ericsson
Stefan Alenius
Peter Franzén
Patricia Hedenqvist
Anders Sandberg
Suzanne Sandquist
Gen sekr: Christina Arosenius

Sektioner

Livsmedelssektionen

ordf Anders Sandberg, sekr Torbjörn
Axelsson.

Hästsektionen
ordf Bengt Johansson, sekr Anders Gån-
heim.

Smådjurssektionen
ordf Suzanne Sandquist, sekr Helene
Hansson.

Husdjurssektionen
ordf Stefan Alenius, sekr Olof Engel-
brekt Skarman.

Försöksdjurssektionen
ordf Patricia Hedenqvist, sekr Anette
Karlsson.

LOKALFÖRENINGAR
UTANFÖR SVF
Sällskapet för veterinärmedicinsk forsk-
ning (stift  april ): ordf Karin Pers-
son Waller, sekr Karolina Törneke.

Svenska länsveterinärsällskapet (stift 
dec ): ordf Georg Brännland, sekr
Claes Lundgren.

Svenska militärveterinärsällskapet (stift
 sept ): ordf Johan Beck-Friis, sekr
Börje Nilsson.

Östergötlands veterinärförening (stift 
sept ): ordf Susanne Lindahl, sekr
Barbro Röken.

Skånska veterinärföreningen (stift  april
): ordf Catharina Peterson, sekr
Karin Lindqvist Frisk.

Nerike-Västmanlands veterinärsällskap
(stift  febr ): ordf Torbjörn Gatu,
sekr Ann Thorén.

Stockholm-Upplands veterinärsällskap
(stift  febr ): ordf Lena Eliasson-
Selling, sekr Ann Lindberg.

Värmlands veterinärsällskap (stift  sept
): ordf Sven Rejnö, sekr Åsa Lund-
gren.

Skaraborgs läns veterinärförening (stift 
juni ): ordf Kajsa Holmstedt, sekr
Håkan Ekesbo.

Södermanlands veterinärförening (stift 
okt ): ordf Sven Reiland, sekr Per
Jonsson.

Mellersta Norrlands veterinärsällskap
(stift  sept ): ordf Rolf Melén, sekr
Per Erik Hånell.

Övre Norrlands veterinärsällskap (stift 
dec ): ordf Mats Westman, sekr
vakant.

Blekinge veterinärsällskap (stift  sept
): ordf Gunnel Wittander, sekr
Katarina Ljungcrantz.

Västmanlands veterinärförening (stift 
nov ): ordf Barbro Stark, sekr Mag-
dalena Bostedt.

Gotlands veterinärförening (stift  sept
): ordf Lennart Persson, sekr Anders
G L Larsson.

Älvsborgs läns veterinärsällskap (stift 
jan ): ordf Gunnar Pettersson, sekr
Gunnar Widén.

Göteborgs och Bohus läns veterinärsäll-
skap (stift  sept ): ordf Lars-Mag-
nus Olovson, sekr Lennart Pihl.

Dalarnas veterinärsällskap (stift  maj
): ordf Lars Åslund, sekr Bertil
Jacobsson.

Gävleborgs läns veterinärförening (stift 
maj ): ordf Roland Zetterholm, sekr
Olof Johansson.

Hallands veterinärsällskap (stift  dec
): ordf Ilmars Dreimanis, sekr
Christa Dörring.

Kalmar läns veterinärsällskap (stift 
maj ): ordf Agneta Alderin, sekr
Anneli Bjöersdorff.

Jönköpings läns veterinärsällskap (stift 
mars ): ordf Katarina Svensson, sekr
Klaus Buddeberg.

Kronobergs läns veterinärsällskap (stift 
sept ): ordf vakant, sekr Mats Grabell.

Förening skall efter skedda val med-
dela veterinärförbundets kansli nya
namn och mandattider.
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Svar: EKG : Sinusarrest och för-
makstakykardi, cirka 
slag/min, s k sick sinus syndrome
(Figur ). Sannolikt ses en blockad
P-våg (pil) efter det första kom-
plexet. Andra komplexet är sinus-
utlöst medan följande tre komplex
är förmaksextraslag.

EKG : Förmakstakykardi, 
slag/min. Notera att P-vågen och
föregående komplex T-våg sam-
manfaller mellan varje QRS-kom-
plex (Figur ).

Diskussion
En kombination av sinusarrest,
dvs pauser i rytmen som är längre
än ett dubbelt R–R-intervall, och
perioder av supraventrikulär taky-
kardi brukar benämnas »sick sinus
syndrome«. Orsaken anses vara en
fibros i retledningssystemet.
Impulsbildningen i sinusknutan
fallerar och därmed lämnas utrymme
för ektopiska centra i förmaken att eta-
blera sig och överta impulskontrollen
för hjärtverksamheten.

Ett så kallat »atropintest« används
vid bradykardier för att särskilja vagus-
betingad sänkning av hjärtfrekvensen
från fel i retledningssystemet. Om
sinusknutan är intakt, kommer dess
egenfrekvens att öka och därmed

också hjärtfrekvensen. Det är här
mycket viktigt att man inser att det är
sinusknutan som ska öka sin frekvens,
och inte som i detta fall att hjärtfre-
kvensen ökar på grund av att ett ekto-
piskt fokus har övertagit kontrollen av
impulsbildningen.

Detta är ett bra exempel på ett så
kallat »atropintest« med ett onormalt
svar, dvs sinusknutan har inte lyckats

öka sin impulsfrekvens med minst 
procent och därmed övertagit kontrol-
len över impulsbildningen i hjärtat.

Medicinsk behandling av sick sinus
syndrome är svår eftersom det förelig-
ger en blandning av långsam och
snabb hjärtfrekvens. Endast genom att
låta en pacemaker styra impuls-
genereringen i hjärtat kan detta till-
stånd hävas.

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN
I STORFÖRPACKNING

GER LÄGRE PRIS!

HIPRACIN, ett oxytocinpreparat 
i storförpackning* (5x10x10ml), 
ger lägre pris för varje behandling! 

Västertorpsvägen 135. Hägersten.
Post: Box 112, 129 22 Hägersten.

Telefon: +46-8 449 46 50 
Telefax: +46-8 449 46 56

E-mail: vet@nordvacc.se

Också till                    häst, hund och ko!
Läs mer på vår hemsida: www.nordvacc.se.

*(Finns också i: 2 x 10 ml, 10 x 10 ml).

HIPRACIN
V I D  A G A L A K T I  P Å  S U G G A

Figur 4. EKG 2: Förmakstakykardi, 240 slag/min. Notera att P-vågen och föregående
komplex T-våg sammanfaller mellan varje QRS-komplex.

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 3. EKG 1: Sinusarrest och förmakstakykardi, ca 100 slag/min, s k sick sinus syndro-
me. Sannolikt ses en blockad P-våg (pil) efter det första komplexet.

T/P

QRS
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ledigkungör följande
STIPENDIEFONDER VID 
VETERINÄRMEDICINSKA FAKULTETEN

Gymn dir Stina Johanssons i Fränsta fond för veterinärmedicinsk forskning, stipendiebelopp 9.670 kr
”Utdelas i form av bidrag till forskare som arbetar med klinisk veterinärmedicinsk forskning i Sverige eller

vid utländsk vetenskaplig institution eller som resestipendium till kliniskt verksam veterinär. Företräde till forsk-
ningsbidrag för klinisk forskning har examinerad veterinär, som nyligen påbörjat fors-karutbildning inom kliniskt
ämne. Företräde till resestipendium har examinerad veterinär verksam vid klinisk institution i Uppsala. Bidrag
ges inte till forskning som innefattar djurförsök. Sökande som vill förlägga forskningsverksamhet till utländsk
institution skall vara svensk medborgare.”

Gunnar Philipssons stipendium, stipendiebelopp 6.700 kr
”Utdelas till understödjande av vetenskaplig forskning i första rummet till studier av hästens, men jämväl

till studier av fårets sjukdomar. Understöd skola i första hand utdelas till lärare vid veterinärhögskolan och
eljest till svensk veterinär som av kollegienämnden anses därtill kvalificerad.”
Fullständig projektbeskrivning skall bifogas ansökan.

C August Carlssons stipendium, stipendiebelopp 24.000 kr
”Bidrag skall tilldelas skötsam veterinärstuderande med goda vitsord i sina studier vid veterinärhögsko-

lan, med företräde för den, som ådagalagt särskilt intresse och kunnighet i fråga om hästens vård och behand-
ling.”

Veterinärmedicinska fakultetens stipendiesamfond, totalbelopp 26.000 kr
Samfonden har bildats genom sammanläggning av följande enskilda fonder efter medgivande av

Kammarkollegiet 1992-10-01: Anderssons, Gustafssons, Heimanns, Modigs, Palms, Schmidts, Tinnerstedts,
Vennerholms och Östergötlands veterinär-kassors. Utdelning sker i form av stipendier inkl resestipendier till
en eller flera veterinärstuderande. I tillämpliga delar skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i sti-
pendiesamfonden ingående donationerna. Stipendier bör i första hand tilldelas studerande som passerat
utbildningens icke kliniska del.

Regementsveterinär och fru Carl Ahlgrens stipendiefond, stipendiebelopp 12.500 kr
”Stipendiet skall tilldelas skötsam studerande, som tillhör någon av 2:a – 4:e årskurserna samt i sina

studier vid veterinärhögskolan ådagalagt mycket god studiebegåvning och förvärvat goda vitsord.”

____________________

STIPENDIUM UR SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS SAMSTIFTELSE
Till veterinärstuderande, ett eller flera stipendier på sammanlagt 8.500 kr.

Samfonden har bildats genom sammanslagning av Svenska Veterinärläkarföreningens stipendiefond och
professor C.A. Lindqvists stipendiefond.

STIFTELSEN ELSA PAULSSONS MINNESFOND
Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, erhöll under hösten 2000 en donation från herr Torbjörn Paulsson,
Sollentuna. Fakultetsnämnden beslutade, i enlighet med donators önskan, att stiftelsens ändamål är att till-
gängliga medel ska användas till stipendier för studerande inom veterinärprogrammet för genomförande av
examensarbete. Stipendiet får innehas under högst 1 år.

Veterinärmedicinska fakulteten utlyser härmed 23.600 kr att utdelas till en eller flera veterinärstuderande
för täckande av kostnader (analyser, resor etc) i samband med genomförande av examensarbete. Till ansö-
kan ska fogas projektbeskrivning samt vad sökta medel ska användas till.

Ansökan på särskild blankett skall ha inkommit till:
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast onsdagen den 16 april 2003. Blanketter kan rekvire-
ras från veterinärmedicinska fakultetens kansli, tel 018/671678, fax 018/673570, 
e-post: Margaretha.Hagberg@vfak.slu.se och från studentkåren (Veterinärmedicinska föreningen), tel
018/671079, fax 018/301703

Den sökande är själv skyldig att förse sin ansökan med sådana uppgifter som behövs för bedömning av ansö-
kan. OBS! Till stipendier som veterinärmedicinska fakulteten utlyser behöver de sökande inte bifoga något
utdrag ur studiedokumentationsregistret (LADOK).
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Första gången Monica Ågren kom till
Vännäs som vikarierande distriktsveteri-
när fanns det ingen station. Hon fick
hålla med egna grejor och hade ingen att
fråga till råds. Veterinärkåren bestod av
äldre män som utgick hemifrån. Dåva-
rande distriktsveterinär insåg att en sta-
tion var nödvändig, dels för att kunna
samarbeta kring jourtiden men även för
att få kolleger att diskutera med.

– En station var en förutsättning för
att kunna utvecklas mer, för att få in mer
kvinnor i yrket och för att anpassa arbe-
tet efter familjelivet, säger Monica. 

Stationen kom till  och lokalen
hyrdes av en privat fastighetsägare men
upplevdes tidigt som trång och oprak-
tisk. Sedan Monica anställdes  har
hon tillsammans med Jordbruksverket
tryckt på om en utbyggnad. Alternativet
hade varit att säga upp avtalet och flytta
stationen de tre milen till Umeå.

Kommunal satsning

– Kommunen satt i en rävsax. Antingen
fick vi köpa upp fastigheten och satsa på
en utbyggnad eller så hade vi blivit utan
den här verksamheten. Nu är invester-
ingen uppe i cirka , miljoner fast vi
hade räknat med , i början, säger
Roland Johansson från Vännäs Industri-
hus.

Veterinärerna fick
komma med förslag på
vettiga lösningar innan
utbyggnaden påbörja-
des förra våren. Så i
oktober  invigdes
den cirka  kvadrat-
meter stora stationen.

– Det har varit
många diskussioner och
kompromisser men nu
är vi mycket nöjda även
om några små detaljer
återstår, berättar Mo-
nica.

Slipper kyla och regn

Den största förändringen efter ombygg-
naden är den nya hästavdelningen.
Tidigare fick veterinärerna behandla
skadade hästar och utföra kastreringar
under usla förhållanden i stallar med
dålig värme, nödlyse och inget vatten.

Nu finns ett stort behandlingsrum
med röntgen och möjlighet till ultra-
ljud och endoskopi. Stallet innehåller
en lång löpgång och fyra rejält tilltagna
boxar, varav en försedd med gummerat
golv. Man har också en seminspilta,
eftersom Vännäs är en mottagarstation
för hästsemin.

– Vi kan visserligen inte ta emot häs-

tar om vi ska ut och resa samtidigt. Men
nu har vi i alla fall möjlighet att jobba
inomhus och på ett veterinärmedicinskt
riktigt sätt, säger Monica nöjt. 

Det nybyggda garaget har också lyft
arbetsmiljön. Tidigare fick veterinärerna
packa bilen utomhus i både regn och
snöstorm. Nästa dörr leder in till det
gamla väntrummet där ingången har
sparats från smittskyddssynpunkt. Det
gamla undersökningsrummet intill är
sparat för samma ändamål.

– Det är väldigt bra att kunna gå
direkt in och ut med djur som har diar-
ré eller har avlivats och slippa gå genom
det nya väntrummet. 

BITTE TORBJÖRNSDOTTER, frilansjournalist.*

Mer ljus och
värme i Vännäs

Den nya flyttbara skivan har bidragit till att förbättra
arbetsmiljön avsevärt, säger Richard Bevan. Nu behöver
hunden bara lyftas en gång.

Sveriges största veterinärstation ligger numera i
Vännäs. Definitionen handlar både om fysisk
storlek och om omsättning. Stationschefen, tillika
distriktsveterinär Monica Ågren ser ett stort lyft i
förra årets utbyggnad.
– Vi har fått en mycket stor förbättring i arbets-
miljön, konstaterar hon.
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SVA är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa, en
god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion. Sammanlagt är vi 400 anställda och de största yrkeskatego-
rierna är biomedicinska analytiker, veterinärer, forskare, laboratorietekniker och sekreterare.

Veterinärer med intresse/erfarenhet 
från epizootologiskt arbete sökes!

beroende på personalförändringar, bl.a. ska nuvarande sektionschef /laborator vara tjänstledig för arbete inom
EU-kommissionen. SVAs sektion för epizootologi bevakar sjukdomsläget nationellt och internationellt samt
upprätthåller epizootiberedskap. Vidare svarar sektionen för riktade undersökningar, deltar i nationella kontroll-
och bekämpningsprogram, samt bedriver rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Sektionen bevakar och
utreder smittskyddsmässiga konsekvenser, samt medverkar i utvecklingen och genomförandet av sjukdoms-
kontrollprogram som föranleds av det öppnare Europa. Sektionens ansvarsområde och arbetsuppgifter medför
en hög grad av samverkan med andra myndigheter, djurägarorganisationer samt med avdelningar internt inom
SVA. I epizootologens arbetsuppgifter ingår att handha frågor och utredningar rörande epizootilagssjukdomar,
övriga anmälningspliktiga sjukdomar, samt svårartade sjukdomsutbrott där orsaken är oklar. Det ingår även
smittskyddsfrågor i anslutning till internationell handel med djur och animalieprodukter, samt andra aktuella
smittskyddsfrågor. Arbetsuppgifterna är omväxlande med mycket interna och externa kontakter och den vi
söker måste klara att hålla ”många bollar i luften och ibland arbeta med korta deadlines”. Vi ser gärna att du
har utbildning / erfarenhet / forskningsmeriter inom området epidemiologi och/eller mikrobiologi. Praktisk
erfarenhet av fältepizootologiskt arbete är en merit. Vikt kommer att fästas vid kommunikationsförmåga, orga-
nisationsförmåga och övriga personliga egenskaper som bedöms ha betydelse för att klara arbetsuppgifterna.
Beroende på ovannämnda personalförändringar samt sökandens kompetens och erfarenheter kommer sektio-
nens interna organisation att ses över.

SVA är beläget i det natursköna Ultunaområdet i södra Uppsala, samt vid Håtunaholm utanför Sigtuna. Ingen
trängsel och stress men ändå bara ett stenkast från stan. Välkommen med din ansökan senast den 16 april!

Märk den med dnr SVA 2003/226. Har du frågor?
Ring statsepizootolog Anders Engvall och personal-
man Anders Egerot eller personalchef Håkan Pallin.
Facklig företrädare för SACO är Klara Tryggvesson.
Du kan också besöka vår webbplats www.sva.se för
att få mer information.
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Ny teknik i nya rum

Ett rejält hundstall innebär att sjuka
djur kan stanna kvar på behandling eller
observation över nätterna. Tidigare låg
djuren inkvarterade i olika skrymslen.
Likaså har stationen fått mycket bättre
förutsättningar för operationer. Föru-
tom ett rent operationsrum med gas-
punktutsug och operationsbelysning
finns ett polikliniskt rum där två veteri-
närer kan jobba parallellt med mindre
skador. Operationerna består mest av
akuta fall där hundar och katter med
pyometra och kejsarsnitt överväger.
Men stationen tar också emot en stor
andel påkörda och sårskadade sällskaps-
djur.

Ett nytt labrum möjliggör olika ana-
lyser och kemiska tester. Även diskrum-
met är nytt.

– Tidigare hade vi mycket blandade
grejor här. Nu har det blivit väldigt hygi-
eniskt och lättarbetat med egna ytor för
det sterila.

Men det bästa återfinns i röntgen-
rummet. Det har mer är fördubblats i
yta och den nya röntgenanläggningen
har, förutom automatisk framkallning,
en flyttbar skiva med kassettfack under.

– Förut fick vi flytta runt hunden på
bordet vilket var mycket slitsamt.
Många assistenter upplevde att de fick
jätteont i ryggen vid alla lyft när de skul-
le böka in kassetten under hunden. Det
var ju även obekvämt för hunden om
den var skadad, menar Monica.

Hyran ligger till en början på  
kronor i månaden för att  stiga till
cirka  . För att täcka hyreskostna-
den bör stationen ha flera veterinärer
och det finns plats för åtta.

– I nuläget är vi fyra stycken som job-
bar, tre andra ordinarie är barnlediga
och vi har tillsatt en tjänst som inte har
kommit på plats ännu. För att hålla en
hög servicegrad är vi alltid två veterinä-
rer i tjänst på jourtiden, en med inrikt-
ning på smådjur och en på lantbruk och
hästar. Blir det mycket på det ena områ-
det kan vi hjälpas åt. 

Jouröppet ett ansvar

Och Vännässtationen står för landets

högsta jourintäkter, ,
miljoner per år. Den
totala omsättningen år
 var också högst,
cirka sju miljoner kro-
nor, varav bara hundar-
na omsatte , miljoner.
För här behandlas över-
vägande sällskapsdjur,
nästan  procent av fal-
len.

– Ändå är omsätt-
ningen begränsad med
tanke på andelen veteri-
närer. Vad vi behöver
mest är en hög grundbe-
manning. Nu är det
svårt om någon blir sjuk
för då drabbas arbets-
kamraterna. Men det
ska bli bättre när vi snart
blir fler, säger Monica.

Hon och Agneta Nor-
gren har lantbruksbe-
sättningar och hästar på
sin lott och täcker sex
kommuner. I det stora
området finns sju priva-
ta veterinärkliniker men ingen har jour-
öppet.

– Vi ska ju serva dom djurägare som
egentligen inte är kunder hos oss och det
är svårt att veta djurets tidigare historik.
Egentligen borde alla som har praktik på
dagtid ha hand om jourtid också, men
alla veterinärer ser inte fördelarna. Som
jag ser det måste alla jobba tillsammans
för att utvecklas och komma någon-
stans, säger Monica innan hon hastar
iväg på dagens resa.

Påfrestande nattjobb

På kontoret sitter Richard Bevan och
studerar röntgenbilderna från en hund
med artros. Han har arbetat i Vännäs i
ungefär ett år och sköter nu smådjursav-
delningen tillsammans med Kent Pet-
tersson.

– Hemma i England råder det mer
konkurrens och därför är man rädd om
sina klienter. Alla veterinärer tar också
mycket mer ansvar för sina klienter
genom skyldigheten att ha jouröppet.

Men man tar inte heller över andras kli-
enter utan att prata med den ansvarige
veterinären först och då lämnas fallet
med journaler och allt.

Det var delvis för att komma ifrån
jourtiden som han flyttade till Sverige,
men i julhelgen jobbade han i alla fall tio
dygn i sträck. 

– Vi har haft fullt upp hela tiden
sedan jag kom hit. Att jobba varannan
natt och helg i fler år påverkar en, suck-
ar han och fortsätter: Nätterna är ju en
del av jobbet, men att leva ett vanligt liv
på sidan om med familj och barn är jät-
tesvårt. Det är lite synd för själva yrket
är bäst i världen. 

Fast trots allt skymtar Richard, Moni-
ca och de andra en ljusning bara fler
veterinärer kommer på plats. En ljus-
ning som går ton i ton med den varm-
gula inredningen på Vännäs nya veteri-
närstation.

*Frilansjournalist 

Bitte Torbjörnsdotter,

Brån 106, 911 93 Vännäs.

Väntrummet är stort och det finns plats för alla sorters
djur. Det gamla väntrummet var litet och trångt men har
sparats ur smittskyddssynvinkel.

➤
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»K att, älskade katt« är en liten lätt bok
med många färggranna bilder. Den

avser att beskriva hur en katt ska skötas och
hur en katts beteende är. Dessutom beskrivs
katten i kulturen och läsaren får möta några
kända kattägare, som t ex Hemingway och
Churchill. Texterna, som är
skrivna av Ragnhild Solvika,
varvas smakfullt med fina
bilder tagna av Eivor Rase-
horn.

   och bildernas
skönhet gör det hela till en nästan poetisk
bok. Texterna i sin ensamhet skulle inte vara
så mycket, men tillsammans med bilderna
skapas en fin harmoni. Boken gav mig som
kattälskare inte så mycket ytterligare kunskap,
utan var mer som en tankeväckare och en
vacker bilderbok med tillhörande bildtexter.

Den bästa delen av boken är nog ändå den om
katter i kulturen, där allmänbildningen får sitt
och där Rasehorns bilder har ersatts med
smakprov från kattkonsten genom århundra-
denas lopp. 

Boken fyller dock mycket väl sin funktion,
som lättläst och lättfattlig kattbok till blivan-

de, nya och gamla kattägare.
Här och där återfinns små
inramade, mer eller mindre
matnyttiga, tips. Jag kan
ändå varmt rekommendera

denna lilla bok, som en fin och bra gåva till
kattälskare i alla åldrar, oavsett om han/hon är
kattägare eller ej. Katt, älskade katt är, som
titeln antyder, en hyllning till katten. En bok
som gör varje kattälskare glad i sinnet!

Jonas Johansson

vet stud, Uppsala

Katt, älskade katt

Författare: Ragnhild Solvika.
Foto: Eivor Rasehorn.
Förlag: LL-förlaget.
Antal sidor: 86, rikligt

med färgbilder.

Pris: 210 kr.
ISBN-nummer: 91-89451-04 X.

»A Practical Guide To Feline Dermatolo-
gy« är ett uppslagsverk om kattens

hudsjukdomar, sammanställd av Éric Gua-
guère och Pascal Prélaud. Förordet är skrivet
av den välkände dermatologen Danny W
Scott från USA.

Boken, som är inbunden, ger ett trevligt
helhetsintryck med lättläst text och fina bilder.
Det är en bra uppslagsbok för en nyutexami-
nerad veterinär eller en all-
mänpraktiker, men lite för ytlig
för en hudintresserad veterinär.

   på ett
pedagogiskt sätt med en
beskrivning av olika hudsjukdomars etiologi,
kliniska symtom, diagnos och behandling.
Till varje sjukdom visas illustrativa bilder.
Vissa sjukdomar beskrivs mycket kortfattat
medan andra, såsom loppallergi och dermato-
fytos, beskrivs mer ingående. En del av de
sjukdomar som beskrivs finns normalt inte i
Sverige.

Till skillnad från de flesta andra böcker sak-
nas en löpande sidnumrering, vilket kan vara
lite förvirrande till en början. Istället numre-
ras sidorna kapitelvis, efter de  kapitel som

författats av  internationella dermatologer
från Frankrike, Australien, USA, Belgien,
Spanien, Italien och Holland. Med hjälp av
tre register (dosregister, alfabetiskt register
och bildregister) är det dock lätt att hitta öns-
kad information.

  är kapitlet »Diagnostic
approaches« bra, där poängteras vikten av en
fullständig anamnes och klinisk undersök-

ning vid utredningen av ett
hudfall. Här ges också en
bra beskrivning av olika
diagnostiska tester, både i
text och bild. Bra hjälpme-

del är också kapitlen med scheman som visar
utredningsgången vid olika typer av hudfall.

Kombinationen av enkel sjukdomsbeskriv-
ning, rikligt med färgfoton och förslag på
tillvägagångssätt vid olika hudsymtom hos
katt gör att »A Practical Guide To Feline Der-
matology« kommer att uppfylla sin plats i
bokhyllan som ett lättöverskådligt uppslags-
verk.

Rosmarie Mähler

leg veterinär, Hofors

Katt, älskade katt

A Practical Guide 

To Feline Dermatology

Författare: Éric Guaguèr
och Pascal Prélaud.
Förlag: Merial.
Antal sidor: 256. Boken
saknar löpande sidnummer,
sidorna är istället numrerade
kapitelvis. Totalt 28 kapitel.
Engelsk text, rikligt med foton
av hög kvalité.
Pris: Boken delas ut gratis av
Merial på förfrågan från
veterinärer. Tillgången är dock
begränsad. Kontaktperson för
den engelska upplagan är
Rachel Smithson, e-post:
rachel.smithson@merial.com
ISBN-nummer: Boken saknar
IBSN-nummer.

A Practical Guide To Feline Dermatology

Bilden visar omslaget av
bokens franska utgåva.

bokanmälan

bokanmälan
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Veterinärmedicinska anatomiböcker finns
det ett stort utbud av, både med anglo-

saxiskt och tyskt ursprung. Desto roligare är
det när en nordisk författare ger ut en högkva-
litativ hästanatomibok, även om boken har
sina begränsningar.

»ABC of the horse« är skriven av finlända-
ren Pauli Grönberg, och är trots titeln inrik-
tad enbart på hästens rörelseapparat. Författa-
ren är inte veterinär utan vad han själv beskri-
ver som »hästfysioterapeut«, men har under
sju år tagit fram denna anatomibok i samar-
bete med finska veterinärer och andra rådgi-
vare. Han skriver själv att boken är tänkt som
en uppslagsbok för veterinärstudenter, veteri-
närer, hästägare och uppfödare, som vill ha
svar på frågor och lösningar på problem inom
det fysioterapeutiska området.

   ligger i de
utmärkta och många anatomiska teckningar-
na på hästens skelett och muskler. De anato-
miska detaljerna är namngivna med beteck-
ningar på latin och engelska. Framför allt
muskelavsnittet är föredömligt illustrerat,
med varje enskild muskel återgiven för sig,
istället för i större muskelbuntar som är vanli-
gare i liknande böcker. Illustratören Eeva
Jokinen har gjort ett fantastiskt arbete.

När det gäller avsnittet om skelett och leder
är teckningarna lika bra som i muskelavsnittet,
men de anatomiska detaljerna är inte lika tyd-
ligt utmärkta. Till exempel får man en lite vari-
erande uppfattning av vad som är lårbenets
kägelutskott beroende på vilka teckningar man
tittar på. På en teckning ser utskottet ut att vara
en del av knäleden, på en annan den struktur
av distala femur som det egentligen är. Vidare
anges vissa mycket detaljerade anatomiska ben-
strukturer, mer detaljerade än vad som lärs ut
under veterinärstudenternas anatomikurs på

SLU. Några detaljer omnämns i texten men
kan inte klart identifieras på bild.

   , mer
praktiskt inriktade kapitel som beskriver fysi-
ologisk manipulation, massage och stretching
för hästar, klinisk undersökning, akupressur,
hovvård, skoning och träning samt slutligen
utrustning för olika typer av hästkörning.
Dessa kapitel beskriver uppenbarligen förfat-
tarens eget verksamhetsområde. Tyvärr illu-
streras några avsnitt med rent amatörmässigt
suddiga fotografier, vilka står i skarp kontrast
mot övriga högklassiga bilder.

   med »ABC
of the horse« är att den försöker tillfredsställa
många målgrupper på en gång, och därmed
inte får någon självklar målgrupp. Anatomi-
delen och delen om klinisk undersökning har
helt klart veterinärer som mest aktuell läsar-
grupp. Övriga delar (vilka utgör ett mindre
stycke av boken) riktar sig främst till hästäga-
re och tränare, även om många veterinärer här
också säkert hittar intressant läsning. Bokens
höga pris kombinerat med vissa
rena felaktigheter i anatomidelen
gör dock att det känns tveksamt
att rekommendera ett köp i detta
skede. Förlaget håller redan på att
utarbeta en andra, reviderad upp-
laga, där bland andra Stig Drevemo från insti-
tutionen för anatomi, SLU, hjälper till att
rätta felen. Stalltipset i detta fall blir att vänta
med köp tills den andra upplagan kommer ut.
När de superba teckningarna har kombinerats
med en korrekt text finns det all anledning för
hästpraktikern att skaffa detta verk som
uppslagsbok för den egna verksamheten.

Johan Beck-Friis  

ABC of the horse

Författare: Pauli Grönberg.
Förlag: Otava Book Printing
Ltd, Finland.
Antal sidor: 344, rikligt
illustrerad med färgbilder.
Pris: 1 140 kr. Kan beställas
via till exempel Hobbybok-
handeln i Stockholm, hemsi-
da: www.hobbybokhandeln.
com/hastbok/
ISBN-nummer:

951-98744-1-0.

ABC of the horse

Veterinär ny VD för LRF
❘❙❚ Lantbrukarnas Riksförbund meddelade
den 10 februari att Reinhold Lennebo, 48
år, blir ny VD för LRF. Han är veterinären
som blev VD i Scan KLS och därefter tog
steget in i mediavärlden. Reinhold Lenne-
bo börjar inskolningen på VD-posten 1
april. Efter LRF-stämman i juni tar han
över efter dagens VD Leif Zetterberg.

Reinhold Lennebo tog veterinärexamen
1980 och började två år senare jobba på
Scan KLS, där han så småningom blev VD.

I mitten av 1990-talet lämnade han
Scan KLS och gick över till Sydostpress,
som ger ut bland annat Smålandsposten,
Barometern och Blekinge Läns Tidning.
De senaste två åren har han varit VD på
mediaföretaget Egmont och slutade strax

efter årsskiftet. På fritiden har han varit
starkt engagerad i Friskis & Svettis och
karate.

– Hans personliga egenskaper som
ledare och hans erfarenhet av två bran-
scher har varit avgörande, sade LRF:s vice
ordförande Tomas Johansson till Land
Lantbruk efter det att riksförbundsstyrel-
sen fattat beslutet. ➤

bokanmälan

❚❙ ❘ noterat



R ÄT T E L S E

I artikeln om deklarationstips för 2003,
Svensk Veterinärtidning nr 3/03, har
det smugit sig in ett fel i en rubrik. På
sidan 48 i tidningen står högst upp
med stor stil att fribeloppet för förmö-
genhetsbeskattning är höjt till 500
000 kronor för ensamstående. Detta
är fel, rätt fribelopp för ensamstående
ska vara 1 500 000 kronor. Redaktio-
nen beklagar misstaget.
Johan Beck-Friis 

Vävnadskammare hos kalv
för studier av antibiotika

 Christina Greko,
institutionen för veterinärmedi-
cinsk mikrobiologi, SLU, för-

svarade fredagen den  mars sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln »Tissue
cages in calves for studies on pharma-
cokinetic/ pharmaco-
dynamic relation-
ships of antimicrobi-
als«. Opponent var
MD Johan Mouton,
Canisius Whilhelmi-
na Hospital, Nijme-
gen, Nederländerna. 

Syftet med de studier som ligger till
grund för avhandlingen var att utveckla
en infektionsmodell där farmakokine-
tiska och farmakodynamiska samband
för antibiotika kan studeras i närvaro
av värddjurets försvar. 

Med bättre kunskap om dessa sam-
band kan doseringen avvägas så att
effekten blir så bra som möjligt samti-
digt som oönskade sidoeffekter, både
toxicitet och resistensutveckling, mini-

meras. Under de senaste  åren har
studier inom detta område spelat en
allt större roll för optimering av dos
och doseringsintervall för olika antibio-
tika till människa. Kunskapen gäller
generellt även för djur, men rent veteri-
närmedicinska frågeställningar behöver
också studeras.

Under avhandlingsarbetet infektera-
des subkutant implanterade vävnads-

kammare hos
kalvar med
Escherichia coli.
Kalvarna behand-
lades sedan med
trimetoprim-
sulfadoxin intra-

venöst i olika doser. Antal bakterier och
koncentration av antibiotika i kamrar-
na mättes vid olika tider. Behandlingen
hade ingen påtaglig effekt, trots att den
högsta dygnsdosen motsvarade sex
gånger den rekommenderade. Detta
förklaras av att koncentrationen tymi-
din, en trimetoprimantagonist, i kal-
varnas serum och vävnadskammar-
vätska var tillräckligt hög för att mot-
verka effekten. 

När antibiotika doseras systemiskt

är möjligheten att variera koncentra-
tionsförloppet i vävnadskamrarna
begränsad. En mer anpassbar modell
utvecklades genom att antibiotika
injicerades direkt in i infekterade
vävnadskammare. 

Genom val av olika doser, doserings-
intervall och storlek på kammare
kunde olika koncentrationsprofiler av
antibiotika simuleras. Försök i den
utvecklade modellen går att anpassa till
olika frågeställningar genom att olika
koncentrationsprofiler kan simuleras,
och effekten mot olika bakterier kan
följas med provtagning under hela
försöket.

I samband med utveckling av nya
antibiotika, eller vid omprövning av
gängse dosering av välkända läkemedel
kan modellen, efter ytterligare utvär-
dering, användas som komplement till
rena laboratorieförsök. 

Resultaten kan, sammanvägda med
annan information, ligga till grund för
val av doseringsstrategier för vidare
utvärdering i kliniska försök. 

Avhandlingens ramberättelse finns
tillgänglig på SLUs websida Epsilon:
http://diss-epsilon.slu.se
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disputationer

SLU omorganiserar
trots protester
❘❙❚ Vid en presskonferens den 3 mars
meddelade SLUs rektor Ann-Christin
Bylund att universitetsstyrelsen beslutat
att SLU från och med den 1 januari 2004
skall ha fyra nya fakulteter i stället för de

tre nuvarande. Uppsala, Ultuna blir bas
för en fakultet för naturresurser och
lantbruk och en sammanhållen djurfakul-
tet, fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap. Den skogsvetenskap-
liga fakulteten får sin bas i Umeå och
övriga institutioner i Alnarp bildar en
egen fakultet.

– Det är ett historiskt beslut som tagits
idag. Ett beslut som ger oss bästa möjliga
plattform för en positiv utveckling av
SLUs samlade verksamhet, säger Ann-
Christin Bylund.

Alla är dock inte lika entusiastiska. I
slutet av januari lämnade över 100
anställda vid den veterinärmedicinska
fakulteten in en protestlista till universi-
tetsledningen. Man hänvisar till den
utredning som genomfördes av Lars Rask
för knappt ett år sedan, och som slog fast
att veterinärfakulteten snarare borde
närma sig de humanmedicinska discipli-
nerna än jordbruksvetenskapen. Något
mandat till sammanslagningar utanför
SLUs gränser har universitet inte, kom-

menterar prorektor Torbjörn Fagerström
skrivelsen.

Gunilla Trowald-Wigh, ordförande i
SACO-rådet på v-fakulteten, är upprörd
och menar att beslutet till ny fakultetsin-
delning inte tagits i demokratisk ordning.
SLU-styrelsen har varken tagit hänsyn till
inkomna remissvar eller till SACOs begä-
ran om en konsekvensanalys, säger
Trowald-Wigh till SVT.

Ann-Christin Bylund och Torbjörn Fager-
ström presenterar SLUs nya organisation
på presskonferensen.

❚❙ ❘ noterat



Mag-tarmparasiter halverar
tillväxten hos kalvar på bete

 Sten-Olof Diman-
der, institutionen för veterinär-
medicinsk mikrobiologi, SLU,

försvarade fredagen den  mars sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med
titeln »Epidemiology
and Control of
Gastrointestinal
Nematodes in First-
Season Grazing
Cattle in Sweden«.
Opponent var pro-
fessor Pierre Dorny,
Prince Leopold
Institute of Tropical
Medicine, Antwer-
pen, Belgien.

Förebyggande
avmaskningar för-
hindrar effektivt
parasitproblem, men
är inte tillåtna i
ekologiska besättningar. Praktiskt
användbara kontrollstrategier behöver
alltså utvecklas, strategier som med
fördel även kan tillämpas i konventio-
nell produktion. Alternativa och ekolo-
giskt anpassade kontrollmetoder utvär-
derades i två fleråriga betesförsök.
Avhandlingen uppmärksammar bety-
delsen av infektion med mag-tarmne-
matoderna Ostertagia ostertagi och
Cooperia oncophora hos svenska nötkre-
atur och pekar vidare på viktiga fakto-
rer för varför parasitproblem uppstår.

I parallella experiment undersöktes
parasitsmittans utveckling och överlev-
nad i betesgräset under svenska klimat-

förhållanden. Kunskap om vad som
styr betessmittans storlek är en grund-
förutsättning för god rådgivning till
våra nötkreatursuppfödare.

Resultaten visar
att parasiternas
goda övervintrings-
förmåga är avgöran-
de för epidemiolo-
gin under svenska
förhållanden. Betes-
försöken visade bland annat att accepta-
bel parasitkontroll var möjlig att uppnå
genom att släppa kalvar på ett lindrigt
parasitsmittat välkomstbete i början av
maj, följt av ett byte till ett återväxtbete
i mitten av sommaren. Välkomstbetet
föregående år hade använts av äldre
mjölkkor som efterlämnade en begrän-
sad betessmitta till den efterföljande
våren. I kombination med flytt till ett
frodigt återväxtbete var tillväxten hos
dessa djur det tredje och sista försökså-

ret till och med  kg högre än hos
avmaskade kalvar på permanent bete
och hela  kg bättre än de obehandla-
de.

Biologisk kon-
troll med den
mikroskopiska
rovsvampen Dud-
dingtonia flagrans
testades också.
Rovsvampens spo-

rer utfodras i början av betessäsongen
och dessa passerar intakta genom kal-
vens digestionssystem. Parasiterna
påverkas alltså inte under passagen
genom kalven. Väl i komockan utveck-
lar svampen däremot ett fångstnät som
snärjer och förintar parasitlarverna
innan dessa vandrar ut i betesgräset.
Eftersom rovsvampen ändamålsenligt
hamnar i träcken där parasiterna också
finns är komockans nedbrytningshastig-
het avgörande för svampens effekt.
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Normer för nedsättning av medlemsavgift

Enligt 8 § i veterinärförbundets stadgar gäller att medlem helt eller delvis kan befrias från
avgifter till förbundet, om särskilda skäl föreligger. Som regel gäller beslut om nedsättning
endast ett år men kan förlängas efter förnyad ansökan om skälen för nedsättning
kvarstår.

I de ansökningar om nedsättning av avgifter som inkommit under senare år har
som motiv åberopats utlandsvistelse, låg inkomst, ringa yrkesverksamhet, fortsatta stu-
dier (doktorand eller humanmedicinska), sjukdom och ekonomiska svårigheter.

Vid mycket låg eller ingen inkomst på grund av ringa yrkesverksamhet (mindre
än 1/4-dels helårstjänst eller dylikt), medicinska studier, har reduktion till 1/4-dels avgift
beviljats. Makar och sammanboende som båda är veterinärer och förbundsmedlemmar
får nedsättning med belopp motsvarande kostnaden för SVT.

Även om sjukersättningen blivit sämre de senaste åren är veterinärförbundet
restriktivt med att bevilja nedsättning på grund av sjukdom. Med hänsyn till ökade krav på
förbundets verksamhet som bland annat medför ökade kanslikostnader bör avgiftsfrågan
prövas noggrant. Premier för frivilliga gruppförsäkringar påverkas inte eftersom det gäller
särskilda förmåner och förbundet förskotterar premierna till vederbörande försäkringsbo-
lag.

Följande gäller fr o m 1 januari 2001 (ändringar gjorda 2002).

1. Sjukdom, graviditet, militärtjänst m m
Ingen rutinmässig reduktion medges under den tid sjukersättning, föräldrapenning
respektive lön under militärtjänst utgår från arbetsgivaren. Om en medlem kan styrka att
han/hon haft extra utgifter under ledigheten eller en väsentlig inkomstsänkning bör även
i fortsättningen viss reduktion kunna medges om detta bedöms vara skäligt.

2.. Utlandsvistelse
Vid tjänstgöring utanför Norden beviljas nedsättning av avgiften till veterinärförbundet tilll
1/4-del av hel avgift efter det att utlandsvistelsen varat mer än ett år (ett års karenstid).
Full avgift skall betalas för SVT plus utlandsporto.

För medlem som ansluter sig till veterinärförbundet i landet ifråga, beviljas ned-
sättning av avgiften till Sveriges Veterinärförbund till 1/10-del av hel avgift. Full avgift skall
dock betalas för SVT plus utlandsporto.

3. Doktorand
Medlem, som innehar doktorandtjänst och bedriver aktiv forskning på minst 60% av tjäns-
ten, kan efter årlig ansökan beviljas nedsättning av medlemsavgiften med 40%.

När förhållandena ändras (t ex ökad anställningsgrad, ej längre forskar-
studerande) så att villkoren för nedsättning av medlemsavgiften inte längre uppfylls, är
det viktigt att medlem som beviljats nedsättning av medlemsavgiften snarast meddelar
förbundskansliet detta.

Sten-Olof
Dimander har
studerat epide-
miologi och
kontroll av
mag-tarmne-
matoder hos
kalvar.
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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.Ytterligare ca 190 medarbetare återfinns inom besiktningsveterinäror-
ganisationen (BVO) på slakterierna runt om i vårt land. Läs mer om oss på vår webbplats www.slv.se

Livsmedelsverket söker 2

Besiktningsveterinärer
till Besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering 

vid nedanstående slakteri

– Skara. Inom enheten ingår 4 storskaliga slakterier varav 3 fjäderfä, 1 småskaligt slak-
teri, 6 exportkontrollerade anläggningar och 4 mejerianläggningar.

Arbetsuppgifter
Dina huvuduppgifter som besiktningsveterinär kommer att vara köttbesiktning och hygienövervakning.

Kvalifikationer
Du är legitimerad veterinär gärna med erfarenhet av köttbesiktning. Körkort och egen bil är ett krav. Viss
administrativ erfarenhet är önskvärd. Du behöver även kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vissa krav
kommer att ställas på synskärpa, färgsinne och förmåga att känna lukt. Vi fäster stor vikt vid personlig
lämplighet och god samarbetsförmåga.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar: administrativ chef Pia Holmqvist, tel: 018-17 55 00 eller överveterinär Marianne
Brattberg, tel: 0511-250 77. Facklig företrädare är Leif Skarhed, tel: 0511-250 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt dnr 746/03, senast den 23 april 2003 under adress:
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala eller via e-post: Livsmedelsverket@slv.se

Livsmedelsverket är huvudman för besiktningsveterinärorganisationen (BVO)
som är en fältorganisation under Tillsynsavdelningen/Enheten för köttillsyn.
BVOs personal utövar köttkontroll och annan tillsyn på slakterier och köttpro-
ducerande anläggningar i hela landet, totalt mer än 200 anläggningar.
Verksamheten finansieras genom avgifter som tas ut från företagen.
Fältorganisationen leds och stöds av en grupp om 20 personer placerade i
Uppsala.

Tillväxten var  kg högre jämfört med
de obehandlade kalvarna när svampen
gavs tid att fånga larverna. Vid inten-
sivt regn lyckades rovsvampen däremot
inte minska larvförekomsten i gräset
eftersom komockorna försvann på kort
tid.

I avhandlingen konstateras att ekolo-
giska kalvar kan födas upp i svenska
beteshagar utan parasitproblem och
med god tillväxt. Framgångsrika kon-
trollstrategier utan inslag av anthelmin-
tika ställer emellertid höga krav på
kunskap om hur parasitsmittan utveck-

las under svenska klimat- och betesför-
hållanden. Därtill krävs tillräcklig
betesareal, engagerade djurägare och
god rådgivning.

Avhandlingens ramberättelse finns
att ladda ner som pdf på: http://diss-
epsilon.slu.se/archive/00000143/

➤
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Djursjukhuset Västerort ligger i Spånga, i västra

delen av Stockholm. Vi är för närvarande 4 

veterinärer och 7 djursjukvårdare. Hund och 

katt är vår huvudsakliga patientgrupp. Antalet

besök ligger på drygt 10.000 och ökar stadigt. 

Djursjukhuset Västerort ingår i VetCare AB 

som bygger upp en djursjukvårdskedja i Sverige.

Verksamheten växer och under 2003 kommer 

vi att bygga till djursjukhuset ytterligare för 

fortsatt expansion.

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetssituation 

i ett trevligt gäng. Vi önskar veterinär med 

specialkompetens på hundens och kattens sjuk-

domar men alla veterinärer är välkomna att söka.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skickas till Chefsveterinär 

Maria Davidsson, Djursjukhuset Västerort,

Bromstensvägen 174, 163 55 Spånga. 

Maria Davidsson besvarar också dina frågor om

tjänsten och du kan nå henne på telefon 08 – 36 26 70

eller e-mail maria.davidsson@vetcare.se.

Djursjukhuset Västerort
söker

Smådjursveterinär för tillsvidareanställning

Djursjukhuset Västerort

Löneavtal för veterinärstuderande
som besiktningsassistent
■ Veterinärförbundet har förhandlat
med Statens Livsmedelsverk angående
nytt löneavtal för veterinärstuderanden
som arbetar som besiktningsassistenter.
Avtalet innebär att lönen år  är
  kr/månad samt ett lönetillägg för
boendekostnader på   kr/månad.
Amelie Lothigius

Svenska 

➤ Nya
8/4 -03. Seminarium om Sårbehand-

ling och dermatologi på häst anord-
nas i Helsingborg av Kruuse Svenska
AB. Info: Dennis Andersson eller Lars-
Yngve Eliasson, Kruuse Svenska AB, tel:
-  .

5/5 -03. Kvällsmöte om Oral Care –

From diagnose to nutritional mana-

gement arrangeras i Göteborg av Kruu-
se Svenska AB och Hill’s Pet Nutrition.
Info: Jan Davidsson, tel: -  .
(Se annons sidan )

8/5 -03. Kvällsmöte om Oral Care –

From diagnose to nutritional mana-

gement arrangeras dels i Uppsala och
dels i Stockholm av Kruuse Svenska AB
och Hill’s Pet Nutrition. Info: Jan
Davidsson, tel: -  . (Se annons
i denna tidning)

19 –23/5 och 26 –28/5 -03. Kurs i

Handläggning av djurskyddsären-

den arrangeras i Skara av Institutionen
för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Skara. Info: Stefan Gunnarsson, 

kongresser
& kurser

förhandlingsnytt

➤

SKALPELLEN
OCH VENTILEN

möte i Borås
9–10 maj 2003

Thoraxkirurgi med anestesi:
Föreläsare Lennart Sjöström
och Ole Frykman, fredagen
9/5 och lördagen 10/5.
Årsmöte i Skalpellen 9/5 kl
18.00.
Kurs, mat och logi: 2 000 kr.
Bindande anmälan genom
insättning på Skalpellens
postgiro: 4983675-2, bankgiro:
5832-7404, kontonummer:
6600-242063071 senast 9/4.
Max 50 deltagare, först till
kvarn….. Frågor: lars.peters-
son@blastjarnan-boras.com



tel: - , Birgitta Larsson, tel:
- , Jan Svedberg, tel: -
. (Se annons sidan .)

6-7/11 -03. Veterinärmötet arrange-

ras i Ultuna, Uppsala av Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap och
Sveriges Veterinärförbund. Info:
Marianne Lundquist, Sveriges
Veterinärförbund, Box ,  
Stockholm, tel: -  , e-post:

marianne.lundquist@svf.se.

➤ Tidigare publicerade
27/3 -03. Veterinärfarmaci: Hästen i

centrum, Uppsala. Arr: Läkemedelsa-
kademin (SVT /)

29-30/3 -03. Ve-TA Dagarna, Västerås.
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB. (SVT /)

30/3 -03. Kursdag i Perinatalvård

katt och hund, Ultuna, Uppsala. Arr:
Sällskapet för smådjursreproduktion.
(SVT ‒/)

4 –5/4 -03. Kurs om Kaniner och mar-

svin, Örsundsbro. Arr: Bayer Healthca-
re. (SVT -/. Rätt faxnummer
–  )

9–10/4 -03. Djurhälsovårdens fort-

bildningskonferens, Lund. Arr:
Svenska Djurhälsovården. (SVT /)

10/5 -03. Kurs i auskultation och

fonokardiografi, Sigtuna. Arr: pro-
fessor Clarence Kvart. (SVT /)

13/5 -03. Kurs i Grundläggande inten-

sivvård för hund och katt, Helsing-
borg. Arr: Regiondjursjukhuset i Helsing-
borg i samarbete med SVS. (SVT /)

22-23/5 -03. Kurs i Hematologi hos

hund och katt, SLU, Uppsala. Arr:
Institutionen för klinisk kemi och
Smådjurssektionen SVS. (SVT-/)

11-15/8 -03. Kurs i Pig herd health

and welfare, gastrointestinal

diseases, Uppsala. Arr: NOVA Univer-
sity. (SVT /)
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Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, 
SLU Skara
inbjuder till kurs i

Handläggning av 
djurskyddsärenden

Tid: 19-23 maj och 26-28 maj 2003 (kursen går under
sammanlagt 8 dagar)
Vecka 1 – Kursstart kl. 13.00 den 19 maj , avslutning
kl. 15.00 den 23 maj
Vecka 2 – Start kl. 13.00 den 26 maj , Kursavslutning
kl. 15.00 den 28 maj

Plats: SLU Skara, Norlingsalen
Kursledning: Stefan Gunnarsson, Birgitta Larsson och Jan

Svedberg
Målgrupp: Veterinärer engagerade i djurskyddsärenden och

myndighetsutövning.
Målsättning: Att ge kursdeltagarna kunskaper i handläggning,

dokumentation (ex. obduktioner och fotografering)
och intygsskrivning i djurskyddsärenden. Att främja
samverkan i djurskyddsarbete mellan veterinärer och
miljö- och hälsoskyddsnämnder.

Ramprogram: Djurskyddslagens tillämpning på riks-, läns- och kom-
munnivå. Vidare kommer juridiskt sakkunniga repre-
senterade av åklagare, kammarrättsjurist och polis-
myndighet att delta i diskussioner om den rätts-liga
handläggningen av djurskyddsärenden. Föreläsare
från bl.a. SVA, SJV, SLU. Kursen avhålls gemensamt
med kursen “Handläggning av djurskyddsärenden B;
sällskapsdjur, försöksdjur, m m” för djurskyddsinspek-
törer.

Antal deltagare: Max 15 veterinärer  (+ max 25 djurskyddsinspektö-
rer).

Kostnad: Kursavgift är 5 000 kronor.
Anmälan: Skriftlig bindande anmälan skall vara inkommen

senast den 22 april 2003 till kurssekreterare Carina
Johansson, Husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara,
Box 234, 532 96 Skara.

Upplysningar: Stefan Gunnarsson, tel 0511- 67 216, Birgitta
Larsson, tel 0511-67 253, Jan Svedberg tel 0511-67
226. För information om logimöjligheter m m kontak-
ta kurssekreterare Carina Johansson,
tel. 0511- 67 203.

Veterinär 
till hästklinik

under uppbyggnad

Hästintresserad leg veterinär
sökes till hästklinik med semin-
verksamhet, röntgen m m. Även
en del smådjur och arbete ute
på ”fältet”. Hel-, halv- eller del-
tid. 12 mil norr om Göteborg.

Intresserad av att vara med och
bygga upp en hästklinik från
början? Ta kontakt med oss för
vidare frågor, idéer, lönekrav,
m m.

Marie Hedhman, Minigården,
450 54 Hedekas
Tel: 0524-62080, fax: 0524-621
11, mobil: 0703-542 442.
e-mail:
minigarden@hedhman.org

➤
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Inbjudan
Kruuse Svenska AB och Hill´s Pet Nutrition

bjuder in veterinärer, veterinärkandidater och TA-personal till kvällsmöten på temat

Oral Care – From diagnose to nutritional management
Tandsjukdomar är bland de vanligaste förekommande sjukdomarna hos hundar och katter. Därför är kunskap
om och förståelse för de senaste rönen om behandling och förebyggande åtgärder på området vitalt för att rätt
kunna ta vara på den potential som finns betr. tandvård för hundar och katter.

Vi har nöjet att presentera två föreläsare: I Göteborg och Köpenhamn föreläser Brook Niemiec, i Uppsala och
Stockholm Randi Brannan. Båda föreläsarna är verksamma i USA, är Diplomate of the American Veterinary
Dental College, har poster i the American Academy of Veterinary Dentistry, samt arbetar på specialist-
kliniker för tandvård. Randi Brannan hade vi i Sverige för några år sedan med mycket uppskattade föreläs-
ningar som resultat.

Vi erbjuder deltagande i något av följande 4 möten:
Måndag 5 maj, kl 18.00 – 22.00 Göteborg Lilla Bommen Konferens Brook Niemiec
Torsdag 8 maj, kl 18.00 – 22.00 Köpenhamn Glostrup Park Hotel Brook Niemiec 
Torsdag 8 maj, kl 14.00 – 16.00 Uppsala SLU, Klinikcentrum Randi Brannan
Torsdag 8 maj, kl 18.00 – 22.00 Stockholm Wenner-Gren Center Randi Brannan

Innan kvällsföredragen startar, kl. 19.00, bjuder vi på lättare förtäring. I Uppsala bjuder vi på kaffe innan mötet.
Mötet är avgiftsfritt men vi kommer att debitera icke anmälda avbokningar med 100,- exkl. moms för kostna-
der för förtäring. Observera att vi har ett begränsat antal platser varför först till kvarn gäller.

Anmälan per brev till Kruuse Svenska AB, Box 8013, 170 08 Solna, per telefon 08-85 02 00 till vår kundtjänst,
per fax 08-85 75 17 eller per e-post, jan.davidsson@kruuse.com, senast onsdag 17 april. Ytterligare
upplysningar fås av Jan Davidsson, tel 08-85 02 00.
Vi kommer att bekräfta deltagandet per brev eller fax. Välkommen till ett intressant möte.

20-22/11 -03. Kurs i Dermatologi

hund och katt 1+2, Göteborg. Arr:
SVS Smådjurssektion (SVT /)

Internationella

■ Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association’s hem-
sida: http://www.worldvet.org/ och på
British Small Animal Veterinary Associ-
ations hemsida: http://www.bsava.com

➤ Nya
7– 8/4 – 03. Annual International

Conference on The Regulation of

Veterinary Medicinal Products in

Europe arrangeras i London av Manage-
ment Forum. Info: Management
Forum,  Woodbridge Road, Guild-
ford, Surrey GU RJ UK. Tel: -
() , fax: -()
, e-post: info@management-
forum.co.uk, Internet: www.manage-
ment-forum.co.uk 

Information om avgifter för
SVS specialistutbildningsprogram

Enligt beslut av SVS kollegium den 4 december 2002 och av SVF: s
styrelse den  4 februari 2003 kommer från och med den 1 februari 2003
en avgift på 1 000 kronor + moms att tas ut för handläggningen av
samtliga dispensansökningar för erhållande av specialisttitel inom de
fem specialistutbildningsprogram som administreras av SVS.

Vi påminner samtidigt om att för de veterinärer som inte är medlemmar
i Sveriges Veterinärförbund utgår en administrativ avgift om 3 000 kro-
nor + moms vid inträde i något av dessa specialistutbildningsprogram.
För aspiranter som inte är medlemmar i förbundet är examinationsav-
giften 15 procent av ett basbelopp + moms, för medlemmar 10 procent
av ett basbelopp + moms.

För veterinärer som inte är medlemmar i SVF  och önskar delta i det
samnordiska utbildningsprogrammet för diagnostik av ärftliga ögon-
sjukdomar hos hund och katt utgår en administrativ avgift om 1 000
kronor + moms.➤



15–16/5 – 03. Conference on methods

for control of scrapie arrangeras i
Oslo, Norge av Statens dyrehelsetilsyn.
Info: e-post: scrapie@veso.no, Internet:
www.veso.no/courses/scrapie

16 –20/7 –03. 12th World Congress of

Food Science and Technology arrange-
ras i Chicago, USA av Institute of Food
Technologists. Info: e-post:
IUFoST@compusystems.com, tel: -
--.

26 –27/9 –03. 12th European Veterina-

ry Dental Congress arrangeras i Pisa,
Italien av European Veterinary Dental
Society, EVDS. Info: Internet:
www.evds.info. 

➤ Tidigare publicerade
1/4 -03. Course in Veterinary Public

Health: Disease Control Strategies,

Köpenhamn, Danmark (SVT /)
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DISTRIKTSVETERINÄR
Det är många som är beroende av att våra veterinärer är kunniga, engagerade och kan modern teknik.
Därför söker vi er som har allsidig erfarenhet från veterinärt arbete, datorvana och är serviceinriktade.
Kompetensutveckling och kvalitetstänkande är viktiga områden inom distriktsveterinärorganisatio-
nen och vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Tillsammans skapar
vi en framgångsrik organisation där vi sätter kunden i främsta rummet.

Alvesta – en heltidsanställning 
Alvesta distriktsveterinärstation söker Dig med kunskap och intresse inom hästsidan. Vi vill att Du
tar över och utvecklar vår hästklinik. Tillträde snarast eftersom vår nuvarande hästveterinär slutade
den 1 mars för att ägna sig åt stuteriverksamhet. Du bör självständigt kunna handha fiberoptik, ultra-
ljud och röntgen. Du har även tillgång till tvångsspilta, box, löpargång, ridhus, tjänstebil och kontor.
Vi har 10 mil till ATG-klinik och 18 mil till ett djursjukhus med hästjour. Du kommer att ingå i
distriktets beredskapsplan (5-jour). Vi kan även ha användning av förstärkning på smådjurssidan.
Svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav. 

Alvesta är beläget centralt i Småland med goda tåg- och flygförbindelser – 2 mil från Växjö som har
universitet och ett stort kulturutbud. Välkommen med Din ansökan även om Du inte har alla kvali-
fikationerna!

Frågor? Ring stationschef Astrid Ahlberg, tfn 0472-441 70, mobil 010-232 17 49.

Har du frågor kring anställningsvillkor är du välkommen att ringa Per Andersson, tfn 036-15 52 82,
eller Eva-Britt Axelsson, tfn 036-15 58 27 på Distriktsveterinärenheten. 

Välkommen med din ansökan till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, senast den 9 april 2003.

Bifoga en tydlig meritförteckning. Märk ansökan med dnr 06-1481/03.

Jordbruksverket är regeringens
expertmyndighet på det jordbruks-
politiska området och arbetar bland
annat med EU-stöd till jordbruket,
miljö- och djurskyddsfrågor. Landets
distriktsveterinärer utgör också en
betydande del av organisationen.

Vi eftersträvar mångfald bland perso-
nalen avseende ålder, kön och kultu-
rell bakgrund.

551 82 Jönköping
036-15 50 00
www.sjv.se

Semestervikariat 
Klinikveterinärer

Vi är ett team på 14 veterinärer och totalt ett fyrtiotal medarbetare
som årligen tar hand om ca 28 000 patienter. Vi erbjuder arbete i en
trivsam miljö. Tjänsterna är vikariat under sommaren 2003.
Vi behöver dig under perioden maj–september. Även kortare peri-
oder kan vara aktuellt. Tillträde efter överenskommelse.

Arbetsuppgifter: Kliniktjänstgöring inom smådjurssjukvård.

Kvalifikationer: Leg.veterinär eller Tf. veterinär.

Upplysningar: Henrik Merin, Tf. Chefveterinär
tfn 040-55 22 70.
Facklig företrädare Annette Andersson tfn 040-55 22 00
www.djursjukhus.info

Skriftlig ansökan under adress:
Göran Ask, Djursjukhuset Malmö AB, Cypressvägen 11,
213 63 Malmö

➤



2/4 -03. ESFM Feline Symposium Pre-

BSAVA Congress, Birmingham, UK.
(SVT /)

3-6/4 -03. 46th British Small Animal

Veterinary Association Congress,

Birmingham, UK (SVT /)

7-8/4 -3. 4th International Confe-

rence on The Regulation of Veteri-

nary Medicinal Products in Europe,

London, UK. (SVT -/)

25-27/4 -03. Voorjaarsdagen, Amster-
dam, Nederländerna. (SVT -/)

21-28/6 -03. World Medical and

Health Games, Stirling, Skottland.
(SVT /)

4/7 -03. 2nd Dentistry, Oral and

Maxillo-Facial Surgery Forum, Vel-
bert, Tyskland (SVT /)

5-6/7 -03. 2nd Surgical Forum of the

European College of Veterinary Sur-

geons, Velbert, Tyskland (SVT /)

11-13/7 -03. 12th Annual Scientific

Meeting of the ECVS, Glasgow, Skott-
land. (SVT -/)

18-22/8 -03. 13th IVRA Meeting,

Midrand, Sydafrika. (SVT -/)

4-6/9 -03. ESDARs årliga konferens,

Dublin, Irland. (SVT /)

26-28/9 -03. ESFM Feline Congress,

Amsterdam, Nederländerna (SVT /)
25-28/8 -04. The 5th World Congress

of Veterinary Dermatology, Wien,
Österrike (SVT /). ❚
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PLANERA REDAN NU IN
HÄSTSEKTIONENS HÖSTKURS!

”DEN PRESTATIONSNEDSATTA HÄSTEN”
16–17 oktober 2003

Frösundavik, Stockholm
Internationella och nationella toppföreläsare!

Läs mer om kursen I SVTs sommarnummer.
Hästsektionens årsmöte kommer att hållas I samband med kursen.

DJURSJUKHUSET I JÖNKÖPING  SÖKER
KLINIKVETERINÄR

Välkommen till Jönköping!

Djursjukhuset i Jönköping söker ny medarbetare.
Vi letar efter Dig som har specialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar.
Även andra kollegor med god erfarenhet av smådjursjukvård är välkom-
na med sin ansökan. Möjlighet att fortsätta påbörjad specialistutbild-
ning finns.

Vi är sju veterinärer och tolv  sköterskor som bedriver kvalitativ
djursjukvård med stationärvård och jourverksamhet. Djursjukhuset är
välutrustat, har rymliga fräscha lokaler och ett varmt, prestigelöst ar-
betsklimat.
Vi är måna om att vårda och utveckla kompetens och omsorg. Vi ser
gärna att Du har ett eget intresseområde som ligger Dig extra varmt om
hjärtat och det finns goda möjligheter till vidareutbildning.

Anställningen gäller fast tjänst på 80% och innefattar jourtjänstgöring,
med tillträde 1 juni.

För upplysningar: välkommen att kontakta chefveterinär Nanna Åker-
lund Denneberg på tel 036/341880 eller e-mail 
nanna.denneberg@djursjukhuset-jonkoping.se

Ansökan med referenser och CV senast 10 april till 
Djursjukhuset i Jönköping
Oskarshallsgatan 6   553 03 Jönköping

Sommarvikarie
Vi söker en veterinär, ev under
utbildning, till vår klinik 6–8
veckor under sommaren 2003.

Kliniken är modern och
välutrustad. Du kommer att
arbeta med poliklinik och kirur-
gi. Ingen jour.

Välkommen med din ansökan.

Åhus veterinärmottagning
Magnus eller Per
Tel: 044-24 77 97
e-mail: info@ahusveterinar.se
www.ahusveterinar.se
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Box  
  

: Kungsholms
Hamnplan 

-: office@svf.se
: www.svf.se
: .‒., .-.
(‒: .‒., 
.‒.)


: -  
:  -  

Kanslichef:
 , leg vet
: -  
: -  
-: karin.ostensson@svf.se

Förhandlingschef:
 , jur kand
: -  
: -   
: -  
-: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
 , leg vet
: -  
: -  
: -  
-: christina.arosenius@svf.se

Informationschef
 -, leg vet
: -  
: -  
: -  
-: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman
 , jur kand
: -  
: -  
: -  
-: amelie.lothigius@svf.se

Kamrer
 
: -  
-: rune.koskinen@svf.se

Sekreterare
 
: -  
-: birgitta.larsson@svf.se

 , , 
: -  
-: marianne.lundquist@svf.se

 ,
: -  
-: agneta.svensson@svf.se

Postgiro:   - Allmänna kassan
  -
Understödsfonden

Bankgiro: -  Allmänna kassan

Nya medlemmar

8 oktober 2002 

Sara Ahlner, Uppsala; SYVF
Åsa Stafström, Johanneshov; SYVF
Anna Svensson,Uppsala; SYVF
Maria Tholander, Uppsala; SYVF
Malin Åberg, Uppsala; SYVF

21 oktober 2002

Linda Dunbäck, Uppsala; SYVF
Sladjana Elez, Linköping; FVET
Tove Särkinen, Stockholm; SYVF

6 november 2002

Asima Aganovi?, Kristianstad; BVF
Emilie Bolin, Järfälla; SYVF
Linnéa Köhler, Sundsvall; SYVF
Anna Semrén, Uppsala; SYVF
Anna-Carin Sjöberg, Uppsala; SYVF
Emelie Strand, Havdhem; SYVF
Signe Svindland, Axvall; DaVF

27 november 2002

Linda Berggren, Uppsala; SYVF
Lisa Friling, Uppsala; SYVF
Marie Gunnarsson, Uppsala; SYVF

Ted Johansson, Uppsala; SYVF
Andrea Lang, Uppsala; SYVF
Robert Pettersson, Borensberg; SYVF
Lena Strid, Uppsala; SYVF
Anna Tell, Uppsala; SYVF
Camilla Wikström, Upplands Väsby;
SYVF

11-12 december 2002

Anna-Karin Andersson, Uppsala; SYVF
Sara Badiee, Oskarström; SYVF
Thomas Backen, Stockholm; SYVF
Henriette Clasen, Uppsala; SYVF
Anna Dahlsten, Uppsala; SYVF
Frida Haglund, Spånga; SYVF
Helena Larsson, Bålsta; SYVF
Emma Leuchovius, Uppsala; SYVF
Anders Nilsson, Uppsala; SYVF
Elisabeth Olsson, Knivsta; SYVF

8 januari 2003 

Miguel Ferrer Fiol, Mallorca; —
Rebecka Gandefelt, Uppsala; SYVF
Ingvild Seljord, Uppsala; SYVF
Maria Stadler, Malmö; SYVF
Sofia Wiberg, Askim; SYVF

4 februari 2003 

Anna Mogianos, Hässleholm; SYVF
Anna Mårtensson, Uppsala; SYVF
Malin Sjöquist, Uppsala; SYVF
Ellinor Spörndly, Köpenhamn; SYVF
Linda Wright, Märsta; SYVF

kanslinytt

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till
följande stationer:

Piteå – ett långtidsvikariat 100% tillträde snarast
t.o.m. 31 december 2003 (dnr 06-1443/03)

Piteå – en heltidsanställning (dnr 06-1444/03)

Svenljunga – ett långtidsvikariat 100% från 
1 maj t.o.m. 31 december 2003 (dnr 06-1445/03)

Södra Storsjöbygden – ett långtidsvikariat
100% från 1 juni t.o.m. 1 april 2004 (dnr 06-1446/03)

Nyland – ett vikariat t.o.m. 31 augusti 2003 
(dnr 06-1447/03)

Dingle – en heltidstjänst (dnr 06-1448/03)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 9 april 2003.

551 82 Jönköping
036-15 50 00
www.sjv.se
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❘ ❙ ❚ kåseri

S   har jag snappat upp ett och annat, bland annat att hullet
påverkas av utfodringen. Jag trodde i och för sig att det var en självklarhet, ända tills jag
började jobba på en smådjursklinik. Hit kom en jämn ström av överfeta hundar och

katter.
»Men hon äter ju nästan ingenting«, hävdades av flera djurägare vid mitt vänliga påpekande

att hunden/katten skulle må bra av en liten bantning. 
Så, så var det. Att sällskapsdjur är feta beror inte på att de äter för mycket. Visserligen

kunde jag med ledande frågor dra fram att hunden gärna vistades vid kaffebordet, och: »En
liten bulle blir det väl då och då. Och en sockerbit. Och sedan en kaka för hon har såååå
vackra ögon. Och hon kan tacka också. Med tassen. Men hon äter inte mycket, så jag kan
knappast dra ner på maten. Hon har väl inte fått sockersjuka?«. 

Det här med överfeta djur är ibland både problematiskt och diplomatiskt. När ska man
säga till, och hur? Speciellt spännande är det när både husse och matte följer med till kliniken.
När bantningstipsen levereras, säger en av dom: »Där hör du. Du ska inte ge henne så mycket
mat«.

S   . Förmodligen både irriterad och itererad. Väl hemkomna
fortsätter det veterinärinitierade grälet med att också diskutera veterinärens trovärdighet.
»Vi ska gå till en annan veterinär nästa gång. Dummidummelidumma veterinären«, säger

den dominante/a och avreagerar sig med en tröstekaka och två till hunden.
Lite extra besvärligt blir det när det feta djuret beledsagas av en lika rundnätt ägare, som

håller djuret i en fet famn jollrande: »Vetrenären är sååå snäll. Inte bita doktorn nu«. Och
djuret instämmer med ett morrande. 

Ibland är hela adipositasfamiljen med. Herr och fru Sumo med tre blanka ungar, av vilka
den fräknige med stort intresse har lagt sina hakor på bordskanten och frågar om innehållet i
glidslemflaskan går att äta. Visserligen avtar intresset raskt när de sett innehållet användas,
men grundfrågan kvarstår. Hur framförs bäst budskapet att djuret bör bantas, när det hela
bara är en del av ett familjebeteende?

Min metod blev att sätta upp en väl synlig affisch i väntrummet där
de olika rasernas idealvikter tydligt framgick, och under affischen en
djurvåg. All annan underhållning i väntrummet togs bort. Allt som
fanns att göra medan man väntade, under smygande beteende-
kontroll från min sida, var att väga hunden eller katten, och
jämföra med väggaffischen. 

H    Jo katterna vägdes i sin trans-
portbur, och man bestämde hur mycket buren vägde
genom att dra den aktuella djurvikten på affischen

från den vikt vågen visade. »Inte visste jag att buren var så
tung!« Eller också bestämde man att hunden hade en ovanligt
tung benstomme, vilket tydde på god kvalitet. En och annan
som vägde hunden tittade sedan på affischen för att se vilken
ras dom hade. 

Det fanns också dom som upptäckte att deras hund var över-
viktig. Men då bestämde man att det troligen var vågen som
visade fel. Sen klev de själva upp på vågen och blev ännu mer
övertygade om att så var fallet.

Men det som gör det svårast för mig att be djurägaren att banta
sin hund eller katt är egentligen något helt annat. Mer personligt så
att säga. Det är min egen klart synliga övervikt. Och ändå äter jag
nästan ingenting.

Kalle Hammarberg

Bantningsdags i hundkojan 
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Sektioner inom Sveriges
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svensk veterinär-

legitimation

Jordbruksverket har under novem-
ber och december  samt under
januari och februari  tilldelat
nedanstående personer svensk veteri-
närlegitimation.

• Christin Andersen
• Kristina Andersson
• Madeleine Ansén
• Agnes Block
• Julie Helen Brevad
• Carolina Carlsson
• Henriette Clasen
• Helena Ekman
• Camilla Fritsvold
• Johanna Geust
• Jostein Grøneng
• Ragnhild Hansen
• Susanne Hesselgren

• Trond Holdaas
• Ulrika Holmér
• Maria Häger
• Per Johannesson
• Kajsa Johansson
• Kirsi Kemppainen
• Anna Kendall
• Katja Klimscha
• Nini Kristensen
• Monica Landström
• Charlotta Lidholm
• Einar Lilleeng
• Ylva Lindgren
• Elisabeth Mandorf
• Silje Melby
• Ane Nødtvedt
• Jenny Ohlsson
• Anna Persson
• Trine Raustein
• Marie Rhodin
• Anders Rickard
• Thorleifur Sigfusson
• Torsten Strand

• Louise Teiblum
• Elisabeth Thillberg
• Isaac Valero Galan
• Karolina Wall
• Jenni Wallenius
• Anna Werinder
• Kristina Viktorsson
• Elna Williams
• Hannes Zettl
• Eva Örvind
• Mats Österholm

specialistkompetens

Efter genomgången specialistutbild-
ning och godkänd examination enligt
C har Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap den  mars  utfärdat intyg
om specialistkompetens i sjukdomar
hos hund och katt för följande veterinär:

• Dan Grill


