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❘ ❙ ❚ ledare

Politik är det möjligas konst, även för veterinärer. För cirka ett
år sedan (maj ) påpekade veterinärförbundet i en skrivelse till
Jordbruksdepartementet vikten av jour- och beredskapsfrågans

lösning i hela landet. Förbundet yrkade på att departementet skulle
initiera en översyn av den veterinära jourverksamheten. SVF skrev bland
annat:

»Översynen bör inkludera dimensionering av jourverksamheten mot
bakgrund av samhällets och djurägarnas krav och den veterinära arbets-
marknaden, liksom hur verksamheten skall finansieras.«

Till synes hände ingenting under det följande året. Vid ett av de,
mycket värdefulla, informella samtalen med departementets företrädare
undrade förbundet hur långt man framskridit med nämnda skrivelse.
Beskedet gavs att denna lagts »ad acta«. Loppet verkade vara kört.

Under mars  annonserade emellertid jordbruksministern tillsätt-
ning av en arbetsgrupp som bland annat skall undersöka samverkansfor-
mer mellan privata fältveterinärer och statligt anställda distriktsveterinä-
rer. Närmare direktiv och innehåll kommer att meddelas senare. Dess-
utom har departementet givit Jordbruksverket i uppdrag att göra en
analys av dagens arbetsmarknadssituation för veterinärer och en prognos
för behov av framtida utbildningsplatser. Departementets fokusering på
dessa för samhället och veterinärkåren så viktiga frågor visar på nödvän-
digheten av att arbeta långsiktigt för att göra sin röst hörd i det politiska
och mediala bruset. 

En annan intressant fråga är på vilket sätt veterinäryrket utövas
idag. Organisationer utvecklas och strukturer förändras – liksom
medlemmarnas sätt att bedriva yrket på. Bland SACO-federatio-

nens yrkesförbund, där yrkesidentiteten är grundläggande, noteras i dag
en mer flexibel inställning till yrkesutövningen. Den kan bedrivas i egen-
företagarform eller som anställd, alternativt bådadera periodvis. SACO
har uppmärksammat trendbrottet och inleder nu ett projekt om egen-
företagande akademikers villkor. Vad är drivkraften till eget företagande
och vilka är de största hindren för egenföretagande akademiker?
Ett antal seminarier är planerade under året, till vilka politiker
från riksdag och regering kommer att bjudas in.

Hur dessa egenföretagare skall få en bättre service
inom veterinärförbundet avhandlas i det pågående
omorganisationsarbetet i SVS-SVF-gruppen.

Lönebildningen blir mer differentierad och individu-
ell rådgivning ligger i tiden. Det är nödvändigt att
släppa in ett mer dynamiskt tänkande i det traditio-
nella fackliga arbetet. Så, är du egenföretagare – bli
medlem i facket!

Evamari Lewin

ledamot i förbundsstyrelsen

Politik – det möjligas konst
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I    - hål-
ler Södra Djursjukhuset till. Verksam-
heten bedrivs på  kvadratmeter för-
delade på fyra våningsplan med opera-

tionssal och vårdavdelning i källaren och kon-
tor, omklädningsrum och övernattningssäng-
ar för personalen högst upp. Trapporna är
givna mötesplatser. Här jobbar, förutom Len-
nart, nio veterinärer fördelade på sju heltider,
och cirka tjugo djurvårdare. Ett medelstort
djursjukhus mätt i antalet patienter, cirka
  per år, och anställda men pyttelitet till
ytan.

Lennart visar runt. Han skäms lite över
lokalerna, skulle önska att de var större. 

– På sikt måste något göras, förklarar han.
Det behövs mer armbågsrum, men det kräver
stora investeringar. Som det är nu kan vi inte
ha nattpassning utan måste skicka vidare pati-
enter till andra kliniker eller skicka hem dem.
Det är dålig service och hindrar oss från att
bedriva intensivvård.

Två saker blir omedelbart påtagliga när
man kliver in »bakom kulisserna«, det vill säga
väntrummets reception. Det ena är trängseln.

Varje rum används till flera saker. Röntgen-
rummet är samtidigt foderlager och ultra-
ljudsrum. En av personaltoaletterna är också
tvättstuga för personalkläder.  Det andra
påtagliga är den familjära stämningen.
Kanske beror den på de trånga utrymmena.
Det skrattas mycket och personalmatsalen,
som också är mötesrum och lager, är ett var-
dagsrum med öppen spis. Till hemkänslan
bidrar också väggarnas småblommigt rosa -
talstapeter. 

Högst upp håller Lennart på att inreda sitt
kontorsrum. På våningsplanet under blev
nyligen ett arbetsrum för veterinärerna färdigt
med tre datorer och detta har möjliggjort vissa
förändringar av kontorsdelen. 

Lennart tar del av modern ledarskapsteori
och försöker omsätta kunskaperna i praktisk
handling. Han jobbar till exempel bara kli-
niskt en halv dag i veckan. Resten av tiden
finns han tillgänglig som handledare men
ägnar sig främst åt strategisk planering och
verksamhetens organisation samt fortlöpande
administrativt arbete. 

– Att bli en skicklig och erfaren veterinär

»Ledarskap kräver 
kunskap och tid«
Lennart Granström är ägare och högste chefen på Södra Djursjukhuset
i Stockholm. Han tar sitt chefskap på allvar och har insett att det kräver
både tid och kunskaper.
– Chefsutveckling handlar om att lära sig hur man själv och andra fun-
gerar. Jag måste till exempel komma snäll till jobbet, säger han.
Han hoppade av medlemskapet i SVF men längtar tillbaka.

text & foto: Karin Åström Bengtsson

Lennart Granström, chef för Södra Djursjukhuset:
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❘ ❙ ❚ reportage

tar för de allra flesta lång tid och det är precis
samma sak med en ledare. Att bli en skicklig
och erfaren ledare tar lång tid och kräver tid.
Jag har insett att man inte kan vara chef en
halvtimme i veckan och bestämma lite saker,
lägga veterinärernas scheman och tro att det
blir bra med det, säger han.

Hans roll som ledare är bland annat att
skapa förutsättningar för verksamheten att bli
lönsam.

– Flödet på djursjukhuset intresserar mig
mycket. Hur gör man för att få bort onödig
tidsspillan. I fokus har jag hela tiden djurägar-
nas behov och tankar på hur man ska göra så
att folk trivs. Jag är väldigt glad för personalen
här. Det är otroligt mysiga och självständiga
människor, säger han.

   listades
som de två huvudfaktorerna till djursjukhus-
anställda veterinärers arbetsrelaterade ohälsa i
den undersökning som veterinärförbundet lät
genomföra för ett drygt år sedan. 

– Hur man organiserar så att verksamheten
lyfts, folk mår bra och det går bra är grundläg-
gande frågor, säger Lennart. 

På personalens anslagstavla, placerad i en
av alla trappuppgångarna, sitter ett anslag om
biobesök med plats för intresseanmälan. Len-
nart har budgeterat hundra kronor per person
och månad för gemensamma aktiviteter där
minst fem medarbetare deltar. 

Han skulle från början ha blivit ekonom
men insåg snart att det var fel. Istället gjorde
han en egen lista på tänkbara yrken och fast- ➤

Att bli en riktigt bra ledare
och chef är målet för veteri-
när Lennart Granström som
äger och driver Södra Djur-
sjukhuset. – Det tar tid, precis
på samma sätt som det, för
de allra flesta, tar tid att bli
en skicklig veterinär, säger
han.
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nade för »släktyrket« veterinär. Lennart börjar
räkna upp alla familjemedlemmar som är
veterinärer och det blir nästan komiskt. Styv-
mamma, docent Gunnela Ljunggren, är vete-
rinär, pappan, professor Sten-Erik Olsson, var
läkare och veterinär, pappans morbror var
distriktsveterinär. Mammans kusin var gift
med nyligen bortgångne Lennart Martelius.
Storebror Anders Granström jobbar på
Djurakuten och hans fru, Ingrid Tistedt, job-
bar på institutionen för smådjursmedicin vid
SLU. Lillasyster Ulla Jussing jobbar på Södra
Djursjukhuset, halvsystern Anne-Li Ljung-
gren jobbar på djursjukhuset Albano och sys-
terdottern Åsa är djursjukvårdare på Södra
djursjukhuset.

– Släktträffarna blir lite speciella. Jag ville
ha ett jobb med bra lön, på en god arbets-
marknad och med ständig utveckling om man

vill. Efter tre veckor på veterinärutbildningen
visste jag att jag kommit rätt, säger han.

– Jag är inte särskilt road av siffror men
däremot av vad man kan göra i form av kvali-
tet med de resurser man har. Jag började som
anställd på Bagarmossen men insåg att jag
ägnade mycket tid åt att tänka på hur sjukhu-
set och personalen sköttes. Jag var inte särskilt
diplomatisk som anställd, säger han.

    Bagarmossens Djursjuk-
hus bytte han till Djurakuten och köpte i den
vevan hus för att kunna ha egen mottagning.
Några år senare öppnade han Nynäshamns
Djurklinik och  köpte han, tillsammans
med kollegan Erik Elfström, Södra Djurklini-
ken av sin styvmor Gunnela Ljunggren. Hon
hade sedan mitten på -talet drivit kliniken
i husets två nedersta våningar. Målet var från
början att göra om kliniken till djursjukhus
och  klassificeras den som sådant. Sedan
årsskiftet är Lennart ensam ägare. 

Han har insett att han fungerar dåligt som
ledare om han själv är stressad.

– Jag måste komma snäll till jobbet, säger
han. När jag är stressad blir jag lätt klumpig
och burdus. Det insåg jag efter några år men
inte av mig själv. Folk talade om det för mig.

Chefsutveckling är oerhört viktigt anser
han.

– Det handlar om att lära sig hur man själv
och andra fungerar. I grunden handlar det om
kommunikation, om att lära sig kommunice-
ra på ett öppet och tydligt sätt. Var och en
måste hitta sin stil som veterinär och ledare.
Man får helt enkelt skaffa sig utbildning i att
leda. Jag läser mycket och går en del kurser,
säger han.

Han tycker att han blivit duktigare på att
lyssna och respektera att det som andra hittar
på är lika bra som hans egna idéer. Att vara
vänlig och tydlig är viktigt, säger han. Men
han är långt ifrån något helgon. 

– Jag är nog ganska tydlig och hyfsat vänlig
men inte tillräckligt bra på att lyssna, säger
han.

– Man måste alltid vara medveten om att
alla andra på arbetsplatsen sitter i underläge i
förhållande till chefen. Efter ett samtal brukar
jag göra en liten summering för mig själv. Hur
var samtalet? Pratade jag för mycket? Vad sa
jag som var bra, vad blev mindre bra?

– Alla veterinärer blir arbetsledare i någon

➤
I en trappa begrundar
veterinärerna Berit Söder-
ström och Sophie Gäfvert
en röntgenbild.
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form, till exempel i förhållande till djurvår-
darna, säger han.

   särställning
som kan innebära att man känner sig ensam.
En bra sak är därför att knyta kontakt med
andra ledare. Lennart ingår i ett informellt
nätverk som består av chefer på djursjukhus.
Viktigt är också att skaffa sig förebilder. 

– Några som betytt mycket för mig är
Caroline Jevring, som tidigt i sin veterinära
karriär satsat på skötseln av företag som en
veterinär specialitet. Och Ewa Sevelius, för att
hon kämpat med att kombinera det stora
djursjukhuset med ett starkt personligt enga-
gemang i både djurägaren och djuren, säger
han.

Lennart har i alla år varit engagerad i vad
veterinärförbundet gör och står för. Under

några år var han också aktiv, bland annat som
ordförande i DaVF och ordförande i
smådjurssektionen inom SVS. I samband
med de interna motsättningarna där delar av
de privatpraktiserande hoppade av gjorde han
det också. Men han anser att den svenska vete-
rinärkåren behöver hålla ihop i en gemensam
organisation och vill tillbaka. Med spänning
följer han organisationsgruppens arbete. 

– Jag kom fram till att det inte gick att vara
kvar i förbundet som arbetsgivare. Om jag ska
kunna komma tillbaka måste yrkesfrågorna
och inte de fackliga frågorna vara det centra-
la, säger han.

– Jag känner optimism. Jag tror att det går
att förena SVS och förbundet under ett och
samma tak, men jag vill se ett färdigt förslag
innan jag kan bestämma mig för att eventuellt
gå med igen, säger han. ■

❚ ❘  f a k t a
Lennart delar med sig av sina erfarenheter

– Så här hämtar jag inspira-
tion, bland annat:
… läser så mycket som möjligt
om ledarskap. Till exempel
tidningen Chef men ibland
har till exempel Dagens
Nyheter artiklar i ämnet.
… böcker om organisationsut-
veckling och om samtal på jobbet.
… veterinära managementtidningar till exempel The
Veterinary Business Journal.
… boken Managing a veterinary practice av Caroline
Jevring.
… Jag tar hjälp utifrån! Till exempel av organisationskon-
sult.
… skaffar mig förebilder.
… ingår i nätverk med andra chefer.

– Jag jobbar bara kliniskt i snitt en halv dag i veckan. Att
lägga tid på att leda lönar sig. Både i direkta pengar men
också indirekt genom att folk som trivs jobbar bättre och
är mindre benägna att sluta. Att utbilda ny personal är
dyrt! Det är ett stort värde i att gå till ett jobb där medar-
betarna är glada.

Trapporna är naturliga mötesplatser. Djursjukhusets 365
kvadratmeter är fördelade på fyra våningar utan hiss.
Veterinärerna Bo Ernborg och Elisabeth Berglund diskute-
rar ett fall.



Slaktkycklingar utsätts för skaderisk i samband med lastning för
slakt, transport och lossning vid slakteri-

et. Författaren har kartlagt skade-
bilden vid ett svenskt fjäderfäslak-
teri, och utarbetat rekommenda-
tioner för att minska skadefre-

kvensen hos kycklingarna.
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Skador hos kycklingar 
vid slakt och transport
MUAYYED JAMIL, leg veterinär*

❘❙❚ från fältet

Bakgrund
Det finns tio storskaliga fjäderfäslakterier i
Sverige och antalet slaktkycklinguppfödare i
landet är ungefär . Dessa slaktar runt 
miljoner kycklingar per år.

Normalt registreras alla typer av skador på
kycklingar av besiktningsassistenterna på
slakteriet. All statistik gällande sjukdomsre-
gistrering och antalet kasserade fjäderfän sam-
manställs av Livsmedelsverket. 

Nyligen sammanställd statistik visar att
förekomsten av lastningsrelaterade skador vid
ett slakteri har tredubblats jämfört med före-
gående kvartal. Vid sammanställningen av
kassationsrapporten för första kvartalet ,
visade det sig att kassationsfrekvensen för så
kallade plockskador (traumatiska skador som
troligen uppstått i samband med infångning,
transport eller avlastning av fåglarna inför
slakt) var tre gånger högre än tidigare kvartal.
Begreppet »plockskador« omfattar färska
frakturer och blödningar (Figur ).

Mot bakgrund av den iakttagna ökningen
gjordes en enklare fältstudie i syfte att identi-
fiera riskfaktorer för denna typ av skador, och
också i syfte att kunna formulera rekommen-
dationer för att minska skadeförekomsten.

Hanteringsgång
Dagsgamla kycklingar kommer till uppfödar-

na från kläckeri med lastbilar. Innan man sät-
ter in djuren i stallarna måste man tvätta och
desinficera stallarna och i förväg kontrollera
allt foder, vatten, ventilation, stallets tempera-
tur och så vidare. 

Under uppfödningen kontrollerar djurägare/
djurskötare kycklingarna minst två gånger dag-
ligen och plockar undan de döda djuren, kon-
trollerar all utrustning och noterar eventuella
avvikelser eller sjukdomar. Vid behov samråder
man med sin kontrollveterinär.

Salmonellaprovtagning sker vid ca tre veck-
ors ålder. Provet ska vara negativt för salmo-
nella innan man skickar djuren till slakt. ➤

Figur 1. Begreppet »plock-
skador« omfattar färska
frakturer och blödningar.
Bilden visar en stor färsk
blödning i kycklingens lår-
bensled, orsakad av 
hantering innan slakt.
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När kycklingarna når slaktåldern (vanligen
vid cirka – dagars ålder) samlas de ihop,
antingen genom att de fångas för hand och
bärs till små enskilda lådor eller till containrar
där varje container rymmer  kycklingar,
eller maskinellt till samma typ av containrar.
Olika slakterier använder sig av olika last-
ningsmetoder, men även de slakterier som
använder maskin kan av praktiska skäl inte
göra det i alla kycklingstallar, till exempel i
tvåvåningsstallar.

Maskinlastning

Maskinlastning förekommer i Sverige sedan
mitten av -talet. Den maskin som
används genomgick förprövning av ny teknik
i samband med att den togs i bruk. Forskare
vid SLU studerade den nya tekniken på upp-
drag av Jordbruksverket, och kom fram till att
antalet skadade kycklingar var ungefär det
samma som vid handlastning. En förbättring
av resultatet kunde dock ses över tiden allt
eftersom personalen som hanterade maskinen
blev mer vana. 

Oavsett lastningsmetod måste vatten- och
foderrännor tas bort innan man börjar fånga
in djuren, vilket vanligen görs genom att
utrustningen hissas upp i taket. Därtill måste
uppfödaren inspektera flocken alldeles innan
lastningen påbörjas för att plocka upp eventu-
ella döda djur och sortera undan sjuka djur,
eftersom dessa bör avlivas på plats och inte
utsättas för transport i onödan. Lastningen

sker när det är det mörkt för att djuren då är
lugnare, vilket leder till minskad stress. Om
det inte är riktigt mörkt ute måste alla fönster
täckas för. 

Lastmaskinen

Lastmaskinen består av en infångare med
»gummifingrar« som puttar upp djuren på ett
främre transportband (Figur ). Därifrån fort-
sätter kycklingarna till ett bakre transport-
band, som sedan leder dem ner i containerlå-
dorna. I varje container finns åtta lådor. Con-
tainern har en mittstolpe mellan den högra
och vänstra raden av lådorna, och stolpen har
stor betydelse för skador på kycklingarna.
Orsaken är att transportbandet inte får gå när
man skiftar från höger till vänster, eftersom
kycklingarna kan komma rakt på mittstolpen
och skadas. 

När samtliga lådor i en container är fyllda
skall den stängas med en främre lucka och det
är viktigt att man då först måste se till att inga
fåglar stickar ut huvudena eller vingarna och
kan komma i kläm. 

De färdiglastade containrarna inne i kyck-
linghuset hämtas av en liten traktor som kör
ut dem till den väntade transportbilen.

Lossning och bedövning

Vid ankomsten till slakteriet lastas containrar-
na av och radas upp inne i en mörk miljö för
att avstressa djuren före slakt. Man ska se till
att väntetiden inte överstiger tre timmar. Den

➤

Figur 2. Från lastmaskinen
fortsätter kycklingarna till ett
transportband, som sedan
leder dem ner i container-
lådorna. Containerns mitt-
stolpe ses rakt under trans-
portbandet.
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sammanlagda tiden för transport till, och
uppstallning på slakteriet får inte överstiga
tolv timmar ().

Olika slakterier har olika bedövningsmeto-
der. De flesta svenska slakterier har elbedöv-
ning men även gasbedövning förekommer.

Vid elbedövning i kombination med
containertransport töms slaktkycklingarna
maskinellt på ett band som leder till en karu-
sell där det står personal och hänger upp dem
på bygel. Vid elbedövning i kombination med
transport i smålådor plockas djuren ur lådor-
na manuellt för att sedan hängas direkt på
byglarna. Byglarna hänger på ett band som
leder till ett elektriskt vattenbad, där ström-
styrkan skall uppgå till minst , Ampere.
När kycklinghuvudet passerar genom vattnet
bedövas djuret och går vidare till stickning
och avblodning. Schackling (upphängning på
bygel) sker alltså före bedövningen.

Vid gasbedövningen tippas kycklingarna
med så kallad containertippare ned på ett
band som leder till en  gasbedövningstunnel
(Figur ). I tunneln utsätts djuren först för
–-procentig koldioxid under minst 
sekunder och därefter för –-procentig
koldioxid under minst  sekunder. Schack-
lingen sker här efter bedövningen.

Då kycklingarna slaktas ligger levandevik-
ten på runt ,–, kg. Med tanke på den
snabba tillväxten och relativt höga vikten hos
kycklingarna löper de risk för ben- och ving-
frakturer. Därför bör man ta extra hänsyn till
detta och vara noga med varsam hantering av
djuret vid infångning, lastning, transport,
urlastning och tippning.

Metoder för skaderegistrering
Det är naturligtvis viktigt (både för uppföda-
re, veterinär och slakteri) att veta vilka skador
som uppkommit i samband med lastning på
gården. Detta är viktigt dels ur djurskydds-
synvinkel, för att kunna förebygga skador, och
dels från ansvarssynpunkt – vem skall stå för
förlusterna när kycklingar måste kasseras på
grund av skador?

Följande registreringar gjordes i denna fält-
studie:

. Kontroll av lastning hos uppfödare,
omfattande kontroll av transportbandets
hastighet och lastmaskinens hastighet.

. Lastvikt (antal och vikt på kycklingarna
i varje container).

. Registrering av antal klämda djur i varje
container.

. Registrering av skador före bedövning
och  avlivning, dvs före tippning i con-
tainertipp.

Registrering på slakteriet
Registrering av traumatiska skador, dvs blöd-
ningar och frakturer, gjordes både före och
efter tippning samt vid besiktningsmomentet
efter slakt (Figur ).

Studierna omfattar både hand- och
maskinlastningsmetoderna, hög och låg has-
tighet på lastningsbandet samt del- och hel-
kasserade djur på grund av  skador. Registrer-
ing av skador efter avlivning gjordes både före
stickningsmomentet och vid första besikt-
ningen (personalen på urtagningsavdelningen
registrerar färska frakturer, blåmärken, brutna
vingar och ben). Besiktningsveterinären på
anläggningen kontrollerar hela processen. ➤

Figur 3. Vid gasbedöv-
ningen tippas kycklingarna
med containertippare ned på
ett band som leder till en
gasbedövningstunnel. Obser-
vera att flera kycklingar
hamnat på rygg med benen i
luften.

Figur 4. Registrering av
traumatiska skador gjordes
bland annat vid besiktnings-
momentet efter slakt. Bilden
visar en kyckling med massi-
va blödningar subkutant
samt i buk- och brösthåla.

➛

➛
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Veterinärbedömning
Författaren åkte ut till en uppfödare under
lastning och studerade hur lastningen gick
till. Efter att ha följt arbetet under några tim-
mar framkom en bild av hur och var i last-
ningsprocessen skadorna uppkommer, och
vilka speciella riskmoment som kunde urskil-
jas. Följande riskmoment som bör kunna
åtgärdas blev identifierade:

. Onödigt stor fallhöjd från transportban-
det ner till containerlådan.

. Alltför hög fart på transportbandet.
. Alltför hög hastighet vid djurinsamling.

Om hastigheten vid insamlandet är hög
och djurtätheten också är hög, blir det så
trångt vid ingångsöppningen till trans-
portbandet att djuren riskerar att skadas.
Framför allt  de flaxande vingarna riske-
rar skador när de skall passera genom
öppningen.

. När transportbandet flyttas över från
vänster till höger sida eller vice versa,
förekommer att djur slår emot contai-
nerns mittstolpe.

. En del djur roterar runt ett helt varv i
insamlingsfingrarna och kommer ut i
ströbädden igen. Här finns risk för att
blåmärken uppstår. 

. Enstaka djur från flocken riskerar att bli
överkörda eller klämda av lastmaskinen
om inte föraren (som går bredvid maski-
nen) är försiktig.

Resultat och diskussion
Totalt  flockar och sammanlagt  

kycklingar ingick i studien.
Studierna genomfördes under tiden vecka

 till och med vecka  . De visar att
andelen skador ökar vid ökande hastighet på
plockningstransportbandet. Det är , pro-
cent fler skador vid hög hastighet (Figur ), då
lastmaskinen fångar in mellan  - 
djur per timme, jämfört med låg hastighet
(  djur per timme).

Resultaten visar också att maskinell last-
ning orsakar , procent fler skador än manu-
ell lastning (Figur  och ). Denna skillnad
beror sannolikt dels på hur transportbandet
riktas mot containerlådorna (mittstolpen
undviks lättare vid manuell lastning) och dels
på transportbandets hastighet. Transportban-
dets hastighet regleras i samband med Jord-
bruksverkets godkännande av lastmaskinen,
och får inte överskrida , m/s (Christer Nil-
son, personligt meddelande, ).

På slakteriet kontrollerades totalt  djur
före tippning, alltså före bedövning, med
avseende på eventuella vingbrott. Det upp-
täcktes  djur som hade brutna vingar (,
%), och dessa avlivades omedelbart. Resteran-
de djur släpptes vidare till tippning och kon-
trollerades efteråt. Det visade sig då att lika
många skador har inträffat under tippning.
Detta är en stor andel före bedövningsproce-
duren, och det bekräftar att fallhöjden är hög
och därför bör sänkas. Man kan således mins-
ka andelen skadade djur med hälften redan på
slakteriet, medan andra kritiska moment
under lastning kan minimeras enligt rekom-
mendationer nedan.

➤

Figur 5. Skillnad i skadefre-
kvens beroende på om plock-
maskinens lastband kördes
med låg hastighet (6 000
djur per timme) eller hög
hastighet (8 000-9 000 djur
per timme).
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Studien utgör bara en enkel omgång regi-
streringar vid ett specifikt slakteri. Motsvaran-
de mätningar bör göras hos andra slakterier
för att kunna jämföra andelen skador och
utvärdera de olika kritiska momenten vid
olika slakterier. För att kunna dra några mer

allmänna slutsatser angående maskinlastning
krävs en annan typ av undersökningar, inte
bara en kontroll av skadorna vid slakteriet.
Man måste bland annat då ta hänsyn till att
det inte är slumpmässigt vilka flockar som las-
tas manuellt och vilka som lastas med maskin. ➤

Figur 6. Frekvensen
skador vid manuell
lastning, redovisat för
de fyra studerade
lastningstillfällena
separat och som ett
medeltal för de fyra
tillfällena.

Figur 7. Frekvensen
skador vid maskinell
lastning, redovisat för
de 13 studerade last-
ningstillfällena separat
och som ett medeltal
för de 13 tillfällena.
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Rekommendationer
Med anledning av resultaten i föreliggande
fältstudie, kan följande rekommendationer
ges för att minska skadorna i samband med
insamling, transport och slakt av slaktkyck-
lingar:

Uppfödarna måste förbereda stallarna bätt-
re innan plockning, gällande vattenrännor,
täckande av fönster m m.

Uppfödaren måste vara tillgänglig under
hela plockningsproceduren.

Man bör byta från gula strålkastare till
strålkastare med blått ljus i traktorn som
transporterar ut containrarna ur kycklinghu-
set, för att få lugnare kycklingar.

Plockarna bör stryka med handen över
facken i containern samtidigt som luckan till
facken stängs, för att minska risken för kläm-
skador hos kycklingarna (Figur ).

Vid fyllning av containrar ska plockarna se
till att kycklingar inte ramlar ner på vagnsgol-
vet där det finns hårda rör och kanter. Från
den översta backen är det drygt en meters fall-
höjd.

Bandet bör stängas av när man skiftar mel-
lan facken i containern. Som det är nu slår
djuren i mittstolpen vid förflyttning.

Den klammer som sitter i bakre delen av
containern bör tas bort, då den ökar risken för
skador hos kycklingarna.

Slakteriet skall kontinuerligt bevaka sin
lastskadestatistik, och ansvariga myndigheter
bör sammanställa data för samtliga slakterier
och bör ges möjlighet att föra statistik där

manuellt respektive maski-
nellt lastade flockar kan
särskiljas.

Transportbandets hastig-
het bör sänkas. En sänkning
till ca   djur/timme
leder till en tydlig reduktion
av andelen skadade djur.

I förekommande fall bör
fallhöjden i containertippen
sänkas, liksom bandets has-
tighet inne i tippningen. På
sikt bör själva containerkon-
struktionen förändras så att
den anpassas till de kyckling-
ar som transporteras i contai-
nern.

Slutsatser
Denna fältstudie visar att
skador på kycklingarna kan
uppkomma både i samband
med lastning på gården och
vid avlastning på slakteriet.

Oavsett lastningsmetod (manuell eller maski-
nell) är det viktigt att infångningen och
avlastningen sker på ett sätt och i ett tempo
som tar hänsyn till djurens välfärd för att
minimera risken för skador. Den typ av ska-
dor som här beskrivs innebär både ett djur-
skyddsproblem för slaktkycklingarna och ett
ekonomiskt problem för slakterierna.

Med största sannolikhet kan andelen ska-
dor minskas med tämligen enkla modifiering-
ar, såsom goda förberedelser och korrekt
belysning vid lastning, rätt hastighet på last-
maskin och transportband, kontroll av djuren
före stängning av container, minskad tipp-
höjd på slakteriet osv. Väsentligt är att all in-
blandad personal är införstådd med hur ovar-
sam hantering påverkar djuren. Därför
behövs utbildning av både dem som arbetar
med lastmaskinen och andra plockare, samt
av personalen vid avlastningen av djuren på
slakteriet.

Tack 
Tack till VMD Lotta Berg, SLU, Skara, för
värdefulla synpunkter på denna artikel.

*Leg veterinär, besiktningsveterinär 

Muayyed Jamil, Årbygatan 17 B, 633 45 Eskilstuna

R e f e r e n s
1. Statens Jordbruksverk. Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2000:160) om hanteringen av vissa djurarter vid
slakt eller annan avlivning, SJVFS 2001:75, Saknr
L 22.

Figur 8. Bättre kontroll över
kycklingarna när de hamnat i
containrarna behövs, för att
minska risken för klämskador.
Bilden visar en kyckling som
klämts till döds i en maski-
nellt lastad container.

➤
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Susanne Demmers, leg veterinär, Vet med lic.*

Rhodococcus equi-infektion hos föl

➤

❘ ❙ ❚ vetenskap

Bakgrund
Rhodococcus equi-infektion är en bakteriell
sjukdom som drabbar föl i åldern – måna-
der. Sjukdomen är spridd över hela världen
och även immunsupprimerade människor, till
exempel AIDS-patienter, kan drabbas. Fölen
insjuknar med hög feber och lunginflam-
mation men infektion kan också förekomma
i buk och i leder. Fölen smittas troligen redan
de första veckorna efter födseln. Smittsamhe-
ten kan vara hög då R equi anrikas i mag-
tarmkanalen hos föl och förekommer i träck
från vuxna hästar. Dödligheten hos föl kan
vara så hög som  procent och endast bred-
spektriga kombinationsantibiotika är verk-
samma mot sjukdomen. På vissa stuterier ger
man fölen profylaktiska plasmatransfusioner
med avsikten att ge ett extra skydd av
antikroppar, komplementfaktorer med mera.

Fölneutrofilens utveckling

Neutrofilen är den första blodcellen i immun-
försvaret som aktiveras mot bakteriella infek-
tioner. I författarens licentiatavhandling ()
undersöks fölneutrofilens åldersutveckling
med hjälp av flödescytometri på två olika
grupper av föl mellan – dagars ålder. En av
grupperna ges plasma och en grupp är obe-
handlad. Neutrofilens förmåga att fagocytera
jästpartiklar, som kan jämföras med bakterier,
mättes. Undersökningen visade att fölens
neutrofiler hade en nedsatt fagocyterande för-
måga de första tre veckorna efter födseln,
beroende på brister i det egna serumet avseen-
de faktorer som underlättar fagocytos. Dock
var fölets neutrofil i sig fullt utvecklad och
mogen från födseln.

Licentiatavhandlingen beskriver vidare
fölneutrofilens utveckling vad gäller fagocytos
och avdödning samt fölserums innehåll av
antikroppar (IgG) hos föl i åldern två dagar
till åtta månader (). Denna period inkludera-
de avvänjningsperioden vid – månaders
ålder. Både fölneutrofilens fagocyterande och
avdödande förmåga var nedsatt de första tre
veckorna efter födseln men från tre månaders
ålder och uppåt var den t o m högre än hos
vuxna hästar. 

Serum-IgG låg hos fölen betydligt lägre än

Mot bakgrund av den licentiatavhandling författaren
presenterade den 7 mars 2003, redogör hon här för
nya rön kring Rhodococcus equi-infektion hos föl.

Lunga från föl som drabbats
av R equi-infektion. Dödlig-
heten hos infekterade föl kan
vara så hög som 80 procent.
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hos vuxna vid två
dagars ålder och ännu
när fölen var åtta
månader hade de
betydligt lägre anti-
kroppshalter än vuxna
hästar. Det kan förkla-
ra att föl i denna ålder
lätt drabbas av »vanli-
ga« förkylningsbak-
terier som förekom-
mer överallt där det
finns hästar.

Antibiotika-

behandling

Avhandlingen jämför
två olika antibiotika-
behandlingar hos föl
med R equi-infektion
(). Studien grundar
sig på journalstudier
av  fall behandlade
för R equi vid Institu-
tionen för kirurgi och
medicin, Stordjur,
SLU, med hänsyn till
behandlingssvaret.
Behandlingskombina-
tionerna erytromy-
cin/rifampin jämför-
des med gentamicin/
rifampin. Erytromy-
cin och rifampin är
antibiotikasorter som
används till människa
vid mycket svåra in-
fektionssjukdomar. 

Erytromycinbe-
handling kan medfö-
ra att det behandlade
fölets mor drabbas av
akut dödlig diarré,
men anledningen till

detta är inte helt klarlagd. På grund av dessa
biverkningar har gentamicin använts i Sverige
i stället för erytromycin, trots en tveksam
inställning till preparatets effekt i samband
med rhodokockbehandling i USA. Vid en
jämförelse av behandlingsmetoderna kunde
ingen skillnad ses i överlevnadsfrekvens,
behandlingstid eller startfrekvens mellan de
två behandlingsalternativen. 

Ingen påverkan

på tävlingsprestation

Behandling av ett föl som insjuknar med R
equi är både tidsödande och kostsam. Många
föl har kraftiga förändringar på lungorna i
samband med sjukdomen. Trots att de svarat
bra på antibiotikabehandling är det ifrågasatt
om deras lungor och andra organ tillfrisknar
så att de kan prestera vad som förväntas av
dem som tävlingsindivider. I avhandlingen
studerades därför gasutbytet i lungan under
arbete ().

Sju treåriga varmblodiga travhästar som
behandlats för lunginflammation orsakad av
R equi som föl ingick i studien. Dessa hästar
utförde ett arbetsprov på ergometermatta då
gasutbytet i lungan undersöktes med så kallad
inertgasteknik. Tekniken innebär att sex olika
gaser, som inte metaboliseras i kroppen, ges i
blodet under arbete. Gaserna har olika löslig-
het i blodet och genom att fastställa hur de
fördelas i kroppen via samtidig provtagning
från artärblod, blandat venöst blod samt
utandningsluft, kan lungans funktion stude-
ras. Hästarna fick arbeta med en andnings-
mask och blodtryck, hjärtfrekvens, andnings-
frekvens, blodgaser och röd cellvolym mättes. 

Resultaten visade att de hästar som drab-
bats av R equi när de var föl hade ett normalt
gasutbyte i lungan och normal arbetskapacitet
jämfört med en kontrollgrupp.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis slår avhandlingen fast att
fölet har ett nedsatt immunförsvar de första
veckorna efter födseln och kan då lättare drab-
bas av infektioner såsom R equi. Gentamicin/
rifampin är ett alternativ till behandling av
sjukdomen. De föl som överlever har med
största sannolikhet en normal lungfunktion
som vuxna och en lika stor möjlighet att
komma till start som föl som inte varit sjuka.

*Leg veterinär, Vet med lic Susanne Demmers,

Institutionen för kirurgi och medicin, stordjur SLU,
Box 7018, 750 07 Uppsala.

R e f e r e n s
1. Demmers S. On Rhodococcus equi in foals.
Licentiatavhandling, SLU, 2003.

Under studierna användes
inertgasteknik. Hästarna fick
arbeta med en andnings-
mask och blodtryck, hjärt-
frekvens, andningsfrekvens,
blodgaser och röd cellvolym
mättes.



Fotskabb hos häst orsakad av Choriop-
tes-skabbdjur är relativt vanlig i
Sverige, vilket inte verkar vara
känt hos alla hästveterinärer. Trots
att denna skabbinfektion inte är

anmälningspliktig, kan den orsaka
drabbade hästar betydande obehag.
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Fotskabb hos häst
– allt är inte mugg
DAN CHRISTENSSON, VMD, laborator och CECILIA LÖNNELL, bitr statsveterinär.*

❘❙❚ från fältet

Biträdande länsveterinär Leif Dahlgren i Kal-
mar har på förekommen anledning efterlyst
ett uppmärksammande av diagnosen fot-
skabb hos häst. Infektionen orsakas av Chori-
optes bovis, inte Sarcoptes, och är alltså inte
anmälningspliktig. Chorioptes-skabbdjuren
gräver inte ner sig i huden, men orsakar ändå
pruritus.

Det finns anledning att överväga fotskabb
om man ställs inför en häst som visar tecken
på pruritus distalt på benen, särskilt vintertid.
Hästar av den grövre modellen med mycket
hovskägg är predisponerade. Förutom de tra-
ditionella svenska kallbloden som ardenner
och nordsvensk gäller det nya importer som
tinkerhästar från Irland och frieser från Hol-
land, men också andra raser kan drabbas. 

Symtom

Symtomen består, förutom klåda, av hudför-
ändringar som påminner om mugg, eller alo-
peci, distalt på benen. I långt gångna fall
utvecklas skorviga beläggningar. Kvalstren
återfinns vanligen distalt på benen, men vid
mer omfattande angrepp kan kvalstrens ung-
domsstadier finnas spridda över hela hästens
kroppsyta. Hästen försöker hitta olika sätt att

klia sig, mot staket och inredning eller med
hjälp av tänderna. Typiskt i ett drabbat stall är
att hästarna står och stampar i golvet, särskilt
nattetid.

Diagnos

Diagnosen ställs med ledning av symtombil-
den och bekräftas med hjälp av hårprov

Mikroskopisk bild av Choriop-
tes-skabb, storlek ca 0,3 mm.
Parasiten är relativt vanlig
hos häst i Sverige, och orsakar
klåda och hudförändringar
distalt på hästbenen.
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(klippt) och ytligt hudskrap, som ska tas i
kanten av hudförändringen. Parasiten kan
också hittas i stöv från området, och ses med
hjälp av mikroskop eller ett förstoringsglas
med en mörk yta som kontrast.

Behandling

Behandlingen av fotskabb är problematisk
då inga medel med indikation för behand-
ling av de vanliga ektoparasiterna hos häst
finns registrerade. Inledningsvis bör det
affekterade området klippas. I enklare fall
kan tvätt en gång i veckan i tre veckor med
schampo innehållande naturliga pyretriner
som Canitex Dermocan eller EQUS spray
hjälpa, eventuellt badas hela djuret om
kvalstren är spridda. Vistas djuret utomhus
kan preparat med syntetiska pyretriner som
Switch pour on användas som allmänbe-
handling, men det bör också appliceras

lokalt. Ofta använt för lokal behandling är
Frontline, observera dock att substansen sak-
nar MRL-värde. Upprepade behandlingar
med Ivermectin , mg/kg per oralt med en
veckas intervall i två veckor har i något fall
rapporterats ha effekt. Risk finns dock för att
alla skabbdjur och ägg inte nås av substan-
sen. Har parasiten fått fäste i ett stall kan den
vara svår att bli av med. Spridning  kan ske
genom symtomfria bärare av parasiten.
Utanför värddjuret kan kvalstret i gynnsam-
maste fall överleva under ett par veckor.

*VMD, laborator Dan Christensson,

Avdelningen för parasitologi, Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt, 751 89 Uppsala.

B Statsveterinär Cecilia Lönnell,

Hästavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
751 89 Uppsala.

Hund, katt – och häst!
Nu kan också du som är hästägare
försäkra dina djur hos oss. Vår filosofi
är att i möjligaste mån anpassa lösningar
efter behov, och inte tvärtom. Därför
kan vi också ge det försäkringsskydd du
och ditt djur behöver. Oavsett om du
äger en häst, hund ller katt.

Vi finns till för dig!
Våra kunniga ombud finns över hela
Sverige för att hjälpa dig hitta den
lösning som passar bäst. Om något
oförutsett inträffar får du snabbt och
enkelt ersättning för dina utgifter
–  det är ju vårt jobb!

Är din bästa vän värd det bästa?

Vearför betala mer än nödvändigt!
Folksam är det enda djurförsäkrings-
bolag som inte tar ut några extra avgifter
om du väljer att betala via autogiro. Att
dela upp betalningen månadsvis är
dessutom enklare och tryggare, beloppet
dras automatiskt och du behöver aldrig
vara orolig för att missa en betalning.

Vill du veta mer?
Ring 020-57 57 22 eller besök oss på
www.folksam.se

Människans bästa vän kan aldrig värderas i pengar, ändå är det just ett ekonomiskt
skydd det handlar om när något händer. Det är också då du behöver ett försäk-
ringsbolag du verkligen kan lita på, som ställer upp när du och ditt djur behöver
det som mest. På Folksam döljer vi aldrig något i det finstilta, vi vill helt enkelt att
du ska veta vad som gäller – när det gäller.

➤
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   besluta-
des att veterinärförbundets organisation ska
göras om för att bättre passa dagens och mor-
gondagens veterinärer. Den nya organisatio-
nen ska ha tydligt fokus på att tillvarata vete-
rinärens intresse i samhället. En arbetsgrupp
bestående av representanter för alla riksföre-
ningarna fick, av fullmäktige, i uppgift att ta
fram ett förslag på hur framtidens veterinär-
förbund ska se ut. Gruppen står fri från för-
bundsstyrelsen.

Anders Forslid och Susanne Åkerblom är
två av medlemmarna i omorganisationsgrup-
pen. Anders valdes att representera SVS och
Susanne sin riksförening SYVF. Av de tio som
kom att ingå i omorganisationsgruppen
utsågs Anders och Susanne att tillsammans
med Torsten Jakobsson, VIAT, och Lars
Thorén, »nya PVF«, bilda ett arbetsutskott.
Till omorganisationsgruppen är också kon-
sulten Björn Lindvall från företaget Boh-
lin&Strömberg knuten. Han är specialist på
organisationslösningar och har bland annat
arbetat med civilingenjörsförbundet, arki-
tektförbundet och andra stora organisationer
som stått inför liknande uppgifter. 

Sedan fullmäktigemötet i höstas har myck-
et hänt. Fast inte på pappret. Tanken då var att

gruppen skulle ha en skiss färdig att presente-
ra i vår men det har visat sig vara för tidigt.
Uppgiften är både större och mer spännande
än de trodde. Nu är målet att skissen ska
kunna presenteras på ordförandekonferensen
i höst och att ett färdigt förslag kan vara klart
till fullmäktige .

– Vi har insett att det handlar om betydligt
mer än hur man ska kunna vara med i SVS
utan att vara med i SVF. Eller för den delen
hur man ska få tillbaka gamla PVF:are, säger
Anders och Susanne när vi träffas för att prata
om hur de jobbar.

    är det viktigt att
de i det här skedet inte har några färdiga lös-
ningar. Sådana riskerar nämligen att skymma
den förutsättningslösa problemanalys som är
helt nödvändig för ett framgångsrikt arbete.
Nu ägnar de sig framförallt åt att samla in så
mycket synpunkter som möjligt från kolleger
och kunskaper och intryck från andra organi-
sationer. De kikar till exempel på tandläkar-
förbundet och läkarförbundet och har gjort
studiebesök hos Danmarks veterinärförbund. 

– Från början kom vi alla väldigt entusias-
tiska med mer eller mindre färdiga lösningar.
Men Björn Lindvall tog snabbt ner oss på jor-

Grunden till ny 
organisation tar form

Hur vill Sveriges veterinärer att deras gemensamma organisation ska
se ut nu och i framtiden? Vem vill vara ihop med vem och varför? Hur
starka eller svaga är de olika sammanhållande faktorerna? 
Sådana frågor ägnar sig omorganisationsgruppen åt att vända och
vrida på i arbetet med att skapa grunden till en ny veterinärorganisa-
tion. Och de vill ha dina synpunkter.

text & foto: Karin Åström Bengtsson
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❘ ❙ ❚ reportage

den och förklarade att vi först måste ta reda på
vilket uppdrag veterinärernas gemensamma
organisation har. Vad ska den finnas till för?
Vilka behov, krav och förväntningar finns?
Hur ska Sveriges veterinärers gemensamma
organisation se ut för att vi ska vilja söka oss
dit?, säger Anders.

– Vi vill bygga en organisation som kan till-
varata Sveriges veterinärers intressen idag och
i framtiden. Och vi har förstått att den kanske
tyngsta delen av jobbet handlar om att analy-
sera de grundläggande behoven. Kringgår
man det momentet blir resultatet på sin höjd
en nödlösning. Det känns självklart nu, säger
Susanne.

      vad som är
grunden ägnar de sig nu, under ledning av
konsulten, åt att kartlägga sammanhållande
faktorer, kallat kitt, mellan veterinärer. Kitt är
alla förhållanden som skapar känslan av sam-
hörighet mellan människor och ett behov av
att agera tillsammans. Kitt är sådant som svet-
sar samman och gör att människor till exem-
pel upplever en intressegemenskap. De så kal-
lade kitten varierar under arbetslivet.

– Det viktigaste kittet för oss är att vi alla är
veterinärer, säger Susanne. Andra är yrkesin-
riktning, specialistkompetens, arbetsform. Vi
tror också att antal år i yrket kan vara ett starkt
kitt. Mindre viktigt verkar kön vara liksom
ålder och var i landet man befinner sig.

Först gäller det att hitta kitten och sedan

sortera dem enligt en modell för
att se vilka som är starka och svaga.
Gruppen vill att alla veterinärer
som har möjlighet hör av sig med
sina tankar och idéer om vad som
är viktigt för dem. (Namn på kon-
taktpersonerna ser du här intill.)

När det är gjort kan man börja
se vad som ska utgöra grunden för
den nya organisationen. Starka kitt
passar bra som stabila byggstenar
medan mer flyktiga kitt kan vara
nog så viktiga men bör få andra
funktioner. 

   
med förslaget till ordförandekon-
ferensen i höst men tror att full-
mäktige  är mer realistiskt.

– Till ordförandekonferensen
kan vi nog snarare ha en skiss fär-
dig, säger Susanne.

Det har gjorts utredningar tidi-
gare. Varför kommer ni att lyckas?

– Vår utredning har fått andra
förutsättningar och större resurser
att genomföra en mer djuplodande
problemanalys. Dessutom är det
sannolikt så att insikten om nöd-
vändigheten av en förändring av
förbundets organisation mognat
hos flertalet av våra medlemmar,
säger Anders.

❚ ❘  f a k t a
dina synpunkter behövs!

• Hur ser framtidens veterinärorganisa-
tion ut med dina ögon? 

• Vad är det som gör att du känner sam-
hörighet med andra veterinärer och ett
behov av att samagera med dem? 

• Kontakta dina representanter i omorga-
nisationsgruppen.

Torsten Jakobsson, VIAT, 0521 – 60 56 48 ,
torsten.jakobsson@o.lst.se
Anders Forslid, SVS, 046 – 222 30 50,
anders.forslid@fde.lu.se
Susanne Åkerblom, SYVF, 0220 – 458 00,
susanne.akerblom@regdjsh.se
Lars Thorén, »nya PVF«, 035 – 10 72 63,
lars.thoren@mbox301.swipnet.se
Christer Gyllerup, FVET, 044 – 28 11 79,
christer.gyllerup@mbox300.swipnet.se
Inger Lilliehöök, FVVI, 018 – 67 16 16,
inger.lilliehook@klke.slu.se
Magnus Paulsson, DVF, 0511 – 34 74 80,
magnus.paulsson@dv.sjv.se
Anne Pedersen-Mörner, SVS, 08 – 592 501
60, anne.moerner.am@bayer.se
Leif Skarhed, BVF, 0511 – 250 00,
leif.skarhed@telia.com
Fredrike Ritter, DaVF, 033 – 20 54 50,
fredrike.ritter@swipnet.se

Spännande tycker
Anders Forslid och
Susanne Åkerblom om
uppdraget att forma
grunden till nya veteri-
närorganisationen.
– Kom med era syn-
punkter, uppmanar de
alla i veterinärkåren.
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Detta nummer av Epizteln innehåller infor-
mation om ett salmonellautbrott hos katter

och om den fortsatta spridningen av aviär influensa i Holland.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd
av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

Salmonella hos utekatter

Hittills under  har ett -tal ( mars)
fall av salmonellasmitta hos utekatter verifie-
rats vid SVAs Avdelning för Bakteriologi. Kat-
terna kommer från olika områden i södra och
mellersta Sverige och har varit sjuka med
feber, kräkningar och ibland diarré. Katterna
har haft Salmonella typhimurium och ett -
tal av isolaten är färdigtypade till fagtyp ,
som är en vanlig salmonellatyp hos småfåglar.
Katter utan kliniska symtom misstänks inte
vara infekterade.

Under vårvintern samlas ofta stora mäng-
der småfåglar kring fågelborden. Vissa av
dessa småfåglar är infekterade med salmo-
nella och en del av fåglarna kan dö av sin
infektion. Såväl fåglarnas avföring som
levande eller självdöda småfåglar utgör allt-
så en smittrisk för djur och människor.
Under vårvintern har Salmonella typhimuri-
um  även påvisats hos småfåglar och män-
niskor. Smittskyddsinstitutet meddelar i
EPI Aktuellt nr / att man anser att smit-
tan kommer från småfåglar och i något fall

Ett 70-tal fall av salmonel-
lasmitta hos utekatter har
verifierats av SVA. Smittan
tros komma från småfåglar.F
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misstänks familjens katt ha förmedlat smit-
tan från fåglar till barn. Eftersom symtomen
vid salmonellos liknar dem vid kattpest är
det viktigt från zoonossynpunkt att ställa
diagnos på sjuka katter. Noggrann hygien
bör iakttas vid behandling och hantering av
sjuka katter. Två fria träckprovsodlingar
med två veckors mellanrum bör tillämpas
för att konstatera att katten är smittfri efter
salmonellos.

Vintern  påvisades det första salmo-
nellautbrottet hos utekatter i Sverige. Feber,
kräkningar och ibland diarré var de viktigaste
symtomen även då. Salmonella typhimurium
isolerades den gången från totalt  katter.
Uppföljande provtagning fann ingen salmo-
nella hos kliniskt friska utekatter med tillgång
till fågelbord. SVA bedömde  i samarbete
med Smittskyddsinstitutet att det fanns ett
samband mellan fallen hos fåglar, katter och
människor och att småfåglarna var den sanno-
lika smittkällan. Såväl småbarn som katter
bör därför alltid hållas borta från platser där

småfåglar utfodras. Sjuka katter (och barn)
bör provtas så att smittan upptäcks innan fler
blir smittade. 

Fortsatt spridning av 

aviär influensa i Holland

Utbrottet av aviär influensa i Holland som
togs upp i förra epizteln pågår fortfarande.
Smittan har nu (den  mars) spridits till 
besättningar och ytterligare  besättningar
är misstänkt smittade. Positivt är dock att
samtliga hittills konstaterat smittade besätt-
ningar har varit belägna i Gelderse Vallei
centralt i landet och att ett antal misstankar
om smitta i andra delar av Nederländerna
samt en misstanke i Belgien har kunnat
avskrivas.

Ingen BSE hos gotländsk ko

Den mjölkko på Gotland som rapporterades
preliminärt positiv i ett snabbtest för BSE i
Epizteln, SVT nr /, visade sig vid definitiv-
testet inte vara BSE-smittad.

■ ■ Telefonnumret till
SVA:s epizootologjour är:
018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer kan
enbart användas då
SVA:s växel är stängd, dvs
utanför ordinarie arbets-
tid. Epizootijouren ger
råd och hjälp till veteri-
närer vid misstanke om
epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

➤

NNyheteryheter  

Nu fi nns våra färska försäkringsvillkor som gäller 
från 1 april 2003 på www.agria.se. Där kan du 
läsa, skriva ut och beställa villkoren.
 Glöm inte heller att beställa årets material 
till “Att teckna försäkring på klinik” (innehållet 
i den den röda pärmen). Detta beställer du av 
magnus.berglin@agria.se
 Om din klinik inte är Agriaombud, välkommen 
att kontakta Magnus Berglin på 08-588 42102.

www.agr ia .se  • 020-88 88 88

från Agria Djurförsäkring!
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I ett utkast till ny föreskrift har
Jordbruksverket föreslagit att alla
behandlingar som utförs på häst
skall rapporteras till verket på dess
praktikjournalblankett. Detta kom-
mer att medföra betydande merar-
bete för många hästveterinärer, till
ingen nytta, menar insändaren.

Under de  år som jag har varit i vete-
rinäryrket tycker jag mig kunna notera
att gapet mellan Jordbruksverkets verk-
lighetsuppfattning och de praktiserande
veterinärernas verklighet, från att vara
en spricka öppnat sig till vad som börjar
likna en avgrund.

Många kolleger tillsammans med mig
oroar sig för hur framtiden skall gestalta
sig när föreskrifter och regler utformas
på ett så verklighetsfrämmande sätt att
veterinärerna på fältet inte har en möj-
lighet att följa dem. 

Många av de regler som de senaste
åren införts i Sverige har skyllts på en
EU-anpassning. Tyvärr misstänker jag
att i denna anpassnings fotspår kommer
även den svenske veterinären att bli
tvungen att »EU-anpassa« sig. Nämli-
gen att lära sig att bryta mot de regler
som inte är rimliga. Denna utveckling
måste till varje pris stävjas genom ett
regelverk anpassat till de förutsättningar
de praktiserande veterinärerna lever
under. Respekten för reglerna kommer
annars att undergrävas och en Ram-

bokår uppstå som skapar sina egna lagar.
Med ett sådant scenario är det också
svårt att se hur allmänhetens förtroende
för veterinärer skall kunna upprätthål-
las. I vårt land är det nog en allmän upp-
fattning i dag att man kan lita på vad en
veterinär intygar, gör eller säger. Denna
bild av den svenska veterinären är inte
självklar och måste värnas om. 

D30 – ytterligare en omöjlig föreskrift
Efter »omöjliga« föreskrifter som MRL-
regelverket och C kommer nu som
grädde på moset D. Denna föreskrift,
som inte har med EU att göra, kan i

teorin förefalla både viktig och intres-
sant men när man bryter ned den på
hästpraktikerns nivå kommer man att
upptäcka att den ter sig både menings-
lös och ogenomförbar. Den del av före-
skriften jag syftar på är rapporter-
ingsskyldigheten för hästbehandlingar.  

Den rapporteringsskyldighet vi sedan
länge har är den så kallade summarap-
porteringen som årligen skall ske avse-
ende behandlingar av häst och smådjur.
Förutom denna finns sedan några år en
föreskrift som innebär att hästar som
behandlas med antibakteriella substan-
ser och hormoner skall rapporteras till

insänt

SJV undergräver 
veterinärernas moral

Den nya föreskriften kommer för flertalet hästpraktiker att leda till dubbel journal-
föring, menar insändaren.

➤
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SJV. För de praktiker som använder
Jordbruksverkets praktikjournaler eller
datasystem innebär föreskriften inget
stort problem. För övriga, som represen-
terar åtminstone hälften av den totala
hästpraktiken, ger den ett merarbete
genom att man måste överföra uppgif-
terna från det befintliga journalsystemet
till SJV. Det finns idag ett fåtal data-
system där detta är möjligt med en
direkt överföring. Således får alla med
manuellt förda journalsystem eller icke
SJV-kompatibla datasystem överföra
uppgifterna manuellt till den prak-
tikjournalblankett som SJV föreskriver.
Detta är ett merarbete som i dagens
begränsade omfattning kan och har
accepterats, även om jag menar att det
finns andra bättre och säkrare sätt att få
reda på i vilken utsträckning antibiotika
och hormoner används på djurslaget
häst.

Dubbel journalföring
I föreskriften kallad »Förskrifter om
journalföring och uppgiftslämnande
(saknr D )« har SJV föreslagit att alla
behandlingar som utförs på häst skall
rapporteras på samma sätt som här
beskrivits avseende behandlingar med
antibiotika och hormoner. Här görs
ingen åtskillnad på åtgärder såsom tand-
raspning, vaccination eller avancerad
bukkirurgi. Precis som här redovisats
kommer det för flertalet praktiker som
har sin huvudverksamhet inom hästom-
rådet att leda till dubbel journalföring.
Dessutom på en blankett som är dåligt
anpassad till den hästpraktik som idag
bedrivs. Det går inte att jämställa hur
nötkreatur och svin utreds och behand-
las med den alltmer avancerade häst-
praktiken. I fallet med den opererade
kolikhästen som kanske fått – läke-
medel kommer man att få använda flera
blanketter till en och samma häst. De
skäl som anges för att införa denna rap-
portering är att den skulle kunna utgöra
underlag för avelsvärdering och forsk-
ning. Här menar jag att det är en total
avsaknad av rimlig relation mellan
arbetsinsats (läs kostnad) och nyttan
med en sådan rapportering.

Felaktiga blanketter
Att sedan inte SJV kan hantera dessa
data gör föreskriften än mera orimlig.
När en journalblankett skickas till SJV i

Söderhamn scannas den in och maskin-
läses. De blanketter som inte datorn kan
läsa betraktas som felaktiga. Eftersom
hästar saknar identitetsnummer kom-
mer alla hästar att betraktas som felakti-
ga av datorn och förses med en och
samma identitet. Därmed kan ingen
som helst statistisk bearbetning ske på
individnivå. I detta läge tycker jag sna-
rast att föreskriften är ett hån mot den
samvetsgranne. Att det skulle kunna
vara ett underlag för avelsarbetet är där-
med också direkt felaktigt. Innan före-
skriften överhuvudtaget ska diskuteras
måste SJV skapa ett datasystem som kan
hantera uppgifterna.

Skit in – skit ut
Tyvärr måste jag säga att jag hyser stora
tveksamheter till nyttan av en sådan rap-
portering, även om identitetsproblema-
tiken blir löst. Jag arbetar på ett djur-
sjukhus med ett fåtal praktiserande vete-
rinärer. Inte ens i denna lilla grupp kan
man få en enhetlig kodning av djur med
samma sjukdomstillstånd. Hästen med
återkommande inflammation i nedre
luftvägarna får omväxlande diagnosen
kronisk bronkit, allergisk bronkit, akut
bronkit, symtom på nedre luftvägsinfek-
tion, COPD etc. När man sedan skall
göra statistik på detta blir det därefter.
Behandlingarna skall kodas enligt SJV:s
baslistor och då mycket av behandling-
arna i hästpraktiken sker med läkemedel
som inte finns i dessa listor kommer så
många fel att vara inbyggda i rapporter-
ingen att den kommer att sakna värde.

Eftersom rapportering har funnits i
flera år beträffande antibiotika och hor-
moner vore det intressant att få veta vil-
ken statistik man kunnat redovisa
utifrån denna. Vilka spännande resultat
har våra rapporteringsansträngningar
lett till?

Summarapporteringen har dock kun-
nat ge oss informationen att runt
 –  hästar behandlas
årligen i Sverige. Enligt hästsektionens
uppskattning är detta en alltför låg siff-
ra – våra beräkningar tyder på att anta-
let behandlingstillfällen på häst upp-
skattningsvis ligger på det dubbla. Det
faktum att   doser influensavac-
cin säljs årligen tyder på att summarap-
porteringen är kraftigt missvisande. Om
detta antagande är riktigt och alla rättar
sig i ledet och faktiskt rapporterar kom-

mer man att få uppemot   häst-
rapporter/månad att bearbeta.  
identitetslösa hästar/år, varav hälften
tillkomna som ett resultat av dubbel
journalföring – vad kostar det och till
vilken nytta?

Vem vill betala kalaset?
SJV har i konsekvensanalysen angett att
merkostnaden för de enskilda småföre-
tagarna ska belasta djurägaren. Låt mig
illustrera detta med ett räkneexempel –
en travbanepraktiserande veterinär kan
under en dag ha ett -tal patienter.
Enligt vad hästsektionen beräknat kom-
mer varje rapport som skrivs manuellt
att ta cirka fem minuter att producera.
Detta innebär alltså , timmar/dag i
extra pappersarbete. 
Medelintäkten/patient är uppskattad till
 kronor vilket gör att kliniken förlo-
rar   kronor, då tre patienter måste
väljas bort för kontorsarbete. Fördelat
på de kvarstående patienterna innebär
det en taxeökning på runt  procent. 

Här kan också noteras att SJV som i
viss mån driver egen veterinär hästprak-
tik kommer att ha en konkurrensfördel
eftersom man själva inte behöver göra
några investeringar eller förändringar i
verksamheten föranledda av denna före-
skrift.

Låt oss arbeta med djuren 
för djurens väl
Vi har på senare år upplevt en kris i vård-
sektorn som till stor del härleds till att
läkaren spenderar – procent av sin
arbetstid vid skrivbordet. Tvinga inte in
oss veterinärer i en liknande situation.

Min spådom är att om ett dylikt
rapporteringssystem införs inom
hästpraktiken kommer få praktiker
att kunna efterleva det. Jag tror också
att om man inför regler som veterinä-
rerna anser omöjliga att följa sätter
man mycket stora värden på spel. På
sikt kan man förlora respekten för
hela regelsystemet. 

Låt oss slippa bli »kontinentala« och
ta vara på den ännu så länge goda moral
som finns i den svenska veterinärkåren,
genom att skapa regelsystem som känns
meningsfulla och möjliga att efterleva. 

Bengt Johansson

klinikveterinär och 
specialist i hästens sjukdomar

➤
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Nils-Åke Fag vid Jordbruksverkets
djurskyddsenhet besvarar här
Bengt Johanssons kritik angående
förslaget till utökad behandlings-
rapportering för hästveterinärer.

SVS hästsektion
har reagerat kraf-
tigt mot delar av ett
förslag till föränd-
ring av föreskriften
om journalföring
och rapportering (D ) och gått ut med
en bred information.

En effekt av detta, vilket Jordbruks-
verket är tacksam för, är att gällande före-
skrifter har blivit lästa som aldrig förr.
Detta har ökat medvetenheten och vi har
redan sett en stigande frekvens av rap-
portering och förfrågningar. Det är tvek-
samt om vi själva hade lyckats få det
resultatet med våra informationsinsatser. 

Alla har sin verklighet
Ingen grupp av veterinärer kan väl anse
sig ha ensamrätt på verklighetsuppfatt-
ning? Det -tal veterinärer som arbetar
på SJV lever också i en verklighet. Vi har
totalt sett med oss en mångfasetterad
erfarenhet från olika områden. Det
arbete som idag utförs inom central för-
valtning, av och för veterinärer, finns det
för oss alla goda skäl att slå vakt om.

När det gäller föreskriftsarbete utgörs
ramarna av såväl internationell som
nationell lagstiftning. Verket får även
specifika uppdrag som ofta består i att
inhämta och sammanställa information.
Att förändra en föreskrift, som egent-
ligen är en förlängning av lagen, är en
omfattande procedur. 

Det nya förslaget
I det nya förslaget flyttas ett flertal detal-
jer ut från föreskriften. Genom ett
enklare beslutsförfarande kommer då
vissa delar på ett smidigare sätt att
kunna anpassas till förändrade förutsätt-
ningar. Detta gäller framför allt instruk-
tioner om hur olika fält på journalblan-
ketten ska fyllas i. När man behöver

göra smärre justeringar av blanketten
behöver således inte alltid föreskriften
ändras.

Förslaget innebär vidare att förrätt-
ningar rörande lantbrukets djur rappor-
teras månadsvis istället för varje vecka

och att rapporteringen för hästar
görs ensartad med övriga livsme-

delsproducerande
djur.

För hästar före-
ligger för närvaran-
de rapporterings-

skyldighet månadsvis, avseende behand-
lingar där hormoner eller antibakteriella
medel används. Diagnos och läkemedel
ska rapporteras. Övriga förrättningar
med häst summarapporteras en gång/år
med endast angivande av totala antalet
djur. Vid behandling med alla läkemedel
som har slaktkarens ska ett behandlings-
bevis utfärdas där karenstiden tydligt
framgår. Dessutom ska en särskild blan-
kett användas vid rapportering av vissa
använda läkemedel.

Merarbete för begränsade grupper 
Det merarbete som den planerade före-
skriften medför för vissa veterinärer ska
jämföras med vad som gäller idag.

För de som redan använder SJV:s
journalblankett och rapporterar löpan-
de blir det ingen förändring alls. De som
använder ett databaserat system måste få
detta uppgraderat från att enbart rap-
portera vissa förrättningar till att rap-
portera samtliga hästbehandlingar.
Detta är ett arbete för systemansvariga
och programanvändaren torde inte få
högre arbetsbelastning.

Det återstår då de som idag varken
använder SJV:s journaler (annat än till
summa- och läkemedelsrapportering)
eller något modernt datasystem. För
dem innebär det nya förslaget att det
krävs en anpassning.

Destruktiv inställning
Jag instämmer med Bengt i att vi ska
värna om uppfattningen att man ska
kunna lita på vad en veterinär intygar.
Likaså bör man kunna lita på att en vete-

rinär följer de författningar som finns på
området. Enligt § i allmänna veterinär-
instruktionen har vi skyldighet att göra
det. Om alla hade gjort så när det gäller
rapportering av utförda behandlingar,
vore den statistik vi idag kan få ut mera
värd. Den destruktiva inställningen att
det är meningslöst att rapportera därför
att statistiken ändå blir dålig, kan knap-
past vara värdig en seriöst arbetande
veterinär?

Det är tråkigt att staten nu ser sig
tvungen att arbeta för att straffsanktio-
ner införs för undermålig eller utebliven
rapportering. Det hade varit bra mycket
trevligare om veterinärkåren själv hade
valt att kvalitetssäkra sin verksamhet.

Goda förslag välkomnas
Myndigheterna arbetar för ett förbättrat
hälsoläge, sänkt antibiotikaförbrukning
och mer profylaktisk verksamhet. Detta
borde vara skäl nog för alla kliniskt verk-
samma att villigt bidra med sin rappor-
tering och därmed öka kunskapen om
vilka diagnoser som ställs, hur läkeme-
delanvändningen förändras och hur
många hästar som veterinärbehandlas
på olika sätt. Statistiken kunde då
användas inte bara av myndigheter och
intresseorganisationer utan även vara till
hjälp för veterinärernas egen planering
av olika verksamheter. 

Jordbruksverket är intresserat av en
fortsatt dialog med bland andra häst-
praktiker, om hur de olika föreskrifterna
kan förbättras. Inför den slutliga hand-
läggningen av D  kommer vi att
inbjuda till en hearing i Jönköping där
vi, som alltid, gärna lyssnar till synpunk-
ter och försöker ta till oss goda förslag.

Nils-Åke Fag

leg veterinär
biträdande enhetschef,

Djurskyddsenheten

(…också med 20 års erfarenhet av
veterinäryrket, varav de senaste

två i en mycket stimulerande
miljö tillsammans med högt akta-

de kolleger på Jordbruksverket)

Undermålig rapportering 
inte värdigt en seriös veterinär

repl ik
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Svansbitning – ett ouppmärksammat
djurskyddsproblem
RUNE ESPEFÄLT, överveterinär.*

Ett stort antal grisar i Sverige utsätts
årligen för svansbitning, som en reak-
tion på stress och otrivsel i uppfödning-
en. Detta är ett misslyckande för svensk
husdjursskötsel som snarast borde
åtgärdas av alla inblandade parter,
menar insändaren.

insänt

➤

På väg hem från veterinärförbundets djur-
skyddsdag i Uppsala den  mars  fick jag
tid att reflektera över ett djurskyddsproblem
som kollega Göran Tilosius och jag diskuterat
sen en tid tillbaka. Problemet det gäller är
svansbitning hos gris. Detta är inte något
unikt för svensk grisuppfödning. Men med
tanke på den djurskyddsdebatt som förs och
konsumentens stora intresse för djurens väl-
befinnande, samt den goda djuromsorg vi
anser oss ha, är det dags att göra något. Svans-
bitning är ju ingen sjukdom utan en reaktion,
som framkallas av stress och otrivsel och
annan påverkan på djurens välbefinnande.

Misslyckande för svensk husdjursskötsel
Det är helt enkelt ett misslyckande för svensk
husdjursskötsel, att vi föder upp grisar på ett
sätt som gör att en del av dessa grisar skadar
varandra. Gör tankeexperimentet att det skul-
le vara en annan djurart som vore drabbad.
Tänk om korna skulle bita av varandra spe-
narna. Eller hästar som bet av öronen av sina
kamrater i hagen. Det skulle inte få förekom-
ma. Då är det lättare att överse med grisar
(och fjäderfä).

Under mina år som besiktningsveterinär
har jag dag ut och dag in, både i slaktstallet
och på slaktbandet, sett grisar med avbitna

och inflammerade svansar. Vid slakten blir en
inte obetydlig del av dessa grisar totalkassera-
de på grund av varspridning i kroppen. I en
del enklare fall genomförs rensning av svans
och omgivande böldområde. Detta medför
skador och värdeminskning på slaktkroppen.
Inte sällan rör det sig om fullviktiga slaktsvin
med förlust av hela slaktvärdet för producen-
ten.

Ekonomiska förluster och onödigt lidande
Om vi tillfälligt bortser från de djurskydds-
mässiga aspekterna för att istället titta på eko-
nomin, kan vi konstatera att det under 
kasserades cirka   grisar för svansbitning
i Sverige. Antalet registrerade svansskador var
under samma tid cirka  . Med en
genomsnittlig slaktvikt på  kg och ett avräk-
ningspris på  kr/kg motsvarar de totalkasse-
rade grisarna ett värde på ca tre miljoner kro-
nor för producenterna. Till detta kommer för-
luster på grund av  rensning. 

De skador som uppstår vid svansbitning är
inte bara inflammation och varbildning i
svansen och omgivande vävnader. Ofta sker

De skador som uppstår vid
svansbitning drabbar inte
bara svansen. Ofta sker
varspridning in i bäckenet
och ryggraden, vilket kan
göra grisen förlamad i bak-
delen.
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varspridning in i bäckenet och ryggraden, vil-
ket gör att grisen blir förlamad i bakdelen.
Detta, som rimligen bör orsaka grisen ett inte
obetydligt lidande, medför att den måste avli-
vas och destrueras i stället för att slaktas på
vanligt sätt.

Vilket också medför ett förlorat slaktvärde,
att läggas till övriga förluster.

Ansvaret delas av många
Vem har då ansvaret? Knappast den som utför
själva handlingen, dvs den gris som av otrivsel
och stress ger sig till att bita svansen av sina
kompisar i boxen. Det juridiska ansvaret för
grisens omvårdnad ligger på djurägaren. Även
om vi utan tvekan har mycket duktiga bönder
och en väl utbyggd djurhälsovård i Sverige, har
vi inte rått på den här problematiken. Här är
det på sin plats med lite självkritik. Har vi vete-
rinärer på slakterierna slagit larm om detta?
Har djurhälsovården arbetat tillräckligt med
att minska svansbitningen? Har våra tillsyns-
myndigheter, det vill säga miljö- och hälso-
skyddsnämnderna, uppmärksammat detta?
Har slakterierna tillräckligt intresserat sig för
sin råvara och dess välbefinnande? 

En sak som är säker i det här sammanhang-
et, är att konsumenten är mycket intresserad
av att djuren har det bra ända fram till slakt.
Det är då knappast acceptabelt att vi alla i
branschen inte lyckas bättre. Cirka   gri-
sar per år utsätts för lidande och skadas så all-
varligt, att de måste kasseras vid slakten och
ett stort antal därtill måste avlivas på gården. 

Det verkar som vi alla har accepterat svans-
bitningen som en vanlig sjukdom vilken drab-
bar vissa grisar under uppfödningen. Jag vill
på det här sättet få en larmklocka att ringa och
få framför allt djurhälsovården att engagera
sig mer i den här problematiken. Se bara på
det förtjänstfulla och framgångsrika arbete
som djurhälsoveterinär Monica Gerth-Löf-
stedt i Skara, tillsammans med berörda bön-
der har utfört för att genom förbättrad skötsel
få bort problemet med avvänjningsdiarréerna
hos grisar. En liknande insats av djurhälsovår-
den för att få bort svansbitningen vore mer än
önskvärd.

* Överveterinär Rune Espefält,

Livsmedelsverket, Skövde Slakteri AB,
Aspelundsvägen, 541 34 Skövde

➤

Innan Capstar vet



Som läkare sedan  år har jag alltid
betraktat yrket som ett kall där omsor-
gen om patienten varit huvudregeln.
Samma trodde jag även gällde veteri-
närer inom djursidan. Därför kom det
veterinära engagemanget i ett specifikt
karantänsfall som en svidande chock,
men gav mig en del biologiska aspekter
av värde då jag sedan  år även arbetar
med avelsarbete.

Fallet gäller en karantän för alpackor
som infördes i februari  ch som
sedan hölls i sträng karantän i tre år och

två månader,   dagar. Det handlade
med säkerhet om den längsta karan-
tänsvistelsen i världen och där utgöds-
ling förbjöds av jordbruksverkets veteri-
nära expertis. Fallet är anmält dels till
EUs veterinära kommission och dels till
den svenska veterinära ansvarsnämn-
den.

Förökade sig i karantänen
Karantänslokalerna var efter direktiv
noggrant tillslutna, tätade omkring
fönster och dörrar. Fem djur blev under
åren genom avel utökade till elva djur.
Djuren stod enskilt i boxar på x meter
och på halmbädd. Fasta exkrementer
plockades för hand två gånger om dagen
och samlades i påsar som inte fick lämna
karantänslokalen. Ingenting, inte ens en
hink, fick lämna lokalen under karan-
tänstiden.

Karantänsveterinären avslutade själv
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Upprörande karantän i över tre år
GUNNAR BOSTRÖM, fd stadsläkare och smittskyddsläkare, Lerdala

Följande insändare beskriver ett karantänsärende där fem alpackor hölls instängda i
karantän under bristfälliga förhållanden i över tre år, på order av Jordbruksverket.
Djuren hann både föröka sig och ett av dem även att dö i karantänen, innan den lyftes
efter en dom i länsrätten.

insänt

Alpackor i Sverige som
genomgått normal karantän.
I det aktuella fallet varade
dock karantänen i tre år och
två månader.

➤
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sitt uppdrag då länsrätten inhiberade ett
av SJVs fattade beslut om avlivning av
ett avelsdjur. Efter detta stod karantänen
utan veterinärtillsyn i  dagar. Karan-
tänsvakten vädjade om tillstånd att få
gödsla ut, vilket avslogs av Jordbruks-
verket. Efter ett flertal vädjanden lovade
två veterinärer från verket att besöka
karantänen då karantänsvakten ansåg
förhållandena vara så ohållbara att
djurägarna själva övervägde
att avliva sina djur. Dessa
veterinärer anmälde återbud
kvällen före besöket och dju-
ren och djurägarna var
tvungna att invänta länsrät-
tens dom. 

Fysisk och psykisk 
påverkan på djuren
Halmbäddarna växte och
var urinfyllda då inget
avlopp på cementgolvet
fanns. Efter cirka två år i
karantän ökade djurens
vattenkonsumtion avse-
värt, avdunstningen från
halmbäddarna gav nitrösa
gaser och djuren utveckla-
de njursvikt. Ett ungdjur
dog, och obduktionen
visade inga tecken på infek-
tion.

Karantänen upphörde
först efter dom i länsrätten,
och det tog därefter ca ett
halvt år innan djuren kom i
fysiskt normaltillstånd
igen. Psykiskt påverkades
djuren också. Djurägaren
var rädd att djuren skulle
bli mera svårfångade och
uppträda mer vilt i den nya
hagmarken. Istället vägrade
de förflyttning. De gjorde
sig själva ett boxliknande
utrymme i hagmarken och
gick inte primärt ut på bete
utan fick ges tillskottsfoder.
Först efter cirka en månad
kom det naturliga uppträ-
dandet tillbaka och nu är
djuren friska. SJV är

anmält till åklagare för anstiftan till
djurplågeri.

Teori och praktik
När det gäller mänskligt framåtskridan-
de är det tyvärr inte lyckligt att de som
besätter administrativa befattningar
bestämmer lagar och föreskrifter,
medan de som hamnar i praktiskt arbe-
te får insikter som de administrativa

kollegerna inte har förståelse för eller
behärskar.

En slutreflektion är att SJV aldrig
hade fått någon manlig djurhållare att
plocka skiten för hand varje dag i  
dagar. Arbetsskyddsstyrelsen skulle
omgående stängt karantänslokalen för
en normal arbetstagare. Nu var karan-
tänsvakten egen företagare, varför dessa
missförhållanden kunde fortsätta. ■
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Chefen för Jordbruksverkets djuravdel-
ning besvarar insändaren om alpackaka-
rantänen som varade i tre år.

Jordbruksverket har beretts tillfälle att kom-
mentera en insändare rörande ett på flera sätt
ytterst komplicerat importärende. Eftersom
ärendet fortfa-
rande är föremål
för prövning i
domstol, är ver-
ket dessvärre
förhindrat att
för närvarande
bemöta påståendena i insändaren.

Rent allmänt kan dock konstateras att i
samband med det svenska EU-inträdet 
ändrades lagstiftningen på området skynd-
samt. Den aktuella importen av alpackor
genomfördes i februari samma år. Detta till-
sammans med de svårigheter som föreligger
att bedöma tuberkulintester på alpackor, har
såvitt framgår av handlingarna försvårat ären-
dets gång. 

Skydd mot tuberkulos 
måste upprätthållas
I sammanhanget måste också erinras om den
akut förändrade svenska tb-situationen som
uppstod i samband med import av hjortar
från England . Risken att åter få in bovin
tuberkulos i inte minst våra mjölkkobesätt-
ningar har svenska veterinärmyndigheter sett
mycket allvarligt på de senaste åren. Sverige är

av EU alltjämt officiellt friförklarat från bovin
tuberkulos hos nöt och svin. Genom att 
inrätta särskilda kontroll- och bekämp-
ningsprogram har stora arbetsinsatser lagts
ner av näring och stat för att också utrota
smittämnet i den hägnade hjortpopulationen.
Över  mkr har bekämpningen så här långt
kostat staten. 

Låt oss idag heller inte glömma bort den
svenska veterinärkårens intensiva och fram-

gångsrika bekämpning under tidi-
gare decennier som ledde till att
smittämnet kunde utrotas i våra
nötbesättningar. En stor bedrift
som varit betydelsefull för såväl

djurskyddet som folkhälsan. Globalt sett är
tuberkulos fortfarande en mycket allvarlig
zoonos som leder till mycket lidande och
många dödsfall. Flera länder även inom EU
som på allvar försökt utrota smittan i modern
tid har misslyckats.

Vårdnadshavaren 
djurskyddsansvarig
Det är mot denna bakgrund svenska veteri-
närmyndigheters agerande skall ses, dvs att
hindra import av smittor som allvarligt hotar
vår djur- och folkhälsa. Samtidigt går det ald-
rig att försvara en undermålig djuromsorg
som åsidosätter djurens välfärd. Den som har
djuren i sin vård är alltid ytterst ansvarig för
att djurskyddet upprätthålls.

Leif Denneberg

veterinärråd, Jordbruksverket

Svar på insändaren

»Upprörande karantän i över tre år«

repl ik
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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

Månadens radiologifall
belyser en halvblodshäst
som under lång tid haft
problem med stelhet vid
ridning och periodvis rygg-
ömhet. Fallet kommer från
institutionen för klinisk
radiologi, SLU, och är tolkat
av Charlotte Erichsen, vete-
rinär och doktorand vid
institutionen.

Svenskt halvblod, valack 13 år
Anamnes: Hästen har i mer än ett år
uppvisat problem med dålig bakbens-
aktivitet. Den har varit stel vid ridning
och periodvis visat symtom på rygg-
ömhet. Vid ett flertal tillfällen har häs-
ten fått ryggmassage vilket märkbart
har förbättrat dess tillstånd.

Klinisk undersökning: Generellt
gott allmäntillstånd. Initialt sågs en
intermittent hälta på vänster bakben
och höger framben i trav. Med hakar
uppvisades en lindig reaktion på
höger framben, och en ordinär anes-
tesi minskade hältan. Hästen visade
ömhet vid palpation av främre och

mellersta delen av sadellägets tornut-
skott. Anamnesen och den kliniska
undersökningen gav misstanke om
diagnosen »kissing spines«, varpå häs-
ten blev remitterad till en röntgenun-
dersökning.

Röntgenundersökning: Figur :
Lateralprojektion av sadellägets torn-
utskott. Bilden är tagen med kV 
och mAs , och ett fokuserande ras-
ter med ett filmfokusavstånd på 
cm. På röntgenbilderna ses två mel-
lanrum i centrala delen av sadelläget
som är lindrigt smala (pilar) och det

finns lindrig skleros längs kanterna på
angränsande tornutskott. Annars sågs
inga förändringar på röntgenbilderna,
varpå hästen remitterades vidare till
en scintigrafisk undersökning av rygg-
kotpelaren.

Scintigrafisk undersökning: Figur
: Två scintigram tagna med ° vin-
kel snett från sidan. Bilden till vänster
är tagen från höger (kranialt till
höger). Den högra bilden är tagen
från vänster (kranialt till vänster).

Figur 1. Lateralprojektion av sadellägets tornutskott. Pilarna visar två
mellanrum i centrala delen av sadelläget som är lindrigt smala och det
finns lindrig skleros längs kanterna på angränsande tornutskott.

Vilken är din diagnos? – Radiologi

svar se sidan 42

Figur 2. Två scintigram tagna
med 60° vinkel snett från sidan.
Bilden till vänster är tagen från
höger (kranialt till höger). Den
högra bilden är tagen från väns-
ter (kranialt till vänster).
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Den 4 mars gick veterinärförbun-
dets länge planerade djurskydds-
dag för veterinärer av stapeln. I ett
mångsidigt och varierande pro-
gram belystes ämnet djurskydd
från olika håll. Besökarna fick upp-
leva hela skalan från jordbruksmi-
nisterns politiska budskap till kon-
kreta och chockande bilder på
grovt djurplågeri.

Djurskydd har ofta varit en del av de kurser
som arrangerats av SVF eller SVS, men ingen
kurs i modern tid har uteslutande ägnats åt
detta ämne. Veterinärförbundets styrelse
beslutade därför under  att ordna en
renodlad djurskyddskurs för veterinärer, delvis
mot bakgrund av det tillägg i den allmänna
veterinärinstruktionen som infördes i maj
förra året. Där stadgas nu att »Om en veterinär
i sin yrkesutövning finner anledning att anta
att djur inte hålls eller sköts i enlighet med
djurskyddslagen… skall veterinären, om för-
hållandet inte rättas till, anmäla detta till den
eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ-
det.«

Intresset för att lära sig mer om djurskydd
är uppenbarligen stort hos veterinärkåren,
eftersom drygt  veterinärer anmält sig till
djurskyddsdagen den  mars. Deltagarna, som
tillsammans med talare och inbjudna gäster
utgjorde cirka  personer, bänkade sig i
föreläsningssalen »Loftet« på SLU i Uppsala,
för att ta del av programmet.

Många frågor till ministern
Stort intresse rönte dagens inledningstalare,
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Djurskydd engagerar många människor, och
det märks på jordbruksdepartementet, sade
hon. En veterinärkår med god insikt i djur-
skyddsfrågor är en viktig förutsättning för att
djurskyddslagen ska fungera, konstaterade
hon vidare. Ministern hade också stora för-
väntningar på den nya djurskyddsmyndighe-
ten, som ska starta första januari . Depar-

Dr. Baddakys 
Fiskeolja

Dr. Baddaky 
Europe AB

Box 44
67321 Charlottenberg

Tlf: 0571-20230
Fax: 0570-20335

post@dr.baddaky.no

www.drbaddaky.no

- en ren naturprodukt rik på    
OMEGA-3

OMEGA-3 fettsyror är bra för

* hud, päls och klor
* leder
* njurar
* immunförsvaret

Dr. Baddakeys Fiskolja
är av mycket hög 

kvalitet och produceras 
under farmaceutisk kontroll. 

Välbesökt

En veterinärkår med god insikt i
djurskyddsfrågor är en viktig förut-
sättning för att djurskyddslagen ska
fungera, sade Ann-Christin Nykvist.
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tementet håller på att tillsätta den organisa-
tionskommitté som ska planera djurskydds-
myndighetens verksamhet, berättade hon.

Många ville passa på tillfället att ställa frå-
gor direkt till ministern efter hennes föredrag.
En fråga gällde vad regeringen gör för att
minska de plågsamma djurtransporterna.
Här svarade Ann-Christin Nykvist att hon
tagit med flera av de förslag som lämnats i den
nyligen presenterade djurtransportutred-
ningen till EU-kommissionen i Bryssel.
Kommissionen håller på att utarbeta ett nytt
djurtransportdirektiv, och Sveriges hållning
kommer till stor del att bygga på utrednin-
gens slutsatser. Denna utredning är för övrigt
skickad på remiss till bland andra veterinär-
förbundet.

En annan fråga som togs upp gällde veteri-
närutbildningens resurser. Här svarade
ministern att det är SLU-ledningens ansvar
att fördela befintliga resurser, och att inga nya
pengar är att vänta från jordbruksdeparte-
mentet.

En tredje frågeställare undrade om Ann-
Christin Nykvist verkligen trodde att djur-
skyddsbevakningen skulle bli bättre av att
splittra Jordbruksverkets djuravdelning och
skapa en ny myndighet. Ministern svarade
tveklöst att hon ansåg det vara viktigt med en

egen myndighet i djurskydd.

Fakta och värderingar
Fler frågor ställdes och denna del av program-
met hade kunnat bli ännu längre om inte
jordbruksministern varit tvungen att lämna
djurskyddsdagen för ett annat möte. Nu blev
det istället SLUs nya djurskyddsprofessor
Linda Keeling som fick berätta om sin verk-
samhet, följd av Sven Stensson, polis och ord-
förande för SDR (Sveriges Djurskyddsföre-
ningars Riksförbund). Den senare gav åhö-
rarna frivilligorganisationens syn på djur-
skyddsarbetet.

Helena Röcklinsberg, teologie doktor från
Uppsala universitet, hakade direkt på sin
föregångare genom att ge etikerns syn på
djurskyddsarbetet. Hennes budskap till
publiken var att det inom djurskyddet är lika
viktigt med fakta som med värderingar. Båda
behövs, men man måste hålla isär dem.

Lagstiftning och tillsyn
En djurskyddsdag utan belysning av gällande
lagstiftning hade inte varit fullkomlig. Därför
gav Leif Denneberg från Jordbruksverket en
övergripande genomgång av vilka lagar och
förordningar som styr djurskyddet i Sverige
idag. Denneberg konstaterade bland annat

djurskyddsdag gav mersmak

– Förklara era intryck och
åsikter med vardagsspråk i
rätten, inte veterinärt fack-
språk, sade kansliåklagare
Niklas Sannerholm. (t v)

Helen Munro förklarade vid
vilka tillfällen smådjursveteri-
nären måste börja fundera
över om ett djur fått sina
skador via medveten miss-
handel. (t h)

➤
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att veterinärkåren har fått högre krav på sig i
djurskyddssammanhang, sedan anmäl-
ningsplikten av misstänkta brott mot djur-
skyddslagen infördes förra året. Jordbruks-
verket har därför tagit fram en lathund i djur-
skydd, som kommer att skickas ut till samtli-
ga legitimerade veterinärer innan sommaren.

Torsten Jacobsson från Länsstyrelsen i Väst-
ra Götaland och Birgitta Larsson, djurskyddsin-
spektör nu verksam vid SLU i Skara, komplet-
terade genomgången med en redogörelse för
den regionala respektive lokala djurskyddstillsy-
nen. Som grädde på moset förklarade sedan
kansliåklagare Niklas Sannerholm de juridiska
turerna kring ett djurskyddsärende.

Basala rättsrutiner
Här märktes tydligt att veterinärkåren har en
kunskapshunger och ett behov att lära sig
mer. Niklas Sannerholm gick igenom basala
rutiner för en rättslig förundersökning, vad
som händer vid en rättegång och hur domsto-
len fungerar. Detta var mycket nyttig infor-
mation för det veterinära auditoriet, då juris-
ter och veterinärer ofta talar helt olika språk.

– Om ni blir kallade som vittne till en rät-
tegång, förklara då era intryck och åsikter med
vardagsspråk, inte veterinärt fackspråk, var
Sannerholms råd. Det hjälper också om vete-
rinären har fotodokumentation till sin hjälp,
tagen så nära upptäckten av djurskyddsfallet i
tiden som möjligt. Slutligen tryckte Niklas
Sannerholm på vikten av att veterinären skri-
ver tydliga intyg, helst utan tolkningsalterna-
tiv.

Misshandlade sällskapsdjur
Dagens utländska gästföreläsare bestod av
makarna Helen och Ranald Munro från
Skottland. Båda är veterinärer och arbetar vid
institutionen för veterinär patologi på univer-
sitetet i Edinburgh.

Helen Munro har specialiserat sig på miss-
handel av främst sällskapsdjur, och gav det
ena mer hårresande exemplet än det andra
från sina vetenskapliga studier. Hon beskrev
vad hon kallar »The battered pet syndrome«,
dvs det »misshandlade sällskapsdjurssyndro-
met«. Det handlar om människor som med-
vetet skadar sina sällskapsdjur. Man kan börja
misstänka detta syndrom i fall där djurägarens
anamnes inte stämmer med djurets skador,
där anamnesen är osammanhängande, där
djuret återkommer flera gånger med liknande
skador, där djurägaren skyller skadorna på alla
andra eller där ägarens eller djurets beteende
är onormalt för situationen. Hon trodde själv
inte att denna typ av skador förekom innan

hon började studera syndromet, och den upp-
fattningen delade hon säkert med de flesta av
sina svenska kolleger i auditoriet. Helen
Munro kunde efter ett tiotal års studier kon-
statera att syndromet är mycket vanligare än
man tror i Storbritannien. Allt från mikro-
vågsugnade katter till skållade hundar, sparka-
de djur, brända djur, dränkta djur, skjutna
djur, klubbade djur med mera visade hon med
plågsamt tydliga bilder. 

De flesta drabbade djur har dock inte så
tydliga skador, det kan handla om mindre sår,
brutna revben, oförklarliga kollapser eller lik-
nande. Här finns förmodligen ett mörkertal
även i Sverige, som det är få svenska smådjurs-
veterinärer som ens reflekterar över.

Veterinär rättspatolog
Ranald Munro är Storbritanniens enda pro-
fessor i veterinär rättspatologi, och hade även
han ett brett register av hemska djurskyddsfall
att visa. Som åskådare slutar man aldrig att
förvånas över människans grymhet och upp-
finningsrikedom. Ranald Munro redovisade
allt från får som blivit anfallna med samuraj-
svärd till en igelkott som använts som ishock-
eypuck. Som rättspatolog måste man dock all-
tid vara noga med att fullfölja en fullständig
obduktion, underströk han. Det som kan se
ut som en självklar dödsorsak är ofta bara en
del av en mer komplicerad obduktionsbild.

Efter dessa skakande redogörelser från den
brittiska verkligheten, avslutades dagen med
veterinära djurskyddstankar kring den svens-
ka verkligheten. Gunnar Johansson, Kalle
Hammarberg, Bengt Vilson och Karl-Henrik
Heimdal funderade över veterinären och upp-
draget, vilka problem och konflikter som kan
uppstå när djurskyddsintresset ställs mot upp-
dragsgivarens intressen. Veterinären har ofta
olika roller, som talarna försökte bena ut och
tydliggöra.

Engagerade åhörare
Hela djurskyddsdagen utmärktes av en enga-
gerad och frågvis publik, som ända in i slut-
diskussionen höll ångan uppe. – Det var inte
svårt att leda det här mötet, tyckte modera-
torn Elisabeth Hedborg, annars mer känd
som utlandskorrespondent för Sveriges Tele-
vision.

I slutdiskussionen framkom bland annat
att veterinärkåren behöver mer utbildning i
djurskyddshantering av smådjur. De flesta
anmälningarna i Sverige idag rör sällskaps-
djur, men djurskyddsdiskussionerna handlar
främst om lantbrukets djur. Vidare framför-
des frustration från flera deltagare över det

» Om ni blir
kallade som
vittne till en
rättegång,
förklara då era
intryck och
åsikter med
vardagsspråk,
inte veterinärt
fackspråk, var
Sannerholms
råd.«

➤
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svala intresse som polis och åklagare ofta har
för djurskyddsärenden. Antingen är de inte
anträffbara eller också vill de inte ingripa,
menade en mötesdeltagare.

Uppenbarligen finns många frågor kvar att
belysa och mer utbildning kommer att behö-
vas. Denna dag får därför ses som en start på

ett antal uppföljande aktiviteter från SVF/SVS
sida. Vilka är i skrivande stund inte klart, men
klart är att djurskydd är en veterinär fråga.
Veterinärförbundet kommer därför att fortsät-
ta stötta sina medlemmar i att lösa den.

Johan Beck-Friis

Hela djurskyddsdagen
utmärktes av en engagerad
och frågvis publik, som ända
in i slutdiskussionen höll
ångan uppe. Lena Englund,
SVA, var en av dem som tog
till orda.
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Skärpningar 
av Djurskyddsförordningen
Jordbruksverket kommer inte längre att ha
möjlighet att ge dispenser för att hålla
höns i icke godkända system. Det är en av
de förändringar i Djurskyddsförordningen
som trädde ikraft den 15 april. De nya
reglerna, som kommer att gälla fullt ut vid
årsskiftet när de nuvarande dispenserna
går ut, innebär att hållningen av höns ska
uppfylla hönsens behov av rede, sittpinne
och sandbad.

– Genom förändringarna i djurskydds-
förordningen stärker vi djurskyddet och
djuromsorgen, säger jordbruks- och konsu-
mentminister Ann-Christin Nykvist i ett
pressmeddelande.

En annan förändring av djurskydds-
förordningen är att i framtiden kommer
även hägn att omfattas av kravet på
förprövning. Det innebär att ny-, om- och
tillbyggnad måste godkännas från djur-
skydds- och djurhälsosynpunkt. Som det
nu är gäller förprövning stall och andra
förvaringsutrymmen för hästar eller för
lantbrukets husdjur inklusive pälsdjur.

Det blir också ett generellt förbud mot
att använda utrustning eller anordningar
som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att
styra deras beteende. Det innebär att det
inte kommer att vara tillåtet att använda
till exempel elektriska dressyrhalsband för
hundar. Förbudet gäller inte elstängsel.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter
om undantag från förbudet när det gäller
elektriska pådrivare och elavvisare på
fodervagnar. ■

❚❙ ❘ noterat



Den 14 februari genomförde
studentkåren VMF en uppvaktning
hos jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist, med anledning av nerskär-
ningarna inom veterinärutbildning-
en. VMF lämnade över en konsekv-
ensanalys av dagens besparingar till
ministern, och uttryckte i samtalen
sin oro över utvecklingen på SLU.

En delegation bestående av VMFs ord-
förande Anna-Karin Andersson, Åsa
Nyström som representant för studen-
terna i årskurs  och studentkårens
inspektor Marie-Louise Danielsson-
Tham, uppvaktade den  februari jord-
bruksminister Ann-Christin Nykvist.
Skälet till uppvaktningen var den oro
man från studenthåll känner över
nerskärningarna i grundutbildningen
vid SLUs veterinärmedicinska fakultet.

Studenterna framförde sin uppfatt-
ning att SLU under mer än tio års tid
urholkat veterinärfakulteten genom
minskade anslag, samtidigt som samhäl-
let ökat kraven på veterinärutbildning-
en. Vidare framfördes hur man från stu-
denthåll anser att studenter/lärare har
blivit dåligt bemötta av SLUs ledning.
VMF hävdar att universitetets rektor har
försökt utöva påtryckningar på studen-
terna, och man påtalade för ministern
att detta bryter mot högskolelagen. 

Kvalitetsförsämring litet problem
Studenterna uttryckte under uppvakt-
ningen sin oro för hur SLUs ledning
anser att Sverige bara behöver »tillräck-
ligt« bra veterinärutbildning med en
»tillräckligt« bra kvalitet. Studenterna
upplever att SLUs ledning inte tycker att
kvalitetsförsämringar är ett stort pro-
blem, då EUs minimikrav är lägre än de
svenska. Alla på mötet var dock överens
om att Sverige inte får sänka sin kompe-

tens inom djurhälsa, djurskydd, smitt-
skydd och livsmedelshygien.

Konsekvensanalys
I det dokument som överlämnades till
ministern presenterades en konsekvens-
analys från fyra institutioner vid v-fakul-
teten, över vad som kommer att hända
om SLU vidhåller kravet på nollbudget.

Institutionen för patologi konstaterar
att man måste minska obduktionsverk-
samheten från  veckor per år idag till
 veckor per år om nedskärningarna
fortsätter som planerat. Övrig tid på året
kommer man att tvingas basera patolo-
giundervisningen på pappersfall. Insti-
tutionen för idisslarmedicin slår fast att
klinikverksamheten ytterligare måste
minskas eller helt avvecklas. Nyutexa-
minerade veterinärer kommer inte att

självständigt kunna arbeta som distrikts-
veterinärer, så som praxis är idag, skriver
institutionen. Vid Institutionen för
kirurgi och medicin, smådjur, måste
man redan  stänga smådjursjouren
för att få budgeten i balans, och Institu-
tionen för livsmedelshygien konstaterar
att man inte kan genomföra de utbild-
ningsmoment som ligger till grund för
veterinärlegitimationen, om kravet på
nollbudget kvarstår.

Studenterna avslutade sin skrivelse
till ministern på följande sätt: »Vi vädjar
till Jordbruksministern att förmå SLUs
styrelse och rektor att inse och också ta
ansvar för att Sveriges enda veterinärut-
bildning skall kunna behålla sin kvali-
tet«.

Johan Beck-Friis
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Veterinärstudenter uppvaktar jordbruksministern 

Behåll kvaliteten på vår veterinärutbildning!

Glada miner trots ett bistert budskap. Marie-Louise Danielsson-Tham, Åsa Nyström,
Ann-Christin Nykvist och Anna-Karin Andersson poserar i samband med uppvaktning-
en hos ministern den 14 februari.
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På de scintigrafiska bilderna ses ett
lokalt lindrigt till måttligt ökat upp-
tag (markerat med pilar) som sträcker
sig från den dorsala spetsen av ett
tornutskott, i ventral riktning, ner till
nivån av intervertebralleden (Figur ).
Upptaget ses något tydligare från
vänster sida. Röntgenbilderna som
blev tagna vid första tillfället, inklu-
derade inte hela tornutskotten, varpå
en ny kompletterande röntgenunder-
sökning genomfördes. Då användes
en teknik med en specialtillverkad
aluminiumkil. Exponeringsvärdena
ökades betydligt (kV  och mAs
), och bilden hade en mer ventral
centrering.

Den kompletterande röntgenbil-
den (Figur ) visar skleros och en sub-
kondralt nedsatt röntgentäthet längs
kaudala kanten av tornutskottet.
Benets yta är oregelbundet utlinjerad,
vilket sannolikt representerar en peri-
ostal benproliferation.

Röntgendiagnos: Måttlig till kraftig
lokal lysis och skleros i ventrala delen
av tornutskottet, vilket är en atypisk
lokalisation för förändring av typen
»kissing spines«.

Kommentar till diagnosen
Många hästar har röntgenförändring-
ar som klassas som »kissing spines (till
exempel smala utrymmen mellan
tornutskotten, skleros och/eller sub-
kondralt nedsatt röntgentäthet längs
tornutskottens kanter) utan att upp-
visa kliniska symtom på ryggbesvär.
Det har även visats att många norma-
la hästar har lindrigt ökade upptag vid
scintigrafisk undersökning. Det hit-
tills säkraste sättet att fastställa huru-
vida de röntgenologiska fynden har
klinisk betydelse eller inte, är att utfö-
ra en infiltrativ lokalanestesi av det
aktuella området. Detta är onödigt
om hästen visar tydliga palpatoriska
fynd i det aktuella området, vilket var
fallet med denna häst.

Diskussion 
Att utföra en röntgenundersökning av
hästens rygg är ingen lätt uppgift. Det
är ett relativt stort område som skall
undersökas. Området har en stor
massa, i form av muskulatur som rönt-
genstrålarna måste kunna penetrera
för att åstadkomma en röntgenbild.
Endast en kraftig generator med till-

räcklig kapacitet kan klara denna upp-
gift. Ett annat tekniskt problem är att
tjockleken på de olika musklerna upp-
visar en stor variation inom ramen av
en och samma bild. Detta resulterar i
att en del av bilden blir lagom expone-
rad, medan andra delar blir under- och
överexponerade. Den stora muskel-
massan producerar dessutom mycket

Figur 5. Principen för röntgenfotografering med aluminiumkil.

Figur 4. Kompletterande röntgenbild som visar skleros och en sub-
kondralt nedsatt röntgentäthet längs kaudala kanten av 
tornutskottet (pilar).

Figur 3. Lindrigt till måttligt ökat
upptag (pilar) som sträcker sig från
den dorsala spetsen av ett tornut-
skott, i ventral riktning, ner till nivån
av intervertebralleden.

Vilken är din diagnos? – Svar
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sekundärstrålning som enbart
bidrar till en reduktion av röntgen-
bildens kvalitet. Detta fall är ett
exempel som belyser hur viktigt
det kan vara att undersöka hela
tornutskottet. Förutsättningen är
dock att den kliniska undersök-
ningen och en eventuell scintigra-
fisk undersökning kan bidra med
information om trolig lokalisation
och klinisk relevans. Här kommer
några tips till att förbättra röntgen-
tekniken:

Produktionen av sekundärstrål-
ningen kan reduceras genom att
minska primärstrålefältet i mesta
möjliga mån. Genom att använda
ett raster kan man hindra att den
producerade sekundärstrålningen
träffar filmen.

En ofullständig kapacitet på
röntgenapparaten kan till viss grad
kompenseras genom att man för-
kortar film-fokusavståndet, eller
genom att använda snabbare för-
stärkningsskärmar. Eftersom expo-
neringstiden också kan vara en
begränsande faktor rekommende-
ras att man alltid utför undersök-
ningen på sederad häst.

För att få en jämn exponering
av hela tornutskottet på en och
samma bild kan man använda en
kil tillverkad av aluminium. Alu-
miniumkilen fästes på röntgenap-
paraten så att den täcker övre hälf-
ten av primärstråleområdet och
leder till att en stor del av strål-
ningen i den övre delen av bilden
kommer att absorberas eller för-
svagas (Figur ). Denna effekt blir
speciellt tydlig på hästar som är
dåligt musklade, och medför att
bildens övre del inte blir så överex-
ponerad.

Avslutningsvis vill jag påminna
om att det är svårt att få bra rönt-
genbilder av hästens rygg, och i
vissa fall är det t o m inte ens möj-
ligt.

Militären viktig 
vid smittbekämpning
❘ ❙ ❚ Sjuka djur kan komma att bli en fråga för militär och polis vid framtida utbrott av
smittsamma djursjukdomar. Jordbruksverket driver tillsammans med ett 30-tal organi-
sationer, företag och myndigheter ett projekt som syftar till att höja beredskapen vid
stora epizootiutbrott. För att klara detta krävs bred kompetens och samverkan mellan
flera olika myndigheter. Försvarsmakten kan komma att spela en viktig roll i bekämp-
ningsarbetet.

Den fjärde mars träffades delprojektet Ledning inom beredskapsprojektet STUDS
(stort utbrott av smittsam djursjukdom) hos Jordbruksverket. Polisen, Försvarsmakten,
Räddningstjänsten, Tullverket och länsstyrelserna med flera är representerade i delpro-
jektet som ansvarar för ledningsfrågor.

Under det stora utbrottet av mul- och klövsjuka i England 2001 spelade militären en
avgörande roll för att smittskyddsarbetet kunde genomföras på ett effektivt sätt under
extrema förhållanden. Främst var det militärens kunskap om ledning och logistik som
gav veterinärer och övrig personal en god struktur på smittskyddsarbetet. Även i Sverige
kan militären komma att spela en viktig roll vid bekämpningen av smittsamma djursjuk-
domar, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande den 13 mars. ■

Ny utställning om människan och hästen
❘ ❙ ❚ I maj öppnar Nordiska museet i Stockholm en stor utställning om
människan och hästen, Hästen - tyglad, piskad, älskad.

Utställningen skildrar relationen mellan människa och häst,
genom historien och idag, och uppges vända sig lika mycket till
hästtokiga som hästrädda.

Besökaren får möta hästen i kärleken och döden, myterna och
fantasin, konsten och litteraturen. Hästen har tjänat människan i
tusentals år, dragit vårt bränsle, burit vår mat och vår längtan om
frihet. Hur skulle de senaste århundradena sett ut utan hästen? 

Vi har älskat och pryglat den, gjort oss beroende av den och den av
oss. Den har fört män ut i krig och flickorna till stallet.

Den som besöker utställningen får lära sig minst lika mycket om
oss människor som om hästen. Människans uråldriga behov av att tygla dessa kraftfulla
djur behandlas till exempel ur ett psykologiskt perspektiv.
Utställningen pågår en bit in på nästa år. ■

Nu är Jack russel registrerad i Sverige
❘ ❙ ❚ Svenska Kennelklubben meddelade i
början av februari vilka hundraser som
registrerats i Sverige under det senaste året.
Utöver slovensk kopov har den danska rasen
broholmer introducerats, liksom en ny
hårlagsvariant och en ny storleksvariant av
podengo português. Rasen jack russell
terrier har funnits i Sverige en längre tid och
i en relativt stor numerär, men har först
sedan 1 januari 2002 kunnat registreras.

Jack russell terrier är en av två varianter
som utvecklades ur så gott som samma
linjer. Den högre, mer kvadratiskt byggda
varianten är numera känd som parson
russell terrier medan den lågbenta är känd som jack russell terrier. Parson russell terrier
erkändes som egen ras i början av 1990-talet medan jack russell terrier börjat registreras
i SKK först 2002. Jack russell terrier är en liten, aktiv och självsäker hund som anses gå
bra ihop med hästar. ■

❚❙ ❘ noterat

Nordsvenska
hingsten Sickel.

Jack russell terrier är nu en registrerad
ras även i Sverige.
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Djurens välfärd 
diskuterades på KSLA

❘ ❙ ❚ KSLA, Kungl Skogs- och Lantbruksaka-
demien, ägnade en eftermiddag åt ämnet
»Tro och vetande om husdjurens välfärd«
den 13 mars. Kerstin Olsson, SLU, Karolina
Törneke, Läkemedelsverket och Linda
Keeling, SLU, belyste temat på olika sätt.

Linda Keeling betonade att människan
inte enbart har ett ansvar att förhindra
»dålig« välfärd hos djuren. God välfärd
hos djur är mer än bara frånvaron av dålig
välfärd, menade hon.

Karolina Törneke beskrev beteendemo-
difiering av djur med hjälp av läkemedel.
Veterinärmedicinen i Sverige har idag
inte tillräckligt diagnostiskt kunnande
eller verkligt effektiva läkemedel för detta
ändamål, påpekade Törneke.

Djuren har ett aktivt tänkande precis
som människan. Alla våra husdjur har en
relativt välutvecklad hjärnbark och kan
känna smärta, lidande eller välbefinnan-
de, konstaterade slutligen Kerstin Ols-
son.

Veterinärförbundet har inlett diskus-
sioner med KSLA om ett fortlöpande
samarbete för att vetenskapligt belysa
olika typer av djurskyddsproblem. ■

Minskade bidrag 
till djurtransporter
❘ ❙ ❚ I mitten av februari slog EU-kommis-
sionen på trumman för sitt beslut att
slopa 26 av 29 varianter av exportbidrag

för levande nötkreatur. Ändringarna i
förordningen framställdes som en dra-
matisk förbättring av EUs djurskydd. Den
nya förordningen innehåller dock undan-
tag.

Två av de tre bidragsvarianter som
finns kvar täcker export av renrasiga
kvigor och kor. För att förhindra att stöd
för avelsexport plockas ut för djur som
egentligen ska gå till slakt måste djuren
numera vara under 30 månaders ålder för
att vara bidragsberättigade. Den tredje

variant som lämnas intakt är den som
gäller export av slaktdjur till Libanon och
Egypten.

– Det är lite konstigt eftersom det är de
transporterna som kritiserats mest. De är
långa, upp till tio dagar, och det finns
dokumentation av att djuren slaktas
rituellt under fruktansvärda former, säger
Gudrun Lindvall till tidningen ATL den 17
februari. Lindvall rekommenderade i sin
utredning av EUs djurtransporter ett helt
slopande av exportbidragen. ■
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Laktationsöverföring 
av kadmium

 Kierstin Peters-
son Grawé, Institutionen för
farmakologi och toxikologi,

SLU, Ultuna, försvarade fredagen den
 april  sin avhandling för filoso-
fie doktorsexamen med titeln: »Lacta-
tional transfer of cadmium in rodents
– CNS effects in the offspring«.
Opponent var professor Gunnar
Nordberg, Umeå Universitet.

Det är väl känt att kadmiumexpo-
nering kan orsaka njurskador vid lång
tids exponering
medan eventuel-
la neurotoxiska
effekter är mind-
re väl studerade. 

För icke-
rökare som inte
utsätts för kad-
mium i arbetslivet är kosten, särskilt
vegetabilier, den största exponerings-
källan.

Målet med avhandlingen har varit
att öka kunskapen om hur kadmium
transporteras via mjölk från den lakte-
rande modern till den nyfödda ungen,
och att studera effekter i hjärnan hos
ungarna vid relativt låga kadmiumdo-
ser. Råtta och mus har använts i studi-
erna.

Kadmium togs snabbt upp i mam-
marvävnaden hos mödrarna och stan-
nade kvar under lång tid. Hos ungar-
na ansamlades kadmium i njurarna i
proportion till moderns kadmiumex-
ponering. Det betyder, dels att ungar-
na exponeras för kadmium via
moderns mjölk, dels att kadmiumhal-
ten i njurarna är ett bra mått på ung-

arnas kadmiumexponering. Trots de
höga kadmiumhalterna i mammar-
vävnaden var utsöndringen i mjölken
låg. Fettsyrasammansättningen i
mjölk från exponerade honor var för-
ändrad på ett sätt som tyder på att det
enzym som bildar de medellånga fett-
syrorna i mammarvävnaden, acyl-
transferas II, hämmas av kadmium.

Minskade halter av serotonin i hip-
pocampus och cerebrala cortex sågs hos
diande råttungar, vars mödrar fått kad-

mium via dricks-
vatten. Förändring-
arna var så påtaliga
att de skulle kunna
leda till beteende-
effekter. I en beteen-
destudie exponera-
des därför ungarna

via mjölk för kadmium på samma sätt
som i det föregående försöket. Ungarna
i högdosgruppen uppvisade en signifi-
kant ökad spontanaktivitet. Det var
även ett positivt linjärt samband mellan
spontanaktivitet och kadmiumhalt i
njure. Kadmiumbehandlingen gav
däremot inga effekter på inlärning eller
minne.

De nya studierna tyder på att kad-
mium kan påverka det centrala nerv-
systemet under utveckling vid lägre
doser än man tidigare trott, och vid
lägre doser än de som ger upphov till
njurskada hos vuxna. Resultaten ger
anledning till att gå vidare och närma-
re utreda dos – effektsamband och
mekanismer. Underlaget är idag dock
inte tillräckligt för att bedöma risken
för liknande effekter hos människa.

disputationer

❚❙ ❘ noterat

God välfärd hos djur är mer än bara
frånvaron av dålig välfärd, sade Linda
Keeling.
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❚❙ ❘ noterat
Läkemedelsmonografier 
i veterinärtidningen
■ Svensk Veterinärtidning inleder i
detta nummer ett samarbete med
Läkemedelsverket, genom att publice-
ra sammanfattningar av nya djur-
läkemedel i monografiform. Tidning-
en publicerar inte de fullständiga
läkemedelsmonografierna, utan de
avsnitt som bedöms vara intressanta
för den praktiserande veterinären.
Texten innehåller alltid Läkemedels-
verkets sammanfattning av det nya
preparatet, men ibland också en
fördjupad beskrivning av t ex verksam
beståndsdel, klinisk effekt och biverk-
ningar/interaktioner. Redaktionen
hoppas att informationen ska vara av
värde för veterinärtidningens läsare.

Johan Beck-Friis

chefredaktör

VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL/

LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Zubrin 
ATC-kod QM01AX
Frystorkad tablett 50, 100 och 200 mg
Schering-Plough

SAMMANFATTNING

Zubrin vet. innehåller tepoxalin som
är en ny substans på den svenska
marknaden. Zubrin vet. är ett NSAID
(non steroid antiinflammatory drug)
och består av en frystorkad tablett
som smälter vid kontakt med saliv.
Indikationen är behandling av smärta
och inflammation vid akut sjukdom
och akutisering av kronisk sjukdom i
muskulatur, leder och skelett hos
hund. Godkännandet baseras på
fältstudier där lindringen av smärta
och stelhet undersöktes. Såväl effek-
ten som säkerheten visade sig vara
jämförbar med den av meloxikam
eller karprofen.

Godkännandedatum den 13 mars
2001 (centrala proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS VÄRDERING

Zubrin är en ny typ av tablett och ett
alternativ till annan NSAID-behand-
ling. Det kliniska värdet förefaller vara
jämförbart med det hos tidigare
godkända alternativ.

Verksam beståndsdel

Den aktiva beståndsdelen är tepoxalin.
Tepoxalin är svårlöslig i vatten men lättlös-

lig i  etanol (35%). Zubrin tillverkas genom
att tepoxalin blandas i en mixtur bestående
av gelatin, mannitol och renat vatten.
Suspensionen överförs till förformade
blister av olika storlek. Sedan frystorkas
suspensionen till tabletter med olika styr-
kor.

Indikation

Behandling av smärta och inflammation vid
akut sjukdom och akutisering av kronisk
sjukdom och muskulatur, leder och skelett
hos hund.

Farmaci

Zubrin är en ny typ av farmaceutisk produkt
på den svenska marknaden. Det är en
frystorkad tablett som upplöses då den blir
fuktig. Tabletten ska placeras (med torra
händer) på hundens tunga eller i kindpåsen
där den fastnar tills den löst upp sig. Zubrin
ska inte läggas i matskålen eller ges inbakad
i foder.

Farmakologi

Tepoxalin tillhör gruppen icke steroida
antiinflammatoriska substanser (NSAID)
och verkar genom att hämma enzymer i
metabolismen av arakidonsyra, på samma
sätt som flertalet andra substanser i grup-
pen. Substansen påverkar prostaglandin-
syntesen genom att hämma såväl typ 1 som
typ 2 av cykloxygenas (COX-1 och COX-2)
men är 30 gånger mer potent som hämma-
re av COX-1 jämfört med COX-2. Även leu-
kotriensyntesen påverkas.

Vissa hundar förefaller ha dålig förmåga
att metabolisera substansen och det före-
ligger stora skillnader i farmakokinetik
mellan individer både för modersubstansen
och för den metabolit som är aktiv. Absorp-
tionen är snabb och ökar när tabletten ges
tillsammans med foder. Halveringstiden är
kort och beror delvis på foderintag. I likhet
med många andra NSAID har tepoxalin en
effektduration som är betydligt längre än
halveringstiden för substansen i plasma.

Klinisk effekt

Effekten av Zubrin undersöktes i samman-
lagt fyra kliniska studier. Inklusionskriterier-
na var vida, alla hundar som visade tecken
på smärta och inflammation i muskler och
skelett fick ingå i studierna. Studierna
domineras av fall av kroniska ledlidanden.
De vanligaste diagnoserna var osteoartrit,
höftledsdysplasi och spondylos. En av
studierna var okontrollerad, i två användes
carprofen som jämförelsesubstans och i en
fjärde meloxikam. Sammanlagt behandla-
des drygt 300 hundar med Zubrin.

I studierna utvärderades effekten avseen-
de rörelsestörningar, belastning, tecken på
smärta och allmänt beteende enligt en
fyrgradig skala. Efter en veckas behandling
hade de kliniska tecknen förbättrats signifi-
kant. I cirka 80 procent av fallen klassades
hundarna som förbättrade eller avsevärt
förbättrade oberoende av om de behandlats

fortsättning på sidan 

Varning för 
riskabelt vaccin
❘ ❙ ❚ I mitten av mars fick alla veterinärer
ett tilläggsblad till Fass Vet, med informa-
tion om det nya vaccinet ThoroVAX vet.
Vaccinet ska användas som skydd mot
mykoplasmainfektioner hos svin.

Som adjuvans till vaccinet används
lättflytande mineralolja, vilket leder till
vissa risker för den som administrerar
preparatet.

Under rubriken »Övrigt« anger Fass-
texten: »Oavsiktlig injektion med denna
oljebaserade produkt kan orsaka kraftig
svullnad. Detta kan leda till ischemisk
nekros och till och med förlust av ett
finger. Snabb erfaren kirurgisk bedöm-
ning krävs och det kan vara nödvändigt
med en tidig incision och spolning av
injektionsområdet, särskilt om en finger-
topp eller senskida är involverad«.

Flera av SVT:s läsare har hört av sig och
bett att tidningen uppmärksammar detta
problem, vilket härmed är gjort. ■

Regeringsbeslut om
efterlängtad prognos 

❘ ❙ ❚ Vid regeringens sammanträde den 6
februari fanns en punkt på dagordningen
med den något kryptiska titeln: »Uppdrag
att analysera den veterinära situationen
m m«. Flera veterinärer hörde av sig till
veterinärförbundet med frågan om vad
ärendet handlade om.

Det visade sig att regeringen under
denna punkt gett Jordbruksverket i upp-
drag att göra en analys av dagens
arbetsmarknadssituation för veterinärer. I
uppdraget ligger att analysera marknads-
behovet av veterinära tjänster, och att ge en
prognos för tillgång och efterfrågan på den
veterinära arbetsmarknaden fram till 2020.
Uppgifterna ska användas bland annat för
att beräkna dimensioneringen av den
veterinära grundutbildningen. Uppdraget
ska slutredovisas senast den 1 mars 2004.

En sådan arbetsmarknadsprognos har
efterfrågats under flera år av veterinärför-
bundet, som nu välkomnar regeringens
beslut. ■
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med Zubrin, meloxikam eller karprofen.
Resultatet bedömdes lika av djurägare och
veterinär.

Säkerhetsvärdering

Toleransstudier med hund visar att NOAEL
(no observed adverse effect level) var 300
mg/kg (30 x den terapeutiska dosen) efter
fyra veckor och 20 mg/kg (dubbla dosen)
efter 26 veckor. Biverkningsprofilen är
densamma som för andra NSAID och
domineras av gastrointestinala störningar. I
de kliniska studierna sågs biverkningar som
diarré och kräkningar i cirka 10 procent av
fallen vilket är jämförbart med vad som
rapporterades för meloxikam och karprofen.

Litteratur 

Argentieri at al. J Pharmacology and Experi-
mental Therapeutics, 1994, 271, 1399-1408.
Kirschner et al. Prostaglandins, Leukotrienes
and Essential Fatty Acids, 1997, 56, 417-423.
Knight et al. Fundamental and Applied
Toxicology, 1996, 33, 38-48.
Wallace et al. Gastroenterology, 1993, 105,
1630-1636.

VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL/

LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Aurizon vet. (marbofloxacin 3 mg, klotrima-
zol 10 mg och dexametason-acetat 0,9
mg/g)
ATC-kod: QS02C
Örondroppar, suspension
Vetoquinol S.A.

SAMMANFATTNING

Aurizon vet. örondroppar är en
kombinationsprodukt innehållande
marbofloxacin, klotrimazol och
dexametason. Den är avsedd för
behandling av extern otit hos hund
orsakad av marbofloxacinkänsliga
stammar av Staphylococcus interme-
dius, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli och Proteus mirabilis
vid samtidig förekomst av jästsvamp
(Malassezia pachydermatis).

Kinetikstudier visar, att efter daglig
lokal administrering av rekommende-
rad dos av Aurizon vet. ökar plasma-
koncentrationen av marbofloxacin
successivt upp till 14 dagar (Cmax
0,06 mg/ml). Koncentrationen av
dexametason ökar under sju dygn
varefter nivån successivt sjunker för
att vid 21 dygn ligga under detek-
tionsgränsen. Endast marginell
absorption av klotrimasol förekom-
mer. Sammansättningen och doser-
ingsregimen för Aurizon vet. har
fastställts med utgångspunkt från
MIC- och MBC-värdena för ovan
angivna patogena mikroorganismer.
Örondropparna appliceras i infekterat
öra en gång dagligen under sju till 14
dagar. I en internationell, randomise-
rad, blind multicenterstudie (15
kliniker) omfattande 140 hundar,
jämfördes effekten av Aurizon vet.

med den av Surolan vet. (miconazol -
polymyxin B - prednisolon) vid
behandling av extern otit under 7-14
dagar. Baserat på klinisk utvärdering
blev 52 procent respektive 43 procent
av djuren i test- respektive kontroll-
grupp botade. Inkluderas även djur
som visat klar förbättring blir mot-
svarande siffror 95 procent respektive
84 procent.

Hundar med trumhinneperfora-
tion och dräktiga tikar skall ej
behandlas.

Godkännandedatum den 5 april 2002
(ömsesidig procedur).

LÄKEMEDELSVERKETS VÄRDERING

Effekten av Aurizon vet. förefaller
vara jämförbar med tidigare godkän-
da alternativ. Mot bakgrund av risken
för uppkomst av kinolonresistens bör
Aurizon vet. inte betraktas som ett
förstahandspreparat vid externa
otiter hos hund.

VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL/

LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Caninsulin vet.
ATC-kod QA10A A02 
Injektionsvätska
Intervet

SAMMANFATTNING

Caninsulin vet. innehåller svininsulin
som är identiskt med hundinsulin
men skiljer sig något från kattens
insulin. Läkemedlet är godkänt sedan
tidigare för diabetes mellitus hos
hund och ger medellång effektdura-
tion. Nu är medlet även godkänt för
katt. Durationen är cirka tio timmar
på katt varför dosering ska ske två
gånger dagligen. Katter, liksom
hundar, ska under behandling
utfodras regelbundet och fodrets
mängd och sammansättning ska inte
varieras. Godkännandet baseras på
en studie där 25 katter behandlades
upp till ett år. Den kliniska effekten
bedömdes vara god i flertalet av
fallen. När katterna bedömdes som
stabila avseende klinisk bild varierade
glukoshalterna från 22 ± 8 mmol/l
före, till som lägst 13 ± 6 mmol/l fyra
timmar efter injektion och vatten-
konsumtionen var cirka 5 dl/dygn.
Fruktosaminhalten i plasma var i
medeltal 450 µmol/l vilket inte är
signifikant mindre än halterna före
behandlingens inledning. Sju av
katterna blev återställda (flertalet
under de första tre månaderna) och
behandlingen kunde då avslutas helt.
Någon obehandlad kontrollgrupp
fanns inte med i studien. Säkerheten 
var god med endast fyra fall av 

hypoglukemi noterade under försö-
kets gång. Antikroppsbildning har
inte visat sig vara något problem hos
katt.

Godkännandedatum den 3 maj 2002
(nationella proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS VÄRDERING

Caninsulin vet. är det första läkemed-
let för behandling av diabetes melli-
tus hos katt.

VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL/

LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Scalibor vet.
ATC-kod QP53AC11 
Halsband
Intervet

SAMMANFATTNING

Scalibor vet. innehåller deltametrin
som är en syntetisk pyretroid god-
känd för förebyggande behandling
mot infestation av fästingar och
blodsugning från fjärilmyggor.
Fjärilmyggan är en vektor för Leish-
mania spp., en parasitär protozo som
finns bland annat i Medelshavslän-
derna och som ger upphov till den
zoonotiska sjukdomen leishmaniasis.
Godkännandet baseras på experi-
mentella studier och fältstudier som
visar att effekten mot fästingar och
fjärilmyggor är god i fem till sex
månader. Dock kan enstaka fästingar
förekomma trots behandling, varför
smitta av fästingburna sjukdomar
inte helt kan uteslutas. Säkerhetsstu-
dier visar att stor försiktighet vid
användningen bör iakttas i hushåll
med barn under två år. Deltametrin
är även skadligt för fisk och andra
vattenlevande organismer.

Godkännandedatum den 3 maj 2002
(ömsesidig procedur).

LÄKEMEDELSVERKETS VÄRDERING

Scalibor ger en effektiv topikal terapi
vid långtidsbehandling mot fästing-
ar. Det är även det första läkemedlet
som kan användas för att förebygga
överföring av Leishmania. Det kan
finnas säkerhetsproblem med han-
tering av halsbandet varför försiktig-
het ska iakttas, särskilt i familjer med
små barn.

Verksam beståndsdel

Deltametrin (4,0% w/w)

Indikation

Förebyggande mot infektion med fästingar
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus)
och förebyggande av blodsugning från
fjärilmyggor (Phlebotomus perniciosus).

➤
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Lån eller kopior av artiklar kan bestäl-
las från Sveriges lantbruksuniversitets
bibliotek online i databasen LUKAS.
För information ang användarkonto
(kostnadsfritt), kopiekostnader etc,
kontakta Ultunabiblioteket, Låneex-
peditionen, Box ,   Uppsa-
la, tel. -   eller   , fax
-  .
Lösnummer av Läkartidningen kan
beställas från Läkartidningens sekreta-
riat per brev, Box ,   Stock-
holm, eller per tel -  .
Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Rosenlunds allé , DK  Vanløse,
Danmark.
Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:
Den Norske Veterinærforening,
General Birchs Gate , NO-

Oslo, Norge.

■ Amputation av hovens plantara tredjedel
samt största delen av sulan till följd av skärsår 
i ball och hov hos häst

Amputation af hovens plantare tredjedel samt
størstedel af sål som følge af skåret sår i balle og
hov hos hest

Kristoffersen M & Kristoffersen J

litteraturtjänst

fortsättning på sidan 

Klinik

Bakgrund
Deltametrin är en syntetisk pyretroid, en
substans som liknar pyretriner, naturligt
förekommande insektsgift som kan utvin-
nas ur vissa krysantemumarter. Pyretroider
har omfattande användning som läkemedel
och bekämpningsmedel vid angrepp av
insekter och kvalster på såväl växter som
husdjur och människa. Resistens mot
deltametrin har rapporterats utomlands
men har ännu inte påvisats i Sverige.

Insekter och kvalster exponeras för
deltametrin genom kontakt. Substansen
ger en så kallad »knock down-effekt«
genom att öka permeabiliteten för natrium
i parasiternas nervmembran vilket leder till
neuronal depolarisering följt av paralys.

Deltametrin förebygger angrepp av
fästingar, såväl den i Sverige vanliga Ixodes
ricinus som den bruna hundfästingen Rhipi-
cephalus sanguineus som förekommer i
många länder och därför kan vara ett pro-
blem vid införsel av djur från utlandet.
Dessutom förhindrar deltametrin stick av
blodsugande fjärilmyggor Phlebotomus
perniciosus. Denna myggart är vektor för
Leishmania spp., en parasitär protozo som
förkommer i medelhavsländerna, Afrika,
Asien och södra delarna av Amerika och
infekterar bland annat människa och hund.
Sjukdomen leishmaniasis är en zoonos som
hos hund framför allt ger hud- och ögonska-
dor.

Klinisk effekt
Scalibor vet. innehåller deltametrin i form
av ett halsband i PVC-plast, vilket är ett för
svenska förhållanden nytt sätt att admini-
strera läkemedel. Läkemedlet frisätts konti-
nuerligt från halsbandet till pälsen och
sprids via den fettfilm som täcker huden.
Det tar ungefär en vecka innan medlet
hunnit spridas i tillräcklig omfattning i
huden, varför halsbandet bör sättas på en
tid innan djuret förväntas bli exponerat för
infektion.

I en klinisk fältstudie undersöktes fästing-
förekomsten hos 88 hundar behandlade
med Scalibor under en säsong med början i
maj. Hundarna representerade sammanlagt
38 raser med olika hårtyp och var av varie-
rande storlek. I 79 fall bedömdes effekten av
halsbandet vara god och effekten kvarstod
under hela den tid halsbandet användes
(fem till sex månader). Dock upptäcktes
fästingar krypande på hundarna, i enstaka
fall upptäcktes även levande sugande
fästingar, varför det inte kan uteslutas att
fästingöverförda sjukdomar kan överföras
till behandlade hundar.

Effekten på fjärilmyggor undersöktes i en
experimentell studie där beaglehundar
placerades i burar med myggor. Scalibor
minskade risken för stick med mer än 90
procent de första fem månaderna.

Säkerhetsvärdering

Toleransstudier har visat att deltametrin
från Scalibor inte absorberas genom intakt

hud på beaglehundar. Däremot kan sub-
stansen tas upp om huden är skadad. Den
är också biotillgänglig oralt varför man bör
undvika att djuren tuggar på halsbandet.
Bieffekter som kan ses vid systemiskt
upptag är salivering, kräkningar, okordinera-
de rörelser, stelhet i bakdelen och kramper.
För att häva allvarliga CNS-biverkningar kan
bensodiazepiner användas symtomatiskt.

Säkerheten för människa har utvärderats
i en studie där fem hundar (beagle) behand-
lades med Scalibor. Hundarna ströks genom
pälsen med en bomullshandske två gånger
dagligen (sammanlagt 24 »strykningar«/
dag). Deltametrin kunde påvisas i handskar-
na. Mängden substans motsvarade mindre
än 1/5 av accepterat dagligt intag för ett
barn på 10 kg. Studien visar att vanlig
hantering av den behandlade hunden är
ofarligt för människa. Dock bör man undvi-
ka långvarig kontakt, som t.ex att låta en
behandlad hund sova tillsammans med
barn. Det är även viktigt att små barn inte
lämnas ensamma med en hund under
behandling så att de kan komma åt att leka
med halsbandet eller stoppa det i munnen.

Deltametrin är toxiskt för bin, fisk och
vissa andra vattenlevande organismer. Man
bör ta av hunden halsbandet innan den
badar utomhus. Även katter uppvisar ökad
känslighet för pyretroider.

VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL/

LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Frontline vet.
ATC-kod QP53AX15
Kutan spray respektive spot-on, lösning  
Veter

SAMMANFATTNING

Frontline vet. innehåller fipronil som
är en insekticid och akaricid substans.
Fipronil påverkar GABA-komplexet
och verkar genom att blockera trans-
porten av kloridjoner över nervmem-
bran. Preparatet är godkänt sedan
tidigare som medel mot loppor
(Ctenocephalides spp) på hund och
katt samt fästingar (Rhipicephalus
spp, Dermacentor spp, Ixodes spp) på
hund. Nu har indikationerna utökats
till att omfatta även fästingar på katt
samt löss på båda djurslagen (Tricho-
dectes canis och Linognathus setosus
respektive Felicola subrostratus).
Godkännandet för de nya indikatio-
nerna baseras på studier där hundar
och katter exponerats för de aktuella
parasiterna och effekten mättes som
reduktion av parasitbördan i jämfö-
relse med kontroller. Djuren expone-
rades för parasiterna en gång per
vecka och antalet kvarvarande parasi-
ter räknades efter en till två dygn.
Inga levande parasiter hittades på
djuren i de behandlade grupperna de
första tre till fem veckorna (löss)
respektive tre till fyra veckorna

(fästingar) medan djuren i kontroll-
grupperna visade sig bära parasiter
under hela perioden. I en svensk
fältstudie med 70 katter undersöktes
effekten av Frontline vet. mot fästing-
ar. Antalet fästingar minskade med 80
procent i den behandlade gruppen
jämfört med 40 procent i kontroll-
gruppen (samma effekt dag 3 som
dag 28 efter administrering). Säkerhe-
ten för Frontline vet. bedöms som god.
Fall av hud- och ögonirritation har
rapporterats. Katter som tillåts slicka
sig efter applicering kan hypersalivera.
Eftersom enstaka fästingar kan fästa
på behandlade djur är risken för
fästingöverförda sjukdomar inte helt
eliminerad.

Godkännandedatum för nya indika-
tioner den 22 mars 2002 (nationella
proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS VÄRDERING

Frontline vet. är det första läkemedlet
som godkänts för att kontrollera
angrepp av löss och fästingar hos katt
och såväl effekten som säkerheten vid
användning har bedömts vara god.



Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Reposition av genomgående öppen Mandi-
bula-fraktur vid användning av intraoral
cerclagetråd på sederad häst

Reposition af gennemgående åben Mandibula

fraktur ved brug af intraorale cerclage-tråde på
sederet hest

Kristoffersen M & Kristoffersen J
Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Husdjurssjukdomssituationen och bered-

skapsläget i kandidatländerna
Husdyrsygdomssituationen og  bered-

skabsforhold i kandidatlandene
Westergaard J M & Grubbe T
Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Medicinförbrukning i dansk slaktsvinspro-
duktion

Medicinforbrug i dansk slagtesvineproduktion
Okholm Nielsen E, Hassing A-G, Wachmann

H, Bækbo P, Hagbard Petersen H & Nielsen J P
Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Djurskydd och etik på marknader
Dyrevelfærd og etik på markeder
Mylius Pedersen G
Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Total intravenös anestesi (TIVA) med
kontinuerlig propofolinfusion för tandbehand-
ling hos hund

Total intravenøs anæstesi (TIVA) med
kontinuerlig propofol infusion til tandbehand-
ling hos hund

Harding Kristensen H, Eriksen T & Molke
Borgbjerg F

Dansk VetTidsskr, , , -.

■ Kvantifiering av det kliniska hälsotillståndet i
praxis

Kvantificering af den kliniske sundhedstils-
tand i praksis

Baadsgaard N P, Nielsen N C & Enevoldsen
C

Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Undersökning av verkan av selenboli
Undersøgelse af virkninger af selenboli
Trier L & Enevoldsen C
Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Infektion med kattens lungmask, Aelu-
rostrongylus abstrusus

Infektion med kattens lungeorm, Aelu-
rostrongylus abstrusus

Hardon T, Hald Nielsen D, Pearman M &
Monrad J 

Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Metoder för bokslut av antibiotikaförbruk-
ningen i en svinbesättning

Metoder til opgørelse af forbruget af antibio-
tika i en svinebesætning

Baadsgaard N P & Hagbard Petersen H 
Dansk VetTidsskr, , , , -.

■ Wobbler-syndromet hos dalmatiner
Wobbler-syndromet hos dalmatiner
Stigen Ø & Aleksandersen M
Norsk VetTidsskr, , , , -.

■ Fång och fångrelaterade klövlidanden hos
stordjur

Forfangenhet og forfangenhetsrelaterte
klauvlidelser hos storfe

Sogstad Å M & Fjeldaas T
Norsk VetTidsskr, , , , -.

■ Sammanlänkning av två metoder för avhor-
ning av kalv

Sammenligning av to metoder for avhorning
av kalv

Fjerdingby N & Waage S
Norsk VetTidsskr, , , -, -.

■ Förekomst av Campylobacter spp hos kalkon
Forekomst av Campylobacter spp hos kalkun
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Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning
Inbjuder till seminariet

Djuretik
Människovärde!  Djurvärde?

Har vi en gemensam syn på djurens
värde? 

Hur omsätter vi etiken i praktiken?

Onsdagen den 7 maj, kl 13.00–16.45
Ettan, Klinikcentrum, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Ultuna.

Hur får vi bruka våra djur – min etiska 
ståndpunkt 13.00 – 13.40
Marit Paulsen, Europaparlamentariker, m m.

Djuretiken ur historiskt perspektiv 13.40 – 14.20
Monica Libell, Fil Dr, Idéhistoria, Lunds universitet

Kaffepaus 14.20 – 14.40

Artspecifikt beteende och respekt för djurets 
egenvärde - relevanta begrepp inom djuretiken? 14.40 – 15.20
Helena Röcklingsberg, Teol. Dr, Uppsala 
universitet

“Ethical problems in livestock production”” 15.20 – 16.00
Peter Sandøe, Prof. KVL, Köpenhamn

Diskussion 16.00 – 16.45
Moderator. Linda Keeling, Prof, djurskydd, SLU
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Utlysning av stipendium ur 
Rasehorns stipendiestiftelse

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

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

Den skriftliga ansökan skickas till: Rasehorns stipendiestiftelse för kat-
ter, c/o Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.

Ansökan måste ha inkommit senast 1 november 2003 för att beaktas.

Stipendium
Ur medicinalrådet Gustaf Kjer-
rulfs stipendiefond utdelas un-
der 2003 ett eller flera stipendi-
er på sammanlagt högst 39 000
kronor. Stipendium kan tilldelas
legitimerad veterinär, som hu-
vudsakligen ägnar sig åt livs-
medelshygien och utgår anting-
en för studieresa i utlandet eller
för vetenskaplig forskning inom
landet.

Ansökan, ställd till Sveriges
Veterinärförbunds styrelse,
skall ha inkommit till förbunds-
kansliet senast den 9 maj 2003.

Svenska

➤ Nya
7/5 -03. Seminarium om Djuretik

anordnas i Uppsala av Sällskapet för
veterinärmedicinsk forskning. Info:
Fredrik Hultén, e-post: Fredrik.Hul-
ten@og.slu.se (se annons i denna tid-
ning)

19-20/5 -03. Utbildningsdagar om

Viltbesiktning för veterinärer arrange-
ras i Uppsala av Livsmedelsverket. Info:
Livsmedelsverket, kundtjänst, Box ,
  Uppsala. Tel: -  , e-post:
kursverksamheten@slv.se (se annons i
denna tidning)

3-69 -03. 13th ECVIM-CA Congress

anordnas i Uppsala av European College
of Veterinary Internal Medicine. Info:
www.ecvim-ca.org. 

fortsättning på sidan 

Jarand Knive T, Kapperud G & Underdal B
Norsk VetTidsskr, , , -, -.

■ Har hönsen fått det bättre?
Fjäderfä, , , , -.

■ Inredda burar – en lägesrapport om produk-
tionsresultat på station

Tauson R & Wall H
Fjäderfä, , , , -.

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 nedsät-
tning 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 förbun-
dets verksamhet som bland annat medför ökade kanslikostnader bör avgiftsfrågan prövas
noggrant. Premier för frivilliga gruppförsäkringar påverkas inte eftersom det gäller särskil-
da förmåner och förbundet förskotterar premierna till vederbörande försäkringsbolag.

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.

kongresser
& kurser
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Lokal kontaktperson: Clarence Kvart,
e-post: Clarence.Kvart @djfys.slu.se 

➤ Tidigare publicerade
1-3/5 -03. Kurs i Grundläggande

intensivvård för hund och katt,

Helsingborg. Arr: Regiondjursjukhuset i
Helsingborg i samarbete med SVS.
(SVT -/)

5/5 -03. Kvällsmöte om Oral Care -

From diagnose to nutritional mana-

gement, Göteborg. Arr: Kruuse Svenska
AB och Hill’s Pet Nutrition (SVT /)

8/5 -03. Kvällsmöte om Oral Care -

From diagnose to nutritional mana-

gement, Uppsala och Stockholm. Arr:
Kruuse Svenska AB och Hill’s Pet Nutri-
tion (SVT /)

10/5 -03. Kurs i auskultation och

fonokardiografi, Sigtuna. Arr: profes-
sor Clarence Kvart. (SVT /)

SMÅDJURSAKUTEN är belägen i östra Göteborg med
bekväm närhet till centrum.Vi är femton personer som arbetar 
i nyrenoverade och fräscha lokaler. Företaget är i ett expansivt
skede och erbjuder nu även rehabavdelning med Water Walker.

SMÅDJURSAKUTEN 
söker klinikveterinär

Vi söker nu omgående en veterinär med
inriktning på smådjur för att förstärka 
vår verksamhet. Förfrågningar kan göras 
till Ann-Christin Norfeldt 031-707 98 87
(09.00-12.00).

Du är välkommen med ansökningshand-
lingar och meritförteckning till Smådjurs-
akuten AB, Ingeborgsgatan 6, 416 59 Göteborg.

➤



svensk veterinärtidning nummer 5 •  2003 51

19-23/5 och 26-28/5 -03. Kurs i Hand-

läggning av djurskyddsärenden,

Skara. Arr: Institutionen för husdjurens
miljö och hälsa, SLU Skara (SVT /)

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

hund och katt, SLU, Uppsala. Arr: Insti-
tutionen för klinisk kemi och Smådjurs-
sektionen SVS. (SVT /)

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

welfare, gastrointestinal diseases,

Uppsala. Arr: NOVA University. (SVT
/)

6-7/11 -03. Veterinärmötet, Ultuna,

Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap och Sveriges Veterinär-
förbund. (SVT /)

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 hemsi-
da: http://www.worldvet.org/ och på
British Small Animal Veterinary Associa-
tions hemsida: http://www.bsava.com

➤ Nya
20/5 -03. Seminarium om Environ-

mental Risk Assessment in the Deve-

lopment of Veterinary Medicines

arrangeras i London av Management
Forum. Info: Management Forum Ltd,
 Woodbridge Road, Guildford, GU
RJ, UK. Tel: -() ,
fax: -() ,
e-post: info@management-forum.co.uk,

Blå Stjärnans  Djursjukhus i Göteborg  
utlyser

en  veterinärtjänst 
Vi  är  21 veterinärer vid  Djursjukhuset varav 15 med  specialistkom-
petens . Vi  har  ett  attraktivt  joursystem och bra  arbetstidschema .
Du  erbjuds  goda  möjligheter till extern och  intern  utbildning . Vi

söker i  första  hand  dig  som  har  specialistkompetens  i  hunden  och
kattens  sjukdomar eller har  ambitionen  att  slutföra utbildningen  hos
oss. Intresse för kirurgi och   ortopedi är  önskvärt. Tjänsten är i  första
hand en heltidstjänst . Tillträde till tjänsten från  juni–augusti  2003 .

Välkommen till  oss !

För  mera  upplysningar kontakta: Klinikchef Björn Åblad 031-653526
bjorn.ablad@blastjarnan.se eller veterinär  Karin Nygren 031-653519 

Ansökan  skickas till 

Veterinär Karin Nygren 
Blå Stjärnans Djursjukhus 
Gjutjärnsgatan  4
417 07 Göteborg 

Doktorand i Etologi
vid Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU, Skara

Doktorandtjänsten erbjuds för fyra års forskarstudier på heltid. Ämnet
för projektet är ”Spensugning hos kor och kvigor av mjölkras”.

Kvalifikationer: Sökande skall ha avlagt biologexamen, agronomexa-
men eller veterinärexamen och skall ha läst minst 10 poäng etologi,
samt gjort examensarbete i etologi.

För mer information om tjänsten och vår institution går att finna på
http://pallas.adm.slu.se/ledans/ledans-m.htm eller
http://www.hmh.slu.se

Närmare upplysningar lämnas av projektledaren, docent Lena Lidfors
tfn.0511-672 15 eller e-post Lena.Lidfors@hmh.slu.se
Fackliga företrädare är Jenny Loberg SACO, tfn 0511-672 45 eller e-
post Jenny.Loberg@hmh.slu.se 

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr 1247/03-0108
samt meritförteckning och övriga handlingar, som skall ha inkommit till
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 2003-05-07.

SVF:s och Agrias 
understödsfonder 
Medel ur förbundets under-
stödsfond och Agrias under-
stödsfond för veterinärer utde-
las i form av understöd till hjälp-
behövande veterinärer och de-
ras efterlevande.

Närmare upplysningar läm-
nas av förbundskansliet. An-
sökningshandlingar skall vara
kansliet tillhanda senast den 9
maj 2003.

fortsättning på sidan 
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internet: www.management-forum.
co.uk

10-13/9 -03. 2003 BEVA Congress

arrangeras av British Equine Veterinary
Association. Info: Secretary Arabella
Michell, Wakefield House,  High Stre-
et, Sawston, Cambridgeshire CB BG,
UK. Tel: -()  , fax: -
()  , e-post: info@beva.org.uk,
internet: www.beva.org.uk

15-17/10 -03. 8th Congress of the

World Equine Veterinary Associa-

tion arrangeras i Buenos Aires, Argenti-

Rättelse – Veterinärhistoriska museet
I SVT 4/03 gavs en redovisning av Sveriges Veterinärförbunds förtroen-
devalda 2003 på sidan 45-46. Tyvärr smög sig några fel in i texten.
Beträffande det veterinärhistoriska museet i Skara är det Göran
Jönsson och inte Bengt Hurvell som är ordförande i museets styrelse.
Vidare står felaktigt att Nils-Olov Hellgren fick förbundets silvermedalj
2002. Det korrekta är att Nils-Olov Hellgren fick förbundets guldmedalj
2002. Redaktionen beklagar felen.

Johan Beck-Friis

➤



na. Info: Congresos Internacionales SA,
PO Box Casilla de Correo ,
CZAA Buenos Aires, Argentina.
Tel: ---, fax: --
-, e-post: weva@congreso-
sint.com.ar, internet: www.congreso-
sint.com.ar/weva

24-27/10 -03. WSAVA 2003 Congress

arrangeras i Bangkok, Thailand. Info:
The Secretariat, WSAVA  Congress,
RAI Exhibitions (Thailand) Co, Ltd,
/- Bond Street, Riviera Tower ,
Muang Thong Thong Thani,
Bangpood, Pakkred, Nothaburi ,
Thailand. E-post: saiy@bankokrai.com,
internet: www.wsava.com

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

WSAVA, the th European Congress of
FECAVA and the th Hellenic Congress
of HVMS avhålls på Rhodos, Grekland.
Info: www.hvms.gr/rhodes
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med kon-
sumenternas 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 på slakterierna runt om i vårt land samt vid 8 st
gränskontrollstationer. Se även www.slv.se

Livsmedelsverket söker
sommarvikarier till 

besiktningsveterinärorganisationen
Arbetsuppgifter
Dina huvuduppgifter som besiktningsveterinär kommer att vara köttbe-
siktning och hygienövervakning.

Aktuella slakterier och tidpunkter
Dalsjöfors: v 27–31
Kalmar: v 26–34
Kristianstad: v 26–32
Skara: v 22–32
Trelleborg: v 25–33
Örebro: v 27–30 (lab.kunnig)

Kvalifikationer
Du är legitimerad veterinär eller har passerat åk 5 i veterinärutbildning-
en (gäller Kalmar, Kristianstad, Skara och Trelleborg).

Ansökan
Välkommen att ringa Ingrid Svensson, tel: 018-17 55 77 eller via e-post:
ingrid.svensson@slv.se

Livsmedelsverket är huvudman för besiktningsveterinärorgani-
sationen (BVO) som är en fältorganisation under Tillsyns-
avdelningen/Enheten för köttillsyn. BVO:s personal utövar kött-
kontroll och annan tillsyn på slakterier och köttproducerande
anläggningar i hela landet, totalt mer än 200 anläggningar.

Djurkliniken i Partille och Askim-Hovås veterinärklinik
söker

smådjursveterinär
omgående

Vi söker en veterinär som är positiv, utåtriktad med god samarbetsför-
måga och gärna med smådjurserfarenhet. Anställningarna är deltid på
bägge klinikerna, vilket ger en heltidstjänst. Inga jourer. Klinikerna är
väletablerade sedan många år i Göteborgsområdet.

Välkommen till trevliga arbetskamrater och patienter.

För ytterligare information och ansökning, kontakta:

Gertrud Claesson, tel: 031-28 63 13, fax 031-28 87 43
Anita Urbäck, tel: 031- 44 69 21, tel\fax: 031- 44 15 90

Tala gärna med veterinär Thomas Burmeister, som nås på ovanståen-
de tel.

19-20 maj i Uppsala

Ur innehållet:Ur innehållet:Ur innehållet:Ur innehållet:Ur innehållet:
- Parasitsjukdomar hos vilt
- Sjukdomar i viltuppfödning
- Sjukdomar hos vildsvin, björn

och gnagare
- Aktuella författningar från

Livsmedelsverket

VVVVVi vänder oss till:i vänder oss till:i vänder oss till:i vänder oss till:i vänder oss till:
Veterinärer som sysslar med
eller som vill åta sig viltbesikt-
ning i framtiden. Kursen ger,
efter en praktikperiod, behörig-
het att inneha viltstämpel.

Kursprogram:
kan beställas från kundtjänst
018-17 55 06
e-post: kursverksamheten@slv.se

Box 622,  751 26 Uppsala
www.slv.se

Utbildningsdagar

Viltbesiktning
för veterinärer

fortsättning på sidan 
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Länsveterinärenheten har fem anställda och ansvarar för
länets epizooti- och annan smittskyddsberedskap, tillsyn
av djurskydd och livsmedelshygien, tillsyn av veterinär
klinikverksamhet samt del av artskyddet. Enheten med-
verkar i kontaktgrupper och kursverksamhet för andra
veterinärer, kommunernas djurskydds – och livsmedels-
inspektörer, landstingets smittskyddsenhet, m. fl. samt
ger rådgivning och information till kommuner, företag
och allmänhet. 

Som chef för enheten leder och utvecklar du verksamhet
och medarbetare. Du ansvarar för verksamhet, 

ekonomi och personal samt ingår i avdelningens 
ledningsgrupp.

Erfarenheter och personliga egenskaper
Du är legitimerad veterinär och har en allsidig erfaren-
het från olika veterinära områden. Du är en skicklig
ledare med förmåga att engagera, utveckla och stötta
dina medarbetare. Vi fäster stor vikt vid dina personliga
egenskaper.

Länsstyrelsen välkomnar sökanden som kan tillföra
etnisk och kulturell mångfald.

Miljö- och planeringsavdelningen söker

LÄNSVETERINÄR/CHEF FÖR
LÄNSVETERINÄRENHETEN

Ref. nr. 15952

Länsstyrelsen är regeringens företrädare på den regionala nivån. I länsstyrelsens huvuduppgifter
ingår att verka för att de nationella målen får genomslag i länet, att främja utvecklingen av

näringslivet och att bedriva en effektiv förvaltning. I en storstadsregion ställer detta särskilda krav
på flexibilitet och avvägningsförmåga för att hantera såväl tätorternas dynamik som glesbygdens 

möjlighet att överleva.

Om du vill veta mer kontakta Miljö- och planeringsdirektör Lars Nyberg, tfn 08-785 51 16 eller 
Länsveterinär Börje Danell, tfn 08-785 50 44.

Fackliga företrädare är: Gunnar Pernéus (SACO), tfn 08-785 50 91 och Anne-Jeanette Johansson (ST), 
tfn 08-785 44 41. 

Välkommen med Din ansökan till: Vi ser helst ansökningar via E-post: inp@ab.lst.se Märk din ansökan med
15952 i ämnesraden.

Länsstyrelsen i Stockholms län, personalavdelningen, Box 22067, 104 22 Stockholm, Fax: 08-653 11 86
Sista ansökningsdag är den 4 maj 2003.
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personnotiser

Födelsedagar i maj
Ivan Lind, Vännäsby  år,  maj
Bengt Säfsten, Uppsala  år,  maj
Ylwa Anesten, Borås  år,  maj
Eric Skoglund, Jönköping  år,  maj

Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Med konsu-
menternas bästa för ögonen arbetar vi för säkra livsmedel. Vi kontrollerar maten, under-
söker 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 på slakterierna runt om i vårt land samt vid 8 st
gränskontrollstationer. Se även www.slv.se

Livsmedelsverket söker
Sommarvikarier till 

gränskontrollstationerna
i Göteborg och

Stockholm
Arbetsuppgifter
Kontroll av animaliska livsmedel som importeras från tredje land. I
Göteborg ingår även kontroll av levande djur och animaliska produkter.
Viss jourtjänstgöring på helger och kvällar förekommer. I Göteborg
arbetar man både i Skandiahamnen med sjötrafik och vid Landvetters
flygplats med flygtransporter. I Stockholm jobbar man vid frihamnen
med sjötrafik, arbete kan även förekomma vid Arlanda flygplats med
flygtransporter.

Aktuella tidpunkter
Göteborg: v 26-35, Stockholm: v 27 – 32.

Kvalifikationer
Du ska ha svensk veterinärlegitimation eller passerat åk 5 i veterinärut-
bildningen och du måste ha körkort (B) samt tillgång till egen bil i
Stockholm (i Göteborg finns tillgång till tjänstebil). Administrativa kun-
skaper är en bra merit.

Upplysningar
Vill du veta mera är du välkommen att ringa enhetschef Anna
Arvidsson, 018-17 55 43. Fackligt ombud SACO Martin Lindblom 018-
17 57 27.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt dnr 930/03 under adress:
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala 
eller via e-post: livsmedelsverket@slv.se

För att skydda djurs och människors hälsa finns gemensam-
ma regler inom EU att animaliska livsmedel från tredje land
ska kontrolleras innan de får tillträde till den inre marknaden.

fortsättning på nästa sida

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

15-16/5 -03. Conference on methods

for control of scrapie, Oslo, Norge
(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

Surgeons, Velbert, Tyskland (SVT
/)

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

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

16-20/7 -03. 12th World Congress of

Food Science and Technology, Chica-
go, USA (SVT /)

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

Midrand, Sydafrika. (SVT -/)

4-6/9 -03. ESDARs årliga konferens,

Dublin, Irland. (SVT /)

26-27/9 -03. 12th European Veterina-

ry Dental Congress, isa, Italien (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 /) ■



56 nummer X •  2003

 




Ordförande: Telefon bostad
  -  

Vice ordförande
  -  
  -  
  -   
  -  
  - 
  -   
  -  
  - 

 -
 



Ordförande:
 

Vice ordförande:
 
 
 
 
 
 

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

 -
 ‒ 

Ordförande:   
Sekreterare: - 

 -
- ‒ 
Ordförande:   
Sekreterare:  

  -
  ‒ 
Ordförande:  
Sekreterare:  

  
   ‒ 
Ordförande:   
Sekreterare:   

  
   ‒
Ordförande:   
Sekreterare:  

  -
  
 ‒ 
Ordförande:  
Sekreterare:  

”” 
Ordförande:  
Sekreterare:  


  ‒
a (vilande)
Ordförande:  

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap


Ordförande:  
Sekreterare:  

:
Ordförande:  
Sekreterare:   


Ordförande:  
Sekreterare:  


Ordförande:  
Sekreterare:  


Ordförande:  
Sekreterare:  

Lena Eliasson-Selling, Uppsala  år, 
maj
Holger Häggström, Västerås  år, 
maj
Bengt Edlund, Kristinehamn  år, 
maj
Kim Sell, Hollola, Finland  år  maj
Arne Andersson, Laholm  år  maj
Anne Nilsson, Skara  år,  maj
Sven Dyrendahl, Enebyberg  år, 
maj
Ingrid Ackerstig, Eskilstuna  år, 
maj
Lorie-Ann Ringstad, Kåge  år, 
maj
Arne Lillo, Kalmar  år,  maj
Lennart Nilsson, Borgholm  år, 
maj
Erik Bergius, Linköping  år,  maj
Henry Holm, Kisa  år,  maj
Gösta Ekstrand, Båstad  år,  maj
Peter Kallings, Sigtuna  år,  maj
Anders Franklin, Upplands Väsby 
år,  maj
Marianne Andersson, Brösarp  år,
 maj

svensk veterinär-

legitimation

Statens jordbruksverk har under

februari och mars  tilldelat nedan-
stående personer svensk veterinärlegiti-
mation
• Karin Anlén
• Marit Johanne Apeland
• Maria Bennet
• Fredrik Engström
• Carola Erixon
• Mia Forsgren
• Florin Gurban-Marcu
• Frida Hasslung
• Nina Isakson
• Helena Jansson
• Per Jensen
• Gyri Kaasin
• Hanne Kettilsen
• Hanna Lomander
• Kitty Lund
• Johanna Miemois
• Johanna Nordell
• Sigurdur Sigurdsson

• Sofia Skog
• Linda Spjuth
• Ida Spännar
• Åsa Strömberg
• Cecilia Sundén
• Karin Söderqvist
• Juha Toropainen

specialistkompetens

Enligt beslut av Statens jordbruks-
verk har nedanstående veterinär erhållit
specialistkompetens i livsmedelshygien.
• Henrik Ericsson

Efter genomgången specialistutbild-
ning och godkänd examination enligt
C har Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap den  mars  utfärdat
intyg om specialistkompetens i hästens
sjukdomar för följande veterinärer:
• Kristin Abrahamsson
• Anette Edling
• Pia Funkquist
• Katarina Schuback-Nostell
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❘ ❙ ❚ kåseri

L åten satt som gjuten i huvudet på Luffarn. Han hade plockat upp den någon gång under
helgen och när han ville kunde han framkalla bilden av Ted Gärdestad sittande vid
orgeln/synten stampande takten och med hårsvallet slängande. Nästan smärtsamt satt

låten kvar i honom och uppgivet tänkte han att om det ändå hade varit en riktigt bra låt. Hust-
run och lillpojken som tappert lyssnat på gnölet, tittade suckande på honom. 

Han hade vaknat för tidigt denna morgon och legat och ältat problemet med den »hialöse«
djurägaren, och inte hittat någon bra utväg. Det var enkelt att fly över till låten. 

Luffarens interna ping-pong match i huvudet startade med ett ryck. 
– Till saken, sa vänsterhjärnan (han) irriterat, som hade varit tyst länge medan morgonsyss-

lorna klarades av. 
– Nog är det lite snobbism alltid, sa högerhjärnan (hon) eftertänksamt. Är du säker på att det

hade känts bättre om det varit Bach eller en gammal fäbodpsalm.  
– TILL SAKEN! röt han.
– Du har väl rätt som vanligt, sa hon och hajade till lite över hans röststyrka och fortsatte,

men jag skulle njuta mycket mer om det varit en vacker låt. 
– Det är inget fel på Ted Gärdestad, sa han med emfas, texten är klart upplyftande och refräng-

en biter sig fast i lyssnaren. 
– Jo, nog är det så alltid, suckade hon.
– För övrigt så har den säkert sålt ”Guldskiva”, fortsatte han i en mer försonlig ton, men kan

vi nu komma till saken.

L uffaren hade bestämt sig för att försöka skriva »något klokt« om Kay Pollack och hans sätt
att se på världen. Pollack anser att det är det mänskliga mötet som är grund i nästan all
mänsklig utveckling. Dessutom tron att varje barn i varje situation alltid gör sitt bästa och

att det barnet finns kvar i oss alla även om det kan vara överlagrat med mycket elände.
»Jo du«, sa han, »försök du hitta det goda i Saddam och för den delen även i Bush och

Blair«. Hon medgav att han här hade en poäng och att de sannolikt var väldigt svåra fall.
Tyngden av, åtminstone Saddams och Bushs, elände borde vara nästan oöverstigligt,
fast det är inte säkert att de vet om det.

Kay pratar om att man kan dela upp sina medmänniskor i tre kategorier. A) De
som delar ens liv under lång tid, typ föräldrar, livspartner och ens barn. B) De som
är med en under en period, exempelvis en längre utbildning eller på en arbetsp-
lats. C) De som korsar ens spår vid något eller några tillfällen. Alla dessa till-
sammans utgör ens kapital och möjlighet till mänsklig utveckling. Det gäller
att ge så många som man bara orkar chansen. Släppa in dem innanför sitt
skal och vice versa för annars blir det inget riktigt möte. Görs inte detta,
blir det heller ingen mänsklig utveckling för någondera. 

Som en satellit, satellit, högt i det blå.

-T ror du att det går att förmedla mer av det här i dag, frå-
gade hon stillsamt.

– Nej, sa han, jag har redan tröttnat och dom som nu blivit till-
räckligt nyfikna har säkert kraft att ta reda på mer själva om hur
Pollack tänker. 

– Men du, frågade hon, är det inte så att dom som känns mest
främmande, är det inte dom som man har mest att lära av?

– Kanske det, svarade han, men det är ju det att man måste
mötas också. För övrigt vet jag precis vem du tänker på men den
djurägaren är nog precis lika svår som Saddam.

Anders Sandberg

Som en satellit, satellit, högt i det blå...
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Sverige:  kronor + moms.
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Utanför Europa:   kronor.

avlidna

F distriktsveterinär Erik Christens-

son har avlidit den  februari .
Han föddes  i Görslöv, Malmöhus
län, avlade studentexamen i Lund 
och veterinärexamen . Han inne-
hade först diverse vikariat och var assi-
stentveterinär vid Hallands läns hus-
hållningssällskap , han var dist-
riktsveterinär i Gällivare , i Alunda
, i Hässleholm , i Strängnäs
 och i Hässleholm  från vilken
tjänst han pensionerades .

Leg veterinär Pär Hansson har avli-
dit den  mars . Han föddes  i
Stora Köpinge, Malmöhus län, avlade
studentexamen i Lund  och veteri-
närexamen . Han var assistent och
tf laborator vid ambulatoriska kliniken,
Kungl Veterinärhögskolan , mas-
titkonsulent vid SVA  och chef-
veterinär vid Stockholms läns och stads
hushållningssällskap .  var
han byrådirektör vid veterinärstyrelsens
allmänna byrå och  avdelnings-
direktör vid lantbruksstyrelsens veteri-
näravdelning. Han var beredskapsplan-
läggare för lantbruksstyrelsens sektor
inom ekonomiska försvaret . Han
pensionerades .

F försvarsöverveterinär Gunnar T

Krantz har avlidit den  mars .
Han föddes  i Stockholm, avlade
studentexamen där  och veterinär-
examen . Se in memoriam nedan.

in memoriam

Gunnar T Krantz till minne

Gunnar T Krantz
föddes i Stockholm
 februari  och
avled  mars .

Han tog studen-
ten  och veteri-
närexamen .

Krantz var assi-
stent vid patolo-
gen –. Efter
några kortare vikariat som distriktsvete-
rinär ägnade han sig åt den militärvete-
rinära banan. 

Krantz var tjänstgöringsplacerad som

bataljonsveterinär vid Livregementet till
häst från  och flyttades till arméin-
spektionens veterinäravdelning .
Som regementsveterinär tjänstgjorde
han vid Svea artilleriregemente  och
sedan vid arméinspektionens veterinär-
avdelning.  blev han placerad vid
Försvarets Sjukvårdsstyrelse. 

Han utnämndes till fältveterinär och
fick tjänsten som miloveterinär vid IV
mil bef staben . Samma år utnämn-
des han till överfältveterinär vid armésta-
ben. I samband med omorganisationen
 sammanfördes alla centralt placera-
de militärveterinära tjänster till Försva-
rets Sjukvårdsstyrelse, med undantag av
tjänsterna vid Försvarets Materielverk
och Krantz utnämndes till försvarsöver-
veterinär.

Under Krantz chefstid ändrades mili-
tärveterinärens roll från att ha varit i
huvudsak hästveterinär till att bli livs-
medelshygieniker.

Gunnar Krantz hade även en liten
privatklinik som han skötte kvällstid i
sin villa i Bromma. Han var även en av
initiativtagarna till Specialpraktikerna.

Kranz var mycket engagerad i Svenska
Blå Stjärnan och deras verksamhet. Blå
stjärnorna var på den tiden krigsplacera-
de som assistenter på de militära häst-
sjukvårdsenheterna. 

Under åren – var Gunnar
Krantz sekreterare i veterinärförbundet
och generalsekreterare i organisations-
kommittén för den :e Nordiska Veteri-
närkongressen .

Krantz var ledamot av Kungl Krigsve-
tenskapsakademien. Han blev hedersle-
damot i Sveriges Veterinärförbund .

Gunnar T Krantz var i alla samman-
hang den store diplomaten och allt skul-
le lösas så diplomatiskt som möjligt.
Han var mycket intresserad och kunnig
i Sveriges geografi. Vid tjänsteresor åkte
vi oftast tåg och oberoende var i riket vi
befann oss och om vi hade en halv
timme eller mer innan tåget gick, hade
han alltid något som han tyckte att vi
borde hinna titta på.

Vi saknar Dig Gunnar, som ända in i
det sista höll kontakt och alltid förhörde
sig om vad som hände inom försvaret
och gav goda råd. Våra tankar går till
hustru Anna-Lisa och barnen Bengt och
Cecilia med familjer

Viktor Hultsved


