
❘ ❙ ❚ ledare

Genom att blicka bakåt i tiden får man goda visioner om fram-
tiden. Janusansiktet, ett preparat av en tvehövdad kalv, som häng-
er i entrén till Veterinärhistoriska museet (VHM) i Skara symboli-

serar den viktiga uppgiften hos ett museum. Museet har varit mycket
trångbott men har nu fått en chans att utvidga. 

VHM invigdes vid den svenska veterinärmedicinens -årsjubileum
. De ursprungliga initiativtagarna var professorerna Willy Hallgren
(–) och Nils Lagerlöf (–). Grundplåten till iordning-
ställandet av museet på den plats där den svenska veterinärutbildningen
startade , utgjordes av en fond till Willy Hallgrens minne som bilda-
des genom avsevärda frivilliga bidrag från veterinärkåren. 

VHM drivs som en stiftelse med SLU och SVF som initiativtagare.
Verksamheten som bygger mycket på ideellt arbete leds av en halvtids-
anställd intendent, som hittills utgjorts av historiskt intresserade pensio-
nerade veterinärer. VHM har utvecklats till ett av de förnämsta veterinär-
historiska museerna i världen. Det finansieras med bidrag från landsting,
kommun och Föreningen VHM:s Vänner. Stiftarna bidrar till museets
drift, genom olika insatser. 

Museet exponerar veterinärmedicinens historiska utveck-
ling både genom permanenta och tillfälliga utställningar och
har cirka  besökare per år. Såväl tillgången till lokaler som

personal har dock varit begränsande faktorer.
I den byggnad där VHM är inrymt finns för närvarande även biblio-

teket för SLU Skara, som kommer att flytta under hösten . VHM får
då överta dessa lokaler. Det skapar möjligheter för museet att fullständiga-
re visa veterinärmedicinens historia och därmed dra allmänhetens blickar
till dess betydelse för samhällsutvecklingen. Utvidgning kräver dock helt
andra ekonomiska resurser än de som museet idag har tillgång till.

Av budgeten för utvidgningen, som slutar på , miljoner kronor, har
  kronor erhållits från Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Resterande
, miljoner söks nu från andra sponsorer, men av avgörande betydelse är
att Du kollega lämnar ditt stöd.

V eterinärförbundet känner varmt för museets verksamhet
och stödjer den planerade utvidgningen, men har i dags-
läget en ansträngd ekonomi. Fullmäktige  besluta-

de att inte avsätta medel från förbundets budget men att på
andra sätt stödja insamlingen, bland annat genom upprop till
landets veterinärer med vädjan om frivilliga bidrag. 

Å SVF:s, museistiftelsens och vänföreningens vägnar riktar
jag härmed en stark vädjan till alla veterinärer och övriga
läsare av SVT att genom ett bidrag till PG – stödja
museets expansion!

Karin Östensson

Förbundsordförande
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Veterinärhistoriska museet
behöver Ditt stöd
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S 
syftar till att hålla svenska livsmedel
fria från salmonella. För att uppnå
detta tas salmonellaprover »från jord

till bord«: på foder, på djur och på livsmedel.
I händelse av positivt prov vidtas åtgärder för
att hindra kontamination av livsmedelskedjan
samt för att bekämpa smittan. Det svenska
salmonellakontrollprogrammet är godkänt av
EU som grund för våra salmonellagarantier
och gör det möjligt för oss att i viss mån också
kontrollera salmonella i importledet. 

För att behålla vårt goda salmonellaläge
och trovärdigheten i vår salmonellakontroll
och därmed våra salmonellagarantier, är det
oerhört viktigt att vi efterlever det nationella
kontrollprogrammet och att vi som veterinä-

rer också kan motivera och förklara det för
djurägare och allmänhet. Här får veterinärtid-
ningens läsare hjälp med de vanligaste frågor-
na som man kan ställas inför.

   , 
  
Nej, salmonella finns inte naturligt i omgiv-
ningen, även om man i en kraftigt kontami-
nerad miljö kan hitta salmonellabakterier
praktiskt taget överallt. Salmonellabakterier
är patogener, även om de inte alltid orsakar
klinisk sjukdom. De är inte en del av normal-
floran i vare sig miljön eller hos varmblodiga
djur. Med kräldjur är det annorlunda, hos
dessa djur är vissa salmonellaarter en del av
den normala tarmfloran. Salmonellabakterier

Vad är det för vits med svensk

FAQ, frequently
asked questions, är
på Internet ett van-
ligt sätt att sprida
information inom ett
ämne. Med samma
upplägg vill författar-
na här ge SVT:s läsare
»matnyttig« infor-
mation om den
svenska salmonella-
kontrollen för djur
och livsmedel.

SUSANNA STERNBERG, leg veterinär, VMD och SOFIA BOQVIST, leg veterinär, VMD.*

Hos kräldjur är vissa salmonellaarter en del av den normala tarmfloran, till skillnad från hos
varmblodiga djur.
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❘ ❙ ❚ reportage

förekommer också i till exempel avloppsslam,
även efter viss rening. Det är därför viktigt att
både djur och människor har tillgång till rent
dricksvatten som inte tillåts förorenas av vare
sig fekalier eller avloppsvatten. 

Det går inte att utrota salmonella, men om
man säkerställer att salmonellabakterier inte
sprids, kan man kontrollera infektionen. Den
svenska salmonellakontrollen fungerar som
ett hinder för smittspridning, vilket minskar
det totala smittrycket och ger ett gott skydd
för både djur och människor från salmonellos.

      -
   
     
     

Även om de flesta humanfall, globalt sett,
orsakas av ett fåtal serotyper, kan de allra fles-
ta orsaka sjukdom hos människa. Detta till-
sammans med det faktum att vi har en låg fre-
kvens av salmonellainfektion bland våra djur
i Sverige gör att vi inte bör äventyra den
genom att förbise infektion med vissa seroty-
per. På så sätt håller vi också vaksamheten
uppe mot nya pandemiska serotyper. Sådana
serotyper kan vara särskilt virulenta eller
smittsamma och om de tillåts spridas kan det
vara för sent att utrota dem. Ett exempel på en
sådan serotyp som Sverige klarat sig bra från
är Salmonella enteritidis.

I salmonellagarantierna har Sverige fått ige-
nom att all salmonellainfektion ska bekäm-
pas. Resultatet av detta kan avläsas i den låga
incidensen av människor som smittas av sal-
monella i landet. 

     
    , 
   
Många salmonellainfektioner förlöper subkli-
niskt, både hos djur och hos människa, så visst
kan man känna sig frisk fast man har salmonel-

la. Även subkliniska eller lindriga infektioner
kan ge ekonomiska förluster i form av minskad
produktion hos djur, nedsatt arbetsprestation
eller kortare sjukfrånvaro hos människor m m.
Allvarliga symtom ses oftare hos fysiskt nedsat-
ta personer och att få in salmonellasmittad mat
på ett sjukhus eller vårdhem kan få förödande
konsekvenser. Det är ovanligt med dödligt för-
lopp av salmonella i Sverige och när det sker rör
det sig främst om äldre personer med bakom-
liggande orsaker, men även mycket små barn
kan vara i riskzonen. 

Att man inte generellt oroar sig för salmo-
nella i länder med högt smittryck är inte för-
vånande, de flesta endemiskt förekommande
smittor lär man sig att leva med. Människor i
Sverige går inte omkring och oroar sig för att
få t ex harpest, men salmonella har vi vant oss
vid att slippa och så bör det förbli. 

Andra länder har också insett nödvändig-
heten av att bekämpa salmonella, vilket bland ➤

salmonellakontroll?

Även subkliniska eller lindri-
ga salmonellainfektioner kan
ge ekonomiska förluster i
form av minskad produktion
hos djur.
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annat återspeglas i framtagandet av nya EU-
regelverk för bekämpning och ökad forskning
inom salmonellakontroll och -bekämpning.

     ,
    -

Provtagning, analyskostnader, statistiksam-
manställningar och utvärdering, det är myck-
et i den svenska salmonellakontrollen som
kostar pengar. En stor andel bekostas av skat-
tepengar. Enskilda djurägare som får in sal-
monella i sin besättning kan drabbas mycket
hårt ekonomiskt, eftersom staten endast ersät-
ter en del av kostnaderna. Det finns kunskap
om hur man minskar risken för att få salmo-
nella, vilket utnyttjas i frivilliga hygienpro-
gram för salmonellakontroll. Produk-
tionssystem som anses innebära en ökad risk
för salmonellasmitta medför minskad eller
utebliven ersättning från staten och slår
givetvis hårt mot den enskilde. 

Det anses rimligt från myndigheternas sida
att djurägare som själva vidtar åtgärder för att
minska salmonellarisken ska få mer ersättning

vid ett eventuellt salmonellautbrott än djur-
ägare vars produktion innebär ett ökat riskta-
gande, delvis för att motivera djurägarna att
själva minska risken. För producenterna inne-
bär salmonellakontrollen att de kan saluföra
säkrare produkter. Salmonellafria produkter
blir dock automatiskt också dyrare, eftersom
salmonellakontrollen kostar, men det får
anses rimligt att konsumenterna är med och
betalar för säkrare livsmedel.

 »« -
  ,
        
 
I små besättningar med god hygien och rela-
tivt extensiv djurhållning kan en salmonella-
infektion passera genom besättningen och till
synes »dö ut«. Så är dock inte alltid fallet och
eftersom besättningarna i dag har blivit större
och produktionsintensivare kan man inte all-
tid tillämpa »gamla« principer. Det har visat
sig att i större besättningar kan infektionen gå
runt, runt. Om man inte vidtar åtgärder för
att aktivt få ner smittrycket och bryta smittvä-

➤
Om man inte vidtar
åtgärder för att aktivt få
ner smittrycket och bryta
smittvägarna i en smit-
tad besättning, får man
inga negativa besätt-
ningsprover.
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garna får man inga negativa besättningsprover
och kan därmed inte häva spärren. 

Dessutom har vi i dag ett EU-godkänt
nationellt kontrollprogram som säger att en
salmonellainfekterad besättning skall saneras
och spärren får inte hävas förrän man tagit två
besättningsprover med fyra veckors mellan-
rum, utan att isolera någon salmonella. Detta
kontrollprogram har vi förbundit oss att följa,
annars är våra salmonellagarantier i fara med
allt vad det innebär för svenskt jordbruk och
svensk livsmedelssäkerhet. Att bara «vänta ut«
infektionen går alltså inte i dag, inte på något
djurslag.

    -
     -
     ,
     
  
Fynd av salmonella i en lymfknuta från en
slaktad gris kan innebära att bara den indivi-
den exponerats för salmonella men kan också
vara en indikation på att smittan cirkulerar i
besättningen. Innan man säkerställt, genom
provtagning, att inte smittan cirkulerar i
besättningen utfärdar man en spärr för att
hindra en eventuell smitta från att spridas
vidare. Visserligen kan en sådan smitta redan
ha hunnit spridas till andra besättningar, men
det är inget skäl till att låta detta fortgå. 

Salmonellabakterier i en tarmlymfknuta
innebär inte att djuret nödvändigtvis utskiljer
salmonella, hittar man dem däremot i tarmin-
nehåll eller vanligt träckprov visar detta att
djuret utskiljer, och därmed sprider, bakteri-
erna.

     
      
     
,     
 
Man får inte behandla livsmedelsproduceran-
de djur mot salmonella utan salmonellainfek-
tion skall bekämpas i enlighet med det natio-
nella kontrollprogrammet. Enligt zoonos-
lagen skall misstänkta salmonellafall provtas
och även anmälas. Om man till exempel
behandlar kalvar med salmonellos bidrar man
till att låta infektionen kvarstå oupptäckt och
cirkulera i besättningen, vilket också möjlig-
gör oupptäckt spridning till andra besättning-
ar. Förr eller senare kommer smittan sanno-
likt att upptäckas och bekämpningen blir
betydligt lättare om det sker i tidigt skede. 

Sjuklighet på grund av salmonellainfektion
går inte att bekämpa enbart med behandling,

då blir man inte av med problemet utan måste
fortsätta behandla hela tiden. Viss immunitet
kan dock uppstå hos djuren och periodvis
dämpa infektionstrycket. Man gör alltså sig
själv en otjänst om man försöker »mörka« en
salmonellasmitta i sin besättning. 

Obduktion av djur är ett led i diagnostiken,
särskilt vid besättningsproblem, och om man
i en sådan situation inte kostar på obduktion
försvåras och försenas diagnosen och därmed
lösningen på problemet. Har man en salmo-
nellainfektion i besättningen är det stor risk
att den så småningom upptäcks även om man
inte utnyttjar obduktionsmöjligheten. 

      -
 ,   
   
Det svenska salmonellakontrollprogrammet
ska säkerställa att inhemskt producerade livs-
medel är fria från salmonella. Salmonella-
garantierna ger oss möjlighet att kräva isoler-
ing och provtagning av djur vid införsel samt
provtagning på livsmedelspartier (konsum-
tionsägg samt färskt kött från nöt, svin och
fjäderfä) vid införsel från andra EU-länder. 

Enstaka negativa prover på enskilda djur
kan aldrig garantera salmonellafrihet, träck-
prov har låg känslighet (endast en liten del av
tarminnehållet kommer med i provet och den

Salmonellagarantierna ger
oss möjlighet att kräva prov-
tagning på livsmedelspartier
(konsumtionsägg samt färskt
kött från nöt, svin och fjäder-
fä) vid införsel från andra EU-
länder.

➤
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stora mängden normalflorebakterier jämfört
med mängden salmonellabakterier försvårar
diagnostiken) men det är betydligt bättre än
ingen kontroll alls. Prov från stora livsme-
delspartier ger inte heller någon hög känslig-
het trots att man försökt optimera provtag-
ningen.

Dessutom är vissa livsmedel såsom exem-
pelvis köttberedningar (t ex marinerade kött-
produkter) undantagna från provtagning vid
import från EU-länder. Detta är olyckligt och
innebär en ökad risk för salmonella i importe-
rade livsmedel jämfört med svenska, men ris-
ken skulle vara betydligt större om vi inte
hade några tilläggsgarantier och därmed inte
fick kräva någon provtagning alls. Vid import
från länder utanför EU tas prov från alla typer
av animaliska livsmedel.

     
,   

Jämfört med de flesta andra länder är det få
inhemska fall av salmonellos hos människor i
Sverige. Av de salmonellafall som rapporteras
på humansidan är ungefär  procent inhems-
ka fall och resterande är utländska, dvs salmo-
nellainfektioner som vi tar med oss hem efter
en utlandsresa (se www.smittskyddsinstitu-
tet.se).

De flesta av de inhemska fallen är inte rela-
terade till utbrott utan är enstaka fall, vilket
gör att det ofta är svårt att ta reda på om livs-
medlet var svenskproducerat eller importerat.
Vid utredning av salmonellautbrott försöker
man spåra källan, vilket också ofta är svårt på
grund av att det kontaminerade livsmedlet

ofta är uppätet eller kastat. Dessutom kan det
vara svårt att i efterhand komma ihåg vad man
åt strax före insjuknandet. På grund av svårig-
heterna att hitta källan till salmonellainfek-
tion är det extra viktigt att säkerställa att
svenska livsmedel är fria från salmonella. 

De riktade provtagningar som Livsmedels-
verket utfört visar att det trots importkontroll
inte är ovanligt med salmonella i livsmedel
med ursprung utanför Sverige (se www.slv.se).

   ,  
     -

Det är många infektionssjukdomar som inte
finns i Sverige som man kan få vid resor till
länder med ett annat smittläge. Hur stor ris-
ken är beror mycket på resenärens eget bete-
ende och det är upp till den som reser att själv
bedöma vilka risker man är beredd att ta. Det
är en helt annan sak än att sig själv ovetandes
exponeras för salmonellasmitta i sina dagliga
livsmedel.

Svenska konsumenter har vant sig vid sal-
monellafria livsmedel och hanterar möjligen
maten därefter. Det skulle förmodligen ta
betydligt längre tid att förändra konsumen-
ternas beteende i köket än att förstöra det
svenska salmonellaläget om vi ger upp vår sal-
monellakontroll.

SUSANNA STERNBERG, leg veterinär, VMD, Sektionen
för epizootologi, SVA, 751 89 Uppsala
SOFIA BOQVIST, leg veterinär, VMD, Zoonoscenter,
Avdelningen för sjukdomskontroll och smittskydd, SVA,
751 89 Uppsala

➤

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



svensk veterinärtidning nummer 6 •  2003 11

❘ ❙ ❚ vetenskap
ELISABETH HEMBERG, leg veterinär, NILS LUNDEHEIM, docent och STIG EINARSSON, professor.* 

Inledning
Fertiliteten hos fullblodshästen har ökat
under en -årsperiod i England och på
Irland (-). Den totala dräktig-
hetsprocenten och levandefölprocenten, för
ston som betäckts med registrerade hingstar
(artificiell insemination är inte tillåten inom
den registrerade fullblodsaveln), ökade under
denna tidsperiod från , procent till ,
procent, respektive från , procent till ,
procent (det totala antalet betäckta ston
ökade under samma period från   till
  per år) (Ricketts, Newmarket, ,

personligt meddelande). Bruck och medarbe-
tare () gjorde en vetenskaplig studie av några
fullblodsstuterier i Australien (–) och
fann en dräktighetsprocent respektive föl-
ningsprocent per säsong på , procent och
, procent. Det finns även motsvarande stu-
dier från andra länder, till exempel USA, Eng-
land, Tyskland (, , ) under de senaste 
åren, men ingen rapporterar så höga dräktig-
hets- och levandefölprocent som England och
Irland. Det finns inte någon vetenskaplig rap-
port om fruktsamheten hos fullblodsston i de
nordiska länderna (Figur ).

Fruktsamheten hos fullblodsston
vid ett svenskt stuteri

Dräktighets- och levande-
fölprocenten hos fullblods-
hästen har ökat internationellt
sedan 1980. Faktorer av bety-
delse är val av hingst, stoets
ålder och tidigare reproduk-
tionsstatus. Diagnostisering
och behandling av subklinis-
ka/kliniska endometriter samt
handhavande av tvillingdräk-
tighet är åtgärder som den
praktiserande veterinären kan
vidta för att erhålla så höga
dräktighets- och levandefölre-
sultat som möjligt. Vulvas ut-
seende påverkar endometriets
cytologistatus, det vill säga
förekomsten av subkliniska/
kliniska endometriter.

➤

Figur 1. Det finns inte någon
vetenskaplig rapport om
fruktsamheten hos full-
blodsston i de nordiska
länderna.
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Flera faktorer påverkar fertiliteten, såsom
val av hingst, stoets ålder och reproduk-
tionsstatus samt betäckningsmånad (, ).
»Pneumovagina« eller »wind-sucking« är ett
välkänt problem hos speciellt fullblodsston.
Caslick () visade att det fanns ett samband
mellan denna företeelse och genitala infektio-
ner (endometriter). Den viktigaste predispo-
nerande faktorn var förändringar i vulvas
utseende, vilka förstärktes under brunst ().
Ett kirurgiskt ingrepp, allmänt känt som Cas-
licks operation, som innebär att övre delen av
blygdläpparna sys ihop, förbättrar fertiliteten
hos ston med »pneumovagina«. 

Bakteriologisk undersökning är endast en
indirekt metod att fastställa om ett sto har
endometrieförändringar. Oftast måste det
bakteriologiska resultatet kompletteras med
en cytologisk och/eller histologisk undersök-
ning (). Den säkraste enskilda metoden att
diagnostisera endometrit är livmoderbiopsi
(). Denna uppfyller emellertid inte kravet
på en snabb undersökningsmetod före
betäckningen. Knudsen beskrev  () en
cytologisk undersökningsmetod av livmoder-
slemhinnan, som visade sig vara snabb, enkel
och tillförlitlig (, ). Emellertid finns inga
publicerade studier över sambandet mellan
stoets vulvastatus och livmoderns cytologiska
status.

Bruck och medarbetare (), fann med hjälp
av ultraljudundersökning en tvillingfrekvens
på , procent hos fullblodsston. Liknande
siffror rapporterades nyligen från England
(). Eftersom tvillingdräktighet oftast leder
till abort etablerades redan  en teknik att
krossa den ena fosterblåsan strax efter det att
diagnosen ställts (, ). Morris och Allen ()
rapporterade att man med hjälp av denna tek-
nik lyckats reducera tvillingdräktigheter till
enkeldräktigheter i  procent av fallen. 

Studiens målsättning
Målsättningen med denna studie var att
undersöka fruktsamheten hos fullblodsston
(kapplöpningshästar, dock inte arabiska full-
blod) på ett välskött stuteri i Sverige, med spe-
ciell inriktning på följande parametrar:

– Dräktighetsprocent och levandefölpro-
cent efter första betäckning och efter ombe-
täckning (inom  dagar) för olika ålders-
grupper och kategorier av ston samt betäck-
ningsmånad.

– Sambandet mellan vulvastatus och liv-
moderslemhinnans cytologiska status vid
ankomst till stuteriet.

– Tvillingfrekvens och resultat av manuellt
krossande av en tvillingblåsa. 

Material och metoder
Denna studie baseras på information från 
enskilda fullblodsston, – år gamla, som
använts under en eller flera betäckningssä-
songer, resulterande i sammanlagt  stobe-
täckningar. De betäcktes av två fullblod-
shingstar (A och B) mellan  februari till 
juli under åren –. Totalt ombetäck-
tes  ston inom  dagar efter säsongens förs-
ta betäckning och nio dräktiga ston dog före
fölningen. Hingsten A betäckte  ston och
hingsten B  ston. Stuteriet där hingstarna
var uppstallade ligger nära Stockholm. 

Stona delades in i följande grupper: maiden
(ston som aldrig betäckts), fölston (sto med
föl vid sidan eller som har fölat samma
säsong), ston som aborterat/resorberat (ston
som varit dräktiga vid minst ett undersök-
ningstillfälle), gallston (ston som inte blivit
dräktiga under föregående säsong) och vilan-
de ston (ston som inte blivit betäckta under
föregående säsong).

Samtliga gynekologiska undersökningar,
provtagningar och behandlingar såväl som
andrologiska undersökningar har utförts av
samma person (Elisabeth Hemberg). 

Undersökningsrutiner

Vid ankomsten till stuteriet togs prov från cli-
toris på samtliga ston med avseende på Pseu-
domonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae
(kapseltyperna , , ) och Taylorella equigeni-
talis. De bakteriologiska proven analyserades
vid SVA, Uppsala. Samtliga prover var negati-
va avseende dessa infektionsämnen. Vid
ankomsten utfördes en gynekologisk under-
sökning på samtliga ston inklusive en nog-
grann inspektion av vulva, för att undersöka
om stoet var Caslickopererat eller om det
fanns ett behov av detta. 

Indikationerna för Caslickoperation var
luftsugning, avvikande vulvavinkel och när-
varon av »sneda slemhinneveck«. Normalt är
dessa veckbildningar i blygdens yttre slemhin-
na horisontella och ligger parallellt, tätt och
nära vulvaöppningen. Både maidenston och
fölston kan ha djupgående sneddragna veck
som sträcker sig över stora delar av vulvaslem-
hinnan och ända fram till slidkanten. Detta
orsakar en ofullständig slutning av blygdläp-
parna (Hemberg, opublicerad observation). I
materialet fanns ston med avvikande vulva-
vinkel, positiv luftsugningstest och onormal
veckbildning.

Beroende på vulvas utseende delades stona
i fyra grupper: Grupp  = ingen indikation för
korrigering, Grupp  = Caslickopererad tidi-
gare och sydd efter sista fölningen eller som

➤
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maidenston på tävlingsbanan, Grupp  = ald-
rig Caslickopererad, men med indikation på
grund av asymmetrisk veckbildning (Figur 
och ), Grupp  = Caslickopererad tidigare
men osydd efter fölning/abort, som nu opere-
rades på stuteriet.

Livmoder och äggstockar undersöktes via
rektal palpation och ultraljud (Pie Data ,
 Hz) på ankomstdagen och varannan dag
under brunsten till och med ovulationen.
Vaginalslemhinnan och cervix inspekterades
via ett engångsspekulum. För bakteriologisk
provtagning från livmodern användes en
lång, dubbelskyddad provpinne och för cyto-
logisk provtagning en enkel oskyddad

bomullspinne på förlängningspinne. Prover-
na togs via spekulum en gång per brunstcykel
(, ).

De bakteriologiska undersökningarna hade
två målsättningar (de enskilda resultaten
redovisas inte i denna artikel): att identifiera
veneriska patogena bakterier och att göra resi-
stensundersökningar av renkulturer av bakte-
rier för val av antibiotika. De cytologiska pro-
verna fixerades på förfärgade glas (Test-
simplets, Boeringer Ingelheim) och bedöm-
des subjektivt enligt en modifiering av New-
markets klassificeringssystem (, ): Grupp
 – ingen eller enstaka polymorfkärniga leu-
kocyter (PMNLs) (<, %), Grupp  – spar-

Figur 2a och 2b. Beroende på vulvas utseende delades stona in i fyra grupper: Figur 2A visar ett
sto ur grupp 0 = ingen indikation för korrigering, och 2b visar ett sto ur grupp 2 = aldrig Caslick-
opererad, men med indikation på grund av assymetrisk veckbildning.

Teckning: Elisabeth Hemberg

Figur 3. Principskiss över
olika vulvautseenden. Den
första teckningen visar en
normal vulva utan förekomst
av sneda veck. De två övriga
visar vulvautseenden med
sneda veck, vilka användes
som indikation för Caslick-
operation.
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sam förekomst av PMNLs (,- %), Grupp 
– måttlig förekomst av PMNLs (– %) och
Grupp  – riklig förekomst av PMNLs
(> %) ().  Dessa fyra grupper delades upp
i två huvudgrupper: normal livmoderslem-
hinna (Grupp ) och endometrit av olika grad
(Grupp –). Majoriteten av stona betäcktes
endast en gång per brunstcykel (, %) men
aldrig under fölbrunsten. Grupp -stona
betäcktes, sköljdes och fick en lokal antibioti-
kabehandling (via en fastsydd intrauterin
kateter) under – dagar. Grupp –-stona
behandlades på samma sätt, men betäcktes
inte under den första brunsten. Om deras
cellprov var acceptabelt under nästföljande
brunst, betäcktes de och behandlades i övrigt
som Grupp -ston. I likhet med internationel-
la undersökningar korrelerade det cytologiska
resultatet inte alltid med det bakteriologiska
resultatet. 

Den första dräktighetsundersökningen
gjordes med hjälp av ultraljud – dagar
efter ovulationen på samtliga ston. Vid upp-
täckt av två fosterblåsor gjordes ett försök att
krossa den ena fosterblåsan. Två dagar senare
upprepades ultraljudsundersökningen för att
utvärdera resultatet. 

Statistiska analyser
Information om samtliga
cytologiska undersökningar
(datum och status), betäck-
ningsdatum, resultaten av
samtliga dräktighetsunder-
sökningar och närvaron av
levande föl rapporterades i
ett EXCEL-program. Data
överfördes därefter till SAS-
programmet (Ver e, SAS
Institute Inc, Cary, NC,
USA) för statistisk analys.

Totalt fanns information om  ston, men
för levandefölprocenten fanns endast infor-
mation om  ston. Den statistiska analysen
gjordes genom att använda X-test och
Fisher’s Exact test. Signifikanser redovisas i
texten som P-värden. Ett P-värde <,
bedöms som signifikant.

Resultat
Av  betäckta ston blev , procent dräk-
tiga och , procent födde levande föl. Det
genomsnittliga antalet betäckta brunstcykler
var , per dräktigt sto och , per levande
föl.

Dräktighetsprocenten efter den första
betäckningen var i medeltal , procent
respektive , procent för hingstarna A och B
(Tabell ). Samma tabell visar också totala
dräktighets- och levandefölprocenten per
säsong och år för de båda hingstarna. Som
framgår av tabellen hade hingsten A en total
dräktighetsprocent på , procent och en
fölningsprocent på , procent. För hingsten
B var motsvarande resultat , procent
respektive , procent. Det fanns ingen sig-
nifikant skillnad mellan hingstarnas dräktig-
hetsresultat, men en numerisk skillnad i

Tabell 1. Dräktighetsprocenten (dag 14–15) efter den första betäckningen och den totala dräktighets- och levandefölprocenten för

hingstarna A och B under perioden 1997–2001.

År Hingst A Hingst B 

Antal 1:a brunst  Total Total Antal 1:a brunst Total Total

ston Dräktighet Dräktighet Levande föl ston Dräktighet Dräktighet Levande föl 

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1997 54 72 96 77 49 71 92 77

1998 52 62 94 86 39 80 87 74

1999 52 69 85 75 27 82 93 85

2000 53 66 96 88 30 70 93 71

2001 59 63 90 86 15 53 67 60

Totalt 270 66,3 92,2 82,6 160 73,1 88.8 75,2

Tabell 2. Förhållandet mellan stokategori och stoålder. Maiden = sto som aldrig betäckts, fölsto

= sto med föl vid sidan eller som har fölat samma säsong, gallsto = sto som inte blivit dräktigt

under föregående säsong, resorberat/aborterat = sto som varit dräktigt vid minst ett undersök-

ningstillfälle, vilat = sto som inte blivit betäckt under föregående säsong.

Stokategori Antal Ålder (år) 

ston 3-4 (%) 5-8 (%) 9-13 (%) >13 (%)

Maiden 67 47,8 49,2 3,0 0

Fölsto 253 2,8 43,5 35,6 18,2

Gallsto 55 0 29,1 52,7 18,2

Resorberat/aborterat 42 2,4 23,8 42,9 31,0

Vilat 13 0 30,8 46,2 23,1

➤
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levandefölprocenten
(P=,).

Åldersfördelningen i de
olika stokategorierna redovi-
sas i Tabell . I Tabell  redo-
visas dräktighets- och levan-
defölprocenten för de olika
åldersgrupperna av ston.
Stonas ålder hade ingen sig-
nifikant inverkan på dräktig-
hetsresultatet efter första
betäckningen, men en signi-
fikant inverkan på levande-
fölprocenten (P=,).
Den sammanlagda fosterför-
lusten från första dräktig-
hetsdiagnosen till fölningen
var i medeltal , procent.
Den högsta förlusten (,
%) förekom hos ston som
var äldre än  år. 

Dräktighets- och levande-
fölresultaten för de olika sto-
kategorierna redovisas i
Tabell . Det fanns ingen
signifikant skillnad mellan
stokategorierna avseende dräktighets- och
levandefölresultaten efter första betäckning-
en. Fosterförlusten från den första dräktig-
hetsdiagnosen till fölningen var numeriskt
högre för ston som hade resorberat/aborterat
under föregående betäckningssäsong
(, %) än för fölston (, %). Det sam-
manlagda dräktighets- och levandefölresulta-
tet för betäckningssäsongen för de olika sto-
kategorierna redovisas också i Tabell . Det
fanns inga signifikanta skillnader mellan sto-
kategorierna för någon av de analyserade
parametrarna.

Betäckningsmånaden hade inte någon sig-
nifikant inverkan på dräktighets- eller levan-
defölresultatet efter första betäckningen eller
första ombetäckningen.

Det fanns ett övergripande signifikant
samband mellan vulvastatus vid ankomsten
till stuteriet och cytologistatus (P=,)
(Figur ). Sammanlagt hade , procent av
stona cytologistatus – (subklinisk/klinisk
endometrit av varierande grad) (Tabell ). Av
ston utan indikation för Caslickoperation
hade , procent cytologistatus  vid
ankomsten till stuteriet. I vulvagrupp , som
utgjordes av ston som tidigare Caslickopere-
rats men inte sytts igen efter fölning/abort,
hade endast , procent cytologistatus .

Under femårsperioden diagnostiserades 
tvillingdräktigheter (, %) - dagar efter

Tabell 3. Dräktighetsprocent (dag 14-15) och levandefölprocent efter första betäckningen och

första ombetäckningen relaterat till stonas ålder.

Ålder 1:a brunst 1:a ombetäckning

(år) Antal Dräktighet Levande föl Antal Dräktighet Levande föl 

ston (%) (%) ston %) (%)

3- 4 40 72,5 59,0 8  62,5 57,1

5- 8 173 69,9 61,5 34 67,7 67,7

9-13 145 69,0 58,5 31 64,5 58,1

>13 72 63,9 38,0 21 52,4 47,6

Totalt 430 68,8 56,3 94 62,8 58,9

Tabell 4. Dräktighetsprocent och levandefölprocent efter första betäckningen samt den totala

dräktighets- och levandefölprocenten för olika stokategorier. Maiden = sto som aldrig betäckts,

fölsto = sto med föl vid sidan eller som har fölat samma säsong, gallsto = sto som inte blivit

dräktigt under föregående säsong, resorberat/aborterat = sto som varit dräktigt vid minst ett

undersökningstillfälle, vilat = sto som inte blivit betäckt under föregående säsong.

1:a brunst Total

Stokategori Antal Dräktighet Levande föl Dräktighet Levande föl

ston (%) (%) (%) (%)

Maiden 67 68,7 60,9 89,6 85,9

Fölsto 253 68,0 55,8 90,5 79,5

Gallsto 55 72,7 57,4 90,9 75,9

Resorberat/aborterat 4 64,3 43,9 92,9 73,2

Vilat 13 84,6 76,9 100 92,3

Tabell 5. Procentuell fördelning av cytologistatus inom

respektive vulvagrupp.

Cytologigrupp

Vulva-

grupp Antal ston 0 (%) 1 (%) 2 (%) 3 (%)

0 67 79,1 13,4 6,0 1,5

1 161 60,9 24,8 11,2 3,1

2 100 63,0 25,0 6,0 6,0

3 101 43,6 31,7 18,8 5,9

Totalt 429 60,1 24,7 11,0 4,2

Foto: Anne-Marie Dalin

Figur 4. Cytologiskt utstryk från stoendometrium med måttlig förekomst av
PMNL:s (grupp 2 i studien).➤
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ovulationen (hingsten A  % och hingsten B
 %). Manuell krossning av ena fosterblåsan
lyckades i , procent (/) (verifierat två
dagar efteråt med ultraljud).

Diskussion
Det totala dräktighets- och levandefölresulta-
tet var , procent respektive , procent
under en femårsperiod vid ett svenskt full-
blodsstuteri. Dessa resultat är nästan lika bra
som nyligen redovisades från Newmarket i
England () och avsevärt högre än vad som
rapporterats från stuterier i Australien
(, %) (). Det totala levandefölresultatet
för alla registrerade fullblodsston i Sverige var
under samma period (–) , pro-
cent (  ston) (Svenska Galoppförbundet).
Det genomsnittliga antalet betäckta brunst-
cykler var , per dräktighet och , per
levande föl. Detta antal är lägre än vad som
rapporterats både från England () (, per
dräktighet  dagar efter ovulation) och
Australien () (, per föl). 

Morris och Allen () redovisade en högre
dräktighetsprocent ( dagar efter ovulatio-
nen) hos fölston som betäckts första gången
senare än  dagar efter fölningen, jämfört
med dem som betäcktes under fölbrunsten
(P=,). I den nu redovisade studien betäck-
tes inga ston under fölbrunsten. Dräktighets-
resultaten var , procent respektive ,

procent (P =,), och levandefölresultatet
, procent respektive , procent efter förs-
ta betäckning respektive första ombetäck-
ning. De ston som ombetäcktes inom 
dagar visade normal brunst och hade cytolo-
gistatus  eller .

Stoets ålder av betydelse

Åldern på stona hade ingen signifikant inver-
kan på dräktighetsresultatet efter första
betäckningen, men levandefölresultatet sjönk
signifikant med stigande ålder (lägst för ston
> år) (Figur ). Den främsta anledningen är
en högre fosterdöd mellan första dräktig-
hetsundersökningen på dag – och föl-
ningen efter första betäckningen: , procent
för ston äldre än  år jämfört med , pro-
cent för alla åldersgrupper. Detta tyder på att
embryon från äldre ston har lägre överlevnad
än embryon från yngre ston. En annan tänk-
bar orsak kan vara den förändring i endo-
metriet och den ökande känsligheten för
infektioner, som observerats hos äldre ston
(). En jämförelse mellan olika stokategorier
visade att , procent av de ston som gått gall
eller som resorberat/aborterat sina foster till-
hörde åldersgrupperna – år och mer än 
år.

Tabell  visar att det finns en numeriskt
mindre skillnad mellan dräktighetsprocenten
och levandefölprocenten hos maiden/fölston

Figur 5. Levandefölresultatet
sjönk signifikant med stigan-
de ålder hos stoet. Uppklippt
livmoder från sto med ett 21-
dagars foster.
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än hos gall/resorberade/aborterade ston.
Anledningen till detta antas vara stoets ålder,
eftersom flertalet problemston återfanns bland
den äldre stokategorien, vilket också stöds av
tidigare undersökningar (, ) (Tabell ).
Antalet betäckningar/levande föl var högst
bland de ston som aborterat (,) och lägst
bland de ston som »vilat« under föregående
säsong (,). Flera faktorer har sannolikt till-
sammans bidragit till det goda dräktighetsre-
sultatet och till att det inte kunde påvisas
någon skillnad i fosterdöd mellan olika stoka-
tegorier: den noggranna gynekologiska under-
sökningen inklusive den cytologiska under-
sökningen av alla ston, att inga ston med cyto-
logistatus – betäcktes och att livmoderbe-
handlingar företogs då det var indicerat.
»Vilande« ston utgjorde en liten grupp ( %),
men hade den högsta dräktighets- och levan-
defölprocenten såväl efter första betäckningen
som sammanlagt för säsongen (Tabell ).

Vulvastatus och tvillingdräktigheter

Sambandet mellan vulvastatus vid ankomsten
och cytologistatus var signifikant (P=,).

Den högsta andelen ston med endometrit
(cytologigrupp –) återfanns i vulvagrupp 
(, %), medan de flesta ston med ett nor-
malt endometrium (cytologi grupp ) åter-
fanns i vulvagrupp  (, %). Vulvagrupp 
utgjordes av ston som tidigare opererats, men
vid ankomsten till stuteriet visade det sig att
de inte blivit hopsydda efter sista fölning/
abort, vilket sannolikt bidragit till den höga
frekvensen endometrit. De ston som hade
endometrit (, %, cytologistatus –, tabell
), fick lokal antibiotikabehandling i livmo-
dern. Hade ston tillhörande vulvagrupp 
sytts strax efter fölning/abort hade sannolikt
endometritfrekvensen och därmed också
behovet av antibiotikabehandling varit avse-
värt lägre.

Sammanlagt diagnostiserades  tvilling-
dräktigheter (, %) med ultraljud –
dagar efter ovulationen. Det fanns ingen skill-
nad mellan de använda hingstarna. Manuell
krossning av ena fosterblåsan lyckades i ,
procent av fallen enligt ultraljudundersökning
två dagar senare, vilket är ett bra resultat ().

Allmänna synpunkter

En noggrann gynekologisk undersökning av
såväl yttre som inre genitalia inklusive cytolo-
gisk undersökning av endometriet vid
ankomsten till stuteriet visade sig vara en god
utgångspunkt för det fortsatta arbetet att få
stona dräktiga. Trots den relativt sett höga
procentandelen ston med endometrit av vari-

erande grad, blev dräktighets- och levande-
fölprocenten per betäckningssäsong förhål-
landevis höga (, % respektive , %).
Bidragande orsaker till detta är att stona
endast betäcktes en gång per brunst och att
identifierade subkliniska/kliniska endometri-
ter behandlades. 

Oroande är att så hög andel av stona var i
behov av Caslickoperation (totalt  % i
denna studie, varav , % kom osydda efter
fölningen). Detta är ett internationellt feno-
men (i England ca  % och USA ca  %)
och måste tillskrivas avsaknaden av avelsarbe-
te där dylika defekter beaktas. Stort behov
föreligger därför av ett långsiktigt inriktat
avelsarbete som också tar hänsyn till de yttre
könsorganens funktion och möjlighet att vara
en naturlig barriär mot mikroorganismer.
Tills dess kan frekvensen endometriter och
därmed antibiotikaanvändningen minskas
genom att tidigare sydda ston sys snarast efter
fölningen.

Summary   
Reproductive performance of tho-

roughbred mares in Sweden

During - there were  thorough-
bred mares mated by one of two thorough-
bred stallions on a well managed Swedish stud
farm in the Stockholm area. At arrival a tho-
rough gynaecological examination of all
mares was performed including vulval status
and cytological examination of the endo-
metrium. An early pregnancy examination
was performed on day - after ovulation.
The overall conception rate and live foal rate
for the two stallions were . % and . %,
respectively . % and . %. The mean
number of served oestrous cycles per mare per
conception was . and per live foal ..
The conception rate and the live foal rate
from the first mating and the first remating
are reported for different age groups, mare
categories and month of mating. 

The mare age had a significant influence on
the live foal rate by the first mating, being
lower for mares > years of age. Resorbtion
and abortion occurred in a higher percentage
among mares > years of age. The highest
embryonic death occurred among mares with
a history of barren, resorbed or aborted
during the previous season. The month of
mating did not significantly influence the
conception rate or live foal rate by the first
mating or the first remating. There was a sig-
nificant (P=.) relationship between the
mare’s vulval status and the cytology status at
arrival. The frequency of twinning was . % ➤
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and the results of manual crushing of one of
the conceptuses was successful in . % of all
cases, according to the ultrasound scanning
two days later. 

ELISABETH HEMBERG,leg veterinär, Herrgården,
Haddebo Bruk, 697 93 Hjortkvarn
NILS LUNDEHEIM, docent, Institutionen för Husdjurs-
genetik, SLU, Box 7023, 750 07 Uppsala
STIG EINARSSON, professor, Institutionen för Obstetrik
och Gynekologi, SLU, Box 7039, 750 07 Uppsala   
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❘ ❙ ❚ vetenskap
JOHAN BRÖJER, klinikveterinär, leg veterinär, MSc, Dipl ACVIM,

AGNETA GUSTAFSSON, leg veterinär, klinikveterinär, JOHN PRINGLE, PhD, Dipl ACVIM, professor,
ANDERS GUNNARSSON, VMD, laborator, och PETER FRANZÉN, leg veterinär, biträdande överveterinär.*

Frågeställningarna kring borrelios
och kronisk ehrlichios hos häst är
många. I följande upprop efterly-
ser författarna hästar med av
veterinär diagnostiserad infektion
av borrelia eller ehrlichia, för gra-
tis undersökning i ett
forskningsprojekt vid SLU.

Frågeställningarna kring sjukdomarna borre-
lios och ehrlichios är många. I ett försök att
studera dessa sjukdomar närmare hos häst har
hästmedicinkliniken vid SLU startat ett forsk-
ningsprojekt. De projektansvariga behöver
hjälp från landets kliniskt verksamma veteri-
närer för att hitta lämpliga fall till studien.

I projektet erbjuds hästar med av veterinär
diagnostiserad infektion av Borrelia eller ehr-
lichia (så kallad kronisk ehrlichios) gratis
undersökning vid SLU. De projektansvariga
kommer att studera kliniska parametrar och

Efterlyses:

Hästar med diagnostiserad borrelios
eller kronisk ehrlichios

➤

Hästar med av veterinär
diagnostiserad infektion av
borrelia eller ehrlichia (så
kallad kronisk ehrlichios)
erbjuds nu gratis undersök-
ning vid SLU.
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utföra viss provtagning under två till tre dagar.
Således ingår klinisk undersökning, endosko-
pi, rektalisering, rörelsekontroll, gastroskopi,
eventuell neurologisk undersökning med
mera. Provtagning kommer att innefatta
hematologisk undersökning, vissa blodkemis-
ka parametrar, bakteriologisk undersökning,
hudbiopsi, PCR-analys med mera, lite bero-
ende på fallets art. 

Kostnadsfria undersökningar

I studien ska endast ingå hästar med symtom-
bild, som den praktiserande veterinären anser
vara typisk för respektive sjukdom. Fallen ska
vara av sådan karaktär att veterinären avser
behandla hästen med antibiotika mot denna

infektion men ännu inte påbörjat behand-
lingen. En förutsättning är att djurägaren är
villig att delta i projektet. Projektet har bevil-
jats etiskt tillstånd från Centrala försöks-
djursnämnden.

Alla undersökningar och laboratorieanaly-
ser på SLU är kostnadsfria för djurägaren.
Transporten av hästen till och från SLU står
dock djurägaren för. När undersökningar och
provtagningar är klara skickas hästen hem för
fortsatt vård och eventuell behandling av
remitterande veterinär. 

Projektet avser endast att dokumentera fall
och kommer inte att innehålla synpunkter på
behandling eller på fortsatt hantering av fallet
ifråga. Sammanställning av undersökningen
på respektive häst lämnas till den remitteran-
de veterinären.

Bakgrund borrelios
Borrelios hos häst orsakas av bakterien Borre-
lia burgdorferi. Kliniskt anses infektion med B
burgdorferi manifestera sig bland annat som
kronisk viktförlust, låggradig feber, stelhet,
kronisk hälta, fång, hyperestesi och främre
uveit eller genom neurologiska symtom som
beteendeförändringar, dysfagi, depression och
ataxi. Dräktiga ston anses kunna abortera vid
infektion med bakterien. Den kliniska bety-
delsen av infektion med B burgdorferi hos häst
är emellertid mycket kontroversiell och det
finns mycket få vetenskapliga rapporter där
bakterien har kunnat identifieras hos sjuka
hästar.

I en nyligen presenterad undersökning
infekterades sju specific-pathogen-free (SPF)
ponnyer med B burgdorferi (). Samtliga sju
djur serokonverterade men inga kliniska sym-
tom på sjukdom kunde noteras under de nio
månader som försöket pågick. Efter försöks-
periodens slut obducerades ponnyerna och B
burgdorferi kunde identifieras i flera organ
och vävnader med hjälp av PCR-teknik eller
bakteriologisk odling hos samtliga infektera-
de individer.

Bra diagnostiska kriterier saknas

Borrelios hos häst är således en sjukdom där
det i dag saknas bra diagnostiska kriterier.
Ofta ställs diagnosen på klinisk misstanke i
kombination med en positiv antikroppstiter. 

Vår forskargrupp har nyligen publicerat en
studie över seroprevalensen av B burgdorferi
hos   svenska hästar i samarbete med
ATG:s hästkliniker (). Studien visar att expo-
sition för infektionsämnet är vanligt förekom-
mande. I studien kunde emellertid ingen
skillnad noteras i seroprevalensen mellan fris-

Borrelios och så kallad kro-
nisk ehrlichios sprids via
fästingar. Expositionen för
smittämnena varierar därför
i olika delar av landet.
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ka hästar och hästar med symtom på sjuk-
dom. Totalt , procent av hästarna hade
antikroppar mot  borrelia. Det förelåg ingen
signifikant koppling mellan antikroppsföre-
komst och något sjukdomssymtom/diagnos
över huvud taget i den multivariata analysen -
med ett undantag. Hästar med hovledsartrit
var överrepresenterade bland hästar som hade
borreliaantikroppstiter. Huruvida detta statis-
tiska fynd är ett sant biologiskt samband
måste utredas vidare. Expositionen för smitt-
ämnet i hästpopulationen varierade avsevärt i
olika delar av landet. I Mellansverige sågs de
högsta antikroppsfrekvenserna, där var fjärde
häst kan förväntas vara antikroppspositiv. 

Bakgrund ehrlichios
Det är allmänt känt att infektion med Ehrli-
chia equi (som  bytte namn till Anaplas-
ma phagocytophilum) ger upphov till akuta
febertillstånd hos hästar i Sverige. Huruvida
kronisk infektion förekommer är mer oklart.
Kronisk infektion hos häst med denna orga-
nism finns inte beskriven i litteraturen. Hos
andra djurslag har närbesläktade infektions-
ämnen setts orsaka persistent infektion, till
exempel Ehrlichia phagocytofila (som också
bytte namn  till Anaplasma phagocytop-
hilum) hos får eller Ehrlichia canis hos hund.
En nyligen genomförd experimentell infek-
tion av häst indikerar att persisterande infek-
tion skulle kunna förekomma även hos hästar.
Hur vanligt förekommande detta kan vara
och i vilken utsträckning eventuell persistens
är kopplad till kliniska symtom är okänt. 

Vår forskargrupp har nyligen publicerat en
studie av seroprevalensen av Ehrlichia equi
(Anaplasma phagocytophilum) hos  
svenska hästar i samarbete med ATG:s häst-
kliniker (). Studien visar att exposition för
infektionsämnet är vanligt förekommande
och många symtomlösa hästar har antikrop-
par utan att ha varit akut sjuka. Totalt ,
procent av hästarna hade antikroppar mot
ehrlichia. Det var ingen skillnad i seropreva-
lensen mellan friska hästar och hästar med
symtom på sjukdom. Seroprevalensen variera-
de dock avsevärt i olika delar av landet. Mälar-
dalen och östra Mellansverige har de högsta
frekvenserna där närmare var tredje häst kan
förväntas vara antikroppspositiv. 

Lämpliga fall behövs

I Sverige i dag är det inte ovanligt att hästar
med olika kroniska och/eller diffusa symtom
på sjukdom såsom trötthet, diffusa hältor,
neurologiska symtom, ovilja till ridning, stel-
het samt olika beteendeförändringar provtas

med frågeställningen antikroppsförekomst
mot Borrelia och/eller Ehrlichia. Ett okänt
antal av dessa hästar behandlas mot misstänkt
borrelios och/eller så kallad kronisk ehrlichios
med antibiotika, företrädelsevis tetracykliner.  

Vi projektansvariga vore väldigt tacksam-
ma om ni praktiserande veterinärer ringer
någon av oss (se faktaruta med telefonnum-
mer) då ni får en patient som passar in i detta
projekt och har en djurägare som kan vara
intresserad av att låta sin häst delta.

Tack
Vi vill här passa på att tacka de kolleger som hit-
tills hjälpt oss med flera hästar, nämligen Arne
Lindholm, Hans Bernhardsson och Gunilla
Thyrén.

Om vi hjälps åt kan vi på sikt tillsammans
lära oss mer om dessa sjukdomar.

*Klinikveterinär, leg veterinär, MSc, Dipl ACVIM

Johan Bröjer, Inst för kirurgi och medicin, stordjur,
SLU, Box 7018, 750 07 Uppsala.
Leg veterinär, klinikveterinär Agneta

Gustafsson,Inst för kirurgi och medicin, stordjur, SLU,
Box 7018, 750 07 Uppsala.
PhD, Dipl ACVIM, professor John Pringle, Inst för
kirurgi och medicin, stordjur, SLU, Box 7018, 750 07
Uppsala.
VMD, laborator Anders Gunnarsson, bakteriologis-
ka laboratoriet, SVA, 751 89 Uppsala.
Leg veterinär, biträdande överveterinär Peter

Franzén, ATG:s Klinik- och forskningsavdelning,
Hästsportens hus, 161 89 Stockholm.
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070-527 20 50
Anders Gunnarsson 018-67 40 00
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Under  bildades European College of
Veterinary Clinical Pathology (ECVCP), en ny
specialistorganisation för veterinärer i Europa.

Syftet med ECVCP är att främja den vete-
rinära kliniska kemin i Europa. Det ska ske
genom att organisationen etablerar en stan-
dard för hur utbildning, träning och examina-
tion för specialister (diplomates) inom den
veterinära kliniska kemin i Europa ska se ut.
Vidare ska organisationen ge erkännande åt
de kvalificerade specialisterna genom lämplig
certifiering. ECVCP ska också utforma och
handleda fortbildningen inom den veterinära
kliniska kemin i Europa. 

Slutligen ska man uppmuntra och stödja
etableringen av standards när det gäller labo-
ratoriemetoder inom den veterinära kliniska
kemin i Europa. 

Sju kommittéer
Arbetet utförs med hjälp av sju kommittéer:

Exekutiva kommittén leder organisationens
verksamhet, betygskommittén granskar ansök-
ningar för examinering, sätter upp kriterier för
vad som krävs för att bli »De facto«-specialist,

samt utvärderar de inkomna ansökningarna,
utbildningskommittén ser över den kontinuer-
liga träningen och utbildningen, examina-
tionskommittén förbereder och administrerar
certifieringen, laboratoriestandardkommittén
definierar laboratoriestandards och godkänner
laboratorier som kan träna och utbilda blivan-
de specialister, den vetenskapliga kommittén
organiserar årliga vetenskapliga möten, under-
håller en officiell tidskrift, nyhetsbrev och en
websida och nomineringskommittén slutligen
förbereder nomineringar och val av ledamöter.

»De facto«-specialist
Fram till mars  kan man ansöka om att
få bli »De facto«-specialist, förutsatt att föl-
jande krav är uppfyllda: ➤

Ny specialistorganisation 
för veterinär klinisk kemi
MAUD PALM, leg veterinär, PhD, Dipl ECVCP.*

En ny specialistorganisation för
europeiska veterinärer som arbe-
tar med klinisk kemi startade
under förra året. Artikeln beskri-
ver dess målsättning, arbetssätt
och hur man ansöker om att få
bli »De facto«-specialist.

Fram till mars 2005 kan man
ansöka om att få bli »De
facto«-specialist hos ECVCP,
förutsatt att organisationens
krav är uppfyllda.
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Den sökande ska ha minst sju års erfaren-
het från arbete inom den veterinära kliniska
kemin och ha ägnat minst  procent av sin
tid åt arbete inom specialiteten.

Den sökande ska som förstaförfattare ha
publicerat minst tre originalartiklar i för kli-
nisk kemi relevanta tidskrifter som använder
refereegranskning, och dessutom varit med-
författare till ytterligare minst tre artiklar i
refereegranskade tidskrifter. Icke refereegrans-
kade artiklar, reviewartiklar, fallbeskrivningar
och abstracts från möten gäller inte.

Den sökande ska vara legitimerad veterinär
i ett europeiskt land eller verka i Europa.

Den sökande ska vara aktiv medlem i
ESVCP (European Society of Veterinary Cli-
nical Pathology) eller annan europeisk före-
ning för veterinär klinisk kemi.

För att bli bedömd som »De facto«-specia-
list ska den sökande skicka sitt CV till
ECVCP. Ytterligare information och ansök-
ningshandlingar finns på ESVCP:s hemsida
www.esvcp.com

Examinationsordning
Efter  införs en examinationsordning
som är baserad på en treårig fortbildning (resi-
dency eller motsvarande) utöver veterinärexa-
men, för att bli godkänd som specialist. 

Flera specialistorganisationer för veterinä-
rer (Colleges) har kommit till under de senas-
te åren. Dessa Colleges samordnas av Euro-
pean Board of Veterinary Specialists (EBVS)
som är inordnad under Federationen of
Veterinarians of Europe (FVE). 

Svenska veterinärer eller veterinärer som
verkar i Sverige och som kvalificerats som
diplomates i ECVCP är Harold Tvedten
(medlem i betygskommittén), Maud Palm
(medlem i nomineringskommittén), Inger
Lilliehöök samt Kerstin Thoren-Tolling.

*Leg veterinär, PhD, Dipl ECVCP Maud Palm,

AstraZeneca R&D, Safety Assessment B681:2, 151 85
Södertälje.

➤

15 minuter efter

Novartis Healthcare A/S · Lyngbyvej 172 · DK-2100  Köpenhamn Ö
® Registrerat varumärke för Novartis AG, Basel, Schweiz

★ CAPSTAR VET innehåller en ny aktiv substans ”nitenpyram”

★ CAPSTAR VET är en loppadulticid som verkar redan efter 15 minuter

★ CAPSTAR VET finns i tablettform till både hund och katt

★ CAPSTAR VET för närvarande den snabbaste verkande adulticiden

★ CAPSTAR VET efterlämnar inga pesticidrester
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Försäljning av djurläkemedel 2002
KRISTINA ODENSVIK, informationsapotekare, docent.*

Inledning
Årets sammanställning över antibakteriella
och antiparasitära läkemedel godkända till
djur är den sista som görs baserat på Apoteket
ABs inleveransstatistik. Inleveransstatistik
visar hur mycket apoteken köper från landets
två läkemedelsgrossister, Tamro och Kronans
droghandel (KD) och ger en god uppfattning
om försäljningen till kund. I framtiden kom-
mer sammanställningar av denna art att bygga
på Apotekets försäljningssiffror, vilket inne-
bär att en bättre uppskattning av den verkliga
förbrukningen kan göras.

Apotekets inleveransstatistik över antibak-
teriella läkemedel för djur finns sammanställd
och publicerad sedan  (, , , , , ).
Sammanställning över motsvarande siffror för
antiparasitära medel finns sammanställd från
 (, ).

Skillnader mellan enstaka år bör bedömas
med försiktighet. Här kommenteras enbart
förändringar om minst tio procent.

Antibakteriella medel
Sammanställningen i Tabell  visar att den
totala mängden antibakteriella läkemedel räk-

Apoteket ABs försäljningssiffror över antibakteriella och antiparasitära
läkemedel för djur uppvisade under 2002 inga större förändringar i
jämförelse med tidigare år. Sammanställd mängd läkemedel som
blandats i foder på fabrik, baserat på recept, visade fortsatt sjunkande
siffror.

➤

Statistiken visar att den
totala mängden levererade
antibakteriella läkemedel
2002, räknat i kg aktiv sub-
stans, ligger på samma nivå
som året innan.
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nat i kg aktiv substans ligger
på samma nivå som året
innan, det vill säga  ton.
Notera att denna siffra inte
omfattar de humangodkän-
da läkemedel som förskrivs
till djur.

Två grupper har dock ökat
kraftigt i jämförelse med
, dels cefalosporiner
(QJD), dels pleuromutili-
ner (QJX X, QJX
X). Ökningen kan bland
annat förklaras av att de pero-
rala beredningsformerna har
fått ökad användning. Årets
sammanställning över anti-
bakteriella medel innehåller
tre licensläkemedel, vilka
dock inte återfinns i grupper-
na cefalosporiner och pleuro-
mutiliner.

DDD för djur
Sedan  har försäljningen
av antibakteriella medel med
indikationen mastit hos nöt-
kreatur även redovisats i
form av definierade dygns-
doser (DDD). Avsikten har
varit att få ett kompletteran-
de förbrukningsmått i jäm-
förelse med kg aktiv sub-
stans, som i vissa fall är ett
trubbigt mätinstrument.
Begreppet DDD skall enbart
betraktas som en teknisk
enhet där hänsyn tagits till
försåld mängd läkemedel
under ett år ställt i förhållan-
de till den fastställda alterna-
tivt rekommenderade dosen
vid medlets huvudindika-
tion, i detta fall mastit, samt
populationsstorlek.

Viktigt att notera är att de
läkemedel som ingår även
används vid andra indikatio-
ner och till andra djurslag.
Häst torde stå för en icke
ringa andel av förbrukning-
en av dessa medel. Som
bekant saknas detaljerade
uppgifter över hästpopula-
tionens storlek sett över tid.
Vidare måste man ha i åtan-
ke att DDD inte nödvän-
digtvis speglar den rekom-

Tabell 2. Antibakteriella läkemedel för injektion mot mastit hos nötkreatur som en av flera god-

kända indikationer uttryckt i teoretiska dygnsdoser till 500 kg ko/1000 kor/dag. Beräkningen är

gjord utifrån Apoteket ABs inleveransstatistik.

ATC-grupp Aktiv substans Dygnsdosa Dygnsdoser/1000 kor/dag
1999 2000 2001 2002

QJ01A Tetracykliner 5 0,8 0,7 0,5 0,5
QJ01C Penicilliner: 5,2 5,1 5,5 5,5

(bensylpenicillin 12,6 1,1 1,0 1,0 1,0)
(prokainpenicillin 15b 4,1 4,1 4,5 4,5)

QJ01E Sulfonamider & 
trimetoprim 24c 0,3 0,2 0,3 0,3

QJ01F Makrolider 
& linkosamider 5 0,3 0,2 0,2 0,2

QJ01M Fluorokinoloner 1,25 0,5 0,5 0,6 0,7
QJ01R Kombinationer 10d 0,3 0,2 0,2 0,2

TOTALT 7,4 6,9 7,3 7,4

a Dos i gram till 500 kg ko. Dosering enligt FASS VET och/eller Felleskatalogen 1996-1997 om inte annat
anges.

b Dosen inkluderar prokain.
c Enligt Prescott JF & Baggot JD (8)
d 

Dosen avser prokainpenicillin.

Tabell 3. Antibakteriella läkemedel för intramammärt bruk (QJ51R) uttryckt i antal endossprutor för åren
1999–2002. Beräkningen är gjord utifrån Apoteket ABs inleveransstatistik.

Typ av intramammarium Antal endossprutor
1999 2000 2001 2002

Korttidsverkande 182 320 176 160 170 416 159 428
Långtidsverkande 308 020 275 852 283 844 264 936

Tabell 1. Total mängd antibakteriella läkemedel (kg aktiv substans) avsedda för behandling av

djur baserat på inleveransstatistik från Apoteket AB.

ATC-grupp Aktiv substans År
1999 2000 2001 2002

QG01AA, QJ01A Tetracykliner 2 251 1 7542 1 4532 1 4152

QJ01CE, QJ01R, QJ51 G- och V-penicilliner1 8 692 8 254 8 414 8 179
QJ01CA, QJ01CR Aminopenicilliner 809 852 752 767
QJ01D Övriga betalaktamantibiotika 245 315 474 676
QA07AA, QJ01G,
QJ01R, QJ51R Aminoglykosider 46 797 7702 7532

QA07AB, QJ01E Sulfonamider 2 403 2 338 2 485 2 477
QJ01E Trimetoprim inkl. derivat 397 390 414 414
QJ01F Makrolider, linkosamider 1 467 1 352 1 510 1 412
QJ01MA Fluorokinoloner 155 156 182 185
QJ01XX92, QJ01XX94 Pleuromutiliner 847 871 841 988
QJ01XX91 Streptograminer 125 - - -

TOTALT 18 237 17 079 17 295 17 266

1 Mängden beräknad som bensylpenicillin.
2 Licensläkemedel ingår.

➤
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menderade dosen. DDD är som tidigare
nämnts en teknisk enhet. Användningen av
DDD för medel med mastit som huvudindi-
kation finns tidigare beskrivet ().

Tabell  visar antalet DDD till  kg ko
per  kor och dag. Tabellen visar att det
totala antalet DDD har förändrats marginellt
i jämförelse med . Nivån tenderar att
ligga relativt stabilt även i jämförelse med tidi-
gare år.

Intramammarier
Försäljningssiffror för intramammarier
(QJR) återfinns i Tabell . Under  lan-
serades ett nytt intramammarium innehållan-
de pirlimycin. Detta läkemedel har dock inte
inkluderats i Tabell  eftersom pirlimycin till-
hör en annan farmakologisk grupp (QJF).
Övriga godkända intramammarier har upp-
delats i kort- och långtidsverkande i enlighet
med tidigare års redovisningar.

En svag siffermässig minskning av antalet
intramammarier kan noteras. Dock är denna
minskning mindre än tio procent för både
kort- och långtidsverkande intramammarier.
Värt att hålla i minnet är att korttidsverkande
intramammarier är godkända även vid andra
indikationer än mastit hos nötkreatur och till
andra djurslag. Långtidsverkande intramam-
marier är dock enbart godkända vid mastit. 

Individ och grupp
En sammanställning över mängden antibak-
teriella medel, i kg aktiv substans, avsedda för
individ- respektive gruppbehandling åter-
finns i Tabell . Siffror från  och från 
och framåt finns sedan tidigare publicerade
(). Som framgår av tabellen var merparten av

de försålda läkemedlen avsedda för individu-
ell behandling. Cefalosporiner (QJD) var
den grupp som ökade mest bland läkemedel
avsedda för individuell behandling, i liket
med året innan. Att gruppen fortsätter att öka
kan troligen förklaras med en ökad förskriv-
ning till hund och katt.

I den andra kategorin, läkemedel avsedda
för gruppbehandling, ökade QJX (övriga
antibakteriella medel) som bland annat
omfattar pleuromutiliner. Försäljningen av
fluorokinoloner varierar kraftigt mellan åren.
Även om antalet kg är lågt har fluorokinolo-
ner en hög aktivitet per viktenhet och doser-
ingen är låg. 

Andelen läkemedel avsedda för gruppbe-
handling utgjorde  endast  procent av

Tabell 4. Mängd antibakteriella läkemedel (kg aktiv substans) avsedda för individ- respektive gruppbehandling (allmänbehandling).
Intramammarier (QJ51) ingår inte. Sammanställningen är gjord utifrån Apoteket ABs inlevereransstatistik.

ATC grupp Individbehandling Gruppbehandling
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

QA07A    Medel vid tarminfektioner 607 5874 6144 5844

QJ01A      Tetracykliner 695 634 623 628 1 545 1 1114 8224 7774

QJ01C      Penicilliner1,2 9 424 9 037 9 095 8 894
QJ01D      Cefalosporiner 245 315 474 676
QJ01E       Sulfonamider & trimetoprim 2 376 2 336 2 478 2 483
QJ01F       Makrolider & linkosamider 559 531 522 477 908 821 988 935
QJ01G      Aminoglykosider2 528 474 454 460
QJ01M     Fluorokinoloner 144 150 169 178 11 7 13 7
QJ01X      Övriga antibakteriella medel3 52 56 48 49 920 815 793 939

1 Mängd beräknad som bensylpenicillin.
2 Mängd substans inkluderar även QJ01R, kombinationer.
3 tiamulin, valnemulin, virginiamycin
4 Licensläkemedel ingår.

➤

Merparten av de försålda
läkemedlen var avsedda för
individuell behandling.
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den totala mängden antibakteriella läkeme-
del.

Medel mot parasiter
Tabell  visar mängden antiparasitära läkeme-
del i kg aktiv substans. Förutom en minskad
(>%) användning av organiska fosforföre-
ningar kunde enbart marginella förändringar

noteras under  i jämförelse med året
innan.

Gruppen organiska fosforföreningar
(QPA F) har till viss del ersatts med sub-
stanser ur grupperna QPA C (pyretriner)
och QPA X och QPB (övriga medel).
Vidare kan noteras att användningen av
makrocykliska laktoner har minskat med

cirka  procent under den
redovisade fyraårsperioden.

Läkemedel i foder 
på fabrik
Sedan  sammanställer
och publicerar Apoteket AB
den mängd läkemedel som
blandats i foder på fabrik
baserat på de recept som
apoteken expedierar ().
Observera att sammanställ-
ningen inte omfattar den
mängd läkemedel som för-
skrivs till så kallade hem-
mablandare, det vill säga
djurägare med tillstånd att
blanda läkemedel i foder på
gårdsnivå. Även Statens
jordbruksverk sammanstäl-
ler den mängd läkemedel
som fabriker blandar i foder.

Tabell 5. Total mängd antiparasitära läkemedel (kg aktiv substans) avsedda för behandling av djur baserat på Apoteket ABs inleveranssta-
tistik.

ATC-grupp 1999 2000 2001 2002

Medel mot protozoer
QP51A G Sulfonamider 145 145 78 77
QP51A H Pyraner, hydropuraner a - - -
QP51A J Triaziner 5 5 4 <1
QP51A X Övriga medel mot protozoer - - - <1

Medel vid maskinfektion
QP52A A  Kinolinderivat 10 9 10 12
QP52A C  Bensimidazolderivat 1 456 1 463 1 529 1 521
QP52A F   Tetrahydropyrimidiner 3 375 3 069 3 184 3 110
QP52A X  Övriga medel vid maskinfektion 40 33 27 24

Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel
QP53A C Pyretriner inkl. syntetiska substanserc 138 200 195 198
QP53A F Organiska fosforföreningar 1 118 475 438 346
QP53A X, QP53B Övriga medel för utvärtes och systemiskt brukc 46 61 73 86

Endektocider
QP54A Makrocykliska laktoner 112 94 80b 75b

a Gruppen blev under 1999 fodertillsats.
b Siffrorna inkluderar ett licensläkemedel.
c Gruppen omfattar enbart läkemedel och inte preparat klassade som bekämpningsmedel.

Tabell 6. Antal recept där veterinären förskriver ett läkemedel för inblandning på fabrik. Fördelning av
recipen på respektive recepttyp och djurslag i procent, samt antalet (n) recipen för åren 1999-2002.
Sammanställningen är gjord utifrån Apoteket ABs receptstatistik.

År
1999 2000 2001 2002

n=2 329 n=1 183 n=1 068 n=950
[fördelningen anges i procent]

Recepttyp
Telefon 71 91 86 79
Original 24 2 5 5
Övrigt 5 7 9 16

Djurslag
Fjäderfä 30 a 2b a

Svin 63 89 85 80
Nöt 2 4 4 4
Fisk 5 7 9 16

a Förskrivning till fjäderfä anses försumbar.
b Siffran inkluderar förskrivning till fjäderfä, päls- och djurparksdjur.

➤
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Jordbruksverkets sammanställning bygger, till
skillnad från Apotekets receptstatistik, på rap-
porter från fabrikerna. Apotekets samman-
ställning för  över läkemedel i foder
kommer troligen att vara den sista som görs
utifrån recept.

Recept – djurslag
Antalet recept där veterinären förskriver ett
läkemedel för inblandning på fabrik fortsätter
att minska (Tabell ). Antalet recept under
 uppgick till  stycken. Det vanliga är
att receptet rings in till apoteket och att för-
skrivningen är avsedd för svin.

Fisk är det djurslag som näst efter svin före-
kommer i sammanhanget. Den intresserade
kan ta del av en detaljerad redovisning av för-
skrivning till fisk i Fiskhälsans årliga rapport
().

Med beteckningen nöt avses kalv. Den
behandling som framgår av recepten utgörs av
klortetracyklin som blandas i mjölknäringen.

Totalt i foder
En tydlig trend kan ses i materialet som pekar
på en fortsatt minskad förskrivning av läke-
medel som blandas i foder på fabrik (Tabell
). Tidigare nämndes i artikeln att en ökning
av gruppen QJX (övriga antibakteriella
medel) vid gruppbehandling, där bland annat
pleuromutiliner ingår, kunde ses. Detta är
dock inte fallet vad gäller inblandning på
fabrik.

Inblandning av zinkoxid i foder på fabrik
fortsatte att minska. Under  stannade

förbrukningen under tre ton.
Om minskningen kompen-
seras av en ökad förskrivning
för inblandning på gårdsnivå
går inte att utläsa ur materia-
let.

Zinkoxid blev klassificerat
som läkemedel . Efter-
som något godkänt läkeme-
del innehållande zinkoxid
avsett till svin inte fanns i
Sverige löstes problemet med
hjälp av licensförfarande och
import av läkemedlet. Statistik från
Jordbruksverket visade på en förbrukning av
zinkoxid  på   kg (). Om man antar
att förskrivningen för inblandning på gårdsni-
vå ligger i samma storleksordning som in-
blandning på fabrik, kan man förmoda att för-
brukningen av zinkoxid sedan  sjunkit
med cirka  procent. Om man däremot
enbart baserar förbrukningen utifrån de recept
som går för inblandning på fabrik så pekar det
på att förbrukningen minskat med  procent
i jämförelse med .

Samarbete 
Apoteket AB – SVA
Även i år publiceras delar av den svenska
förbrukningsstatistiken avseende djurläkeme-
del, förutom i Svensk Veterinärtidning, också
inom ramen för Svensk Veterinär Antibiotika-
resistens Monitorering (SVARM). Resultatet av
monitoreringen redovisas i en årlig rapport där
viss läkemedelsstatistik även ingår. Rapporten ➤

Tabell 7. Receptförskriven mängd läkemedel i kg aktiv substans för inblandning i foder på foderfabrik 1999-2002 avsett för behandling av
fisk, fjäderfä, nötkreatur och svin. Sammanställningen är gjord utifrån Apoteket ABs receptstatistik.

ATC-kod Läkemedelsgrupp 1999 2000 2001 2002

QJ01A Tetracykliner 396 242 217 138
QJ01B Amfenikoler 10 5 5 8
QJ01F Makrolider 183 200 209 188
QJ01M Kinolonderivat 16 9 13 11
QJ01X Övriga antibakteriella medel*

virginiamycin 99
tiamulin, valnemulin 149 238 145 93

QP51A Medel mot protozoer a

QP52 Medel vid maskinfektion 6,2 1,3 4,3 0,4
QA07A Zinkoxid** 5 218 3 451 3 234 2 736
QA12C Övriga mineralämnen*** 0,16 0,03 0,02 0,02

* Läkemedelsgruppen uppdelad till följd av substansernas heterogenitet.
** Zinkoxid klassificerat som läkemedel 980101.
*** Selen och E-vitamin.
a Koccidiostatika (QP51A) blev under 1999 fodertillsats varvid kravet på recept upphörde.

En tydlig trend kan ses i
materialet som pekar på en
fortsatt minskad förskrivning
av läkemedel som blandas i
foder på fabrik.

F
o

t
o

:
D

a
n

i
e

l
 J

o
n

s
s

o
n

,
O

r
g

a
 k

v
a

r
n



30 nummer 6 •  2003 svensk veterinärtidning 

ges ut på engelska med en svensk sammanfatt-
ning och kan beställas från SVA. Rapporten
återfinns även på SVAs hemsida (www.sva.se).

Summary
Sales of drugs approved

for animals 2002

Sales figures of antimicrobial and antiparasitic
drugs are based on statistics provided by Apo-
teket AB (The National Corporation of Swe-
dish Pharmacies). The figures for  were
roughly the same as those for . Changes,
i e increased figures, were only noted in two
groups of therapeutic classes: cephalosporins
and pleuromutilins. A plausible explanation
for the observed increase could be increased
usage of oral preparations. 

To facilitate comparisons over time, correc-
ting for differences in activity and dosage,
defined daily doses (DDD) were used as unit
of measurement for drugs with mastitis as the
main indication. The number of DDD per
cow and day exhibited a marginal change
compared with the previous year. However,
several of the drugs used in mastitis are also
approved at other indications, as well as in
other species. Presumably, a not negligible
amount of these drugs are prescribed for hor-
ses.

Most of the antimicrobial drugs are appro-
ved and used for treatment of individual ani-
mals. In fact, few antimicrobial drugs are for-
mulated for administration to groups of ani-
mals via food or drinking water. The propor-
tion of these drugs of the total sales of anti-
microbials for systemic use was  % in .

Among the antiparasitic drugs, no major
changes were recorded during  except for
a minor declining trend in organophospho-
rous compounds. 

Apoteket AB has since  compiled pre-
scription data of drugs mixed in feed at feed
mills. During  the amount of this type of
prescriptions went below  . The prescrip-
tions are mostly intended for swine. There is
an overall trend in the prescription data indi-
cating a declining usage of drugs that need to
be mixed in feed at feed mills. 

Zinc oxide, which was classified as a drug
in , has since then been prescribed in dec-
reasing amounts. In ,   kg was used
within the pig industry. This amount can be
compared with the prescribed amount of 
 kg in , which indicates a reduction of
 % compared with the figure in .

Statistics on use of antimicrobials approved
for veterinary use are since  also
published in the report of the Swedish Veteri-

nary Antimicrobial Resistance Monitoring
(SVARM). The report of , which is in
English, is available on Internet (www.sva.se).

Tack
Tack till laboratorieveterinär och VMD Christi-
na Greko, avdelningen för antibiotika, SVA, för
värdefulla synpunkter i samband med arbetet
med artikeln.

*Informationsapotekare, docent Kristina Odensvik,

Apoteket vid Djursjukhuset, Box 7017, 750 07 Uppsala.
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Aviära influensaläget 23 april
Veterinär avliden i Holland

Den  april avled en -årig tidigare fullt frisk
veterinär i sviterna av en lunginflammation.
Lunginflammationen kan bero på en infek-
tion med det aviära influensavirus som nu cir-
kulerar bland fjäderfä i Holland. 

Veterinären besökte en infekterad besätt-
ning den  april och insjuknade med feber och
huvudvärk två dagar senare. Vid besök hos
läkare den  april fann man inga symtom på
lunginflammation och han ordinerades ingen
medicin. Dagen efter togs prover från svalg
och ögon men proverna visade sig vara nega-
tiva avseende aviär influensa. Den  april togs
veterinären in på sjukhus. Han hade då
utvecklad lunginflammation och hans till-
stånd försämrades snabbt. Prover tagna den 
april visar på fågelinfluensavirus. Mannen var
inte influensavaccinerad och hade inte tagit
antiviral medicin.

Ytterligare tester pågår för att försöka fast-
ställa dödsorsaken. Skulle det visa sig bero på
en infektion med just detta fågelinfluensavi-
rus är detta det första dokumenterade fallet.
Tidigare har man enbart sett ögoninfektioner
i samband med den aktuella virustypen. All
personal som arbetar med infekterat/miss-
tänkt infekterat fjäderfä i Holland och Belgi-
en influensavaccineras och behandlas med
antiviralmedicin.

Dagsläget i Holland

I Holland har aviär influensa nu påvisats i 
fjäderfäbesättningar och det finns starka miss-
tankar om att smittan finns i ytterligare 
anläggningar. Cirka  miljoner fjäderfän har
avlivats och destruerats. Smittan sprider sig
ner genom sydöstra Holland och över till Bel-
gien, trots att man skapat buffertzoner (områ-
den som tömts på fjäderfä i förebyggande
syfte) mellan länderna. På grund av spridning-

Detta nummer av epizteln innehåller mycket
information om de aktuella sjukdomarna

aviär influensa, newcastlesjuka och SARS, samt en kort notis
om salmonellautbrottet hos katter.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd
av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

Foto: Bengt Ekberg

I Holland har aviär influensa
nu påvisats i 230 fjäderfäbe-
sättningar och det finns
starka misstankar om att
smittan finns i ytterligare
anläggningar.

➤
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en kommer man nu att avliva ytterligare cirka
tre miljoner fjäderfän preventivt för att utöka
de »tomma« zonerna både i Belgien, Holland
samt även vid gränsen in mot Tyskland.

Grisar undersöks 

angående fågelinfluensavirus

I Holland har även grisar undersökts i
bekämpningsområdet avseende antikroppar
mot fågelinfluensavirus och flera besättningar
har hittats där grisar serokonverterat. Detta
indikerar att de varit i kontakt med viruset.
Man har hittills inte påvisat levande virus hos
grisarna men dessa undersökningar fortgår.
Holländarna har bedömt situationen så pass
oroande att restriktioner införts för förflytt-
ning av grisar i området.

Om grisar samtidigt infekteras med influ-
ensastammar från olika djurslag (»mixing ves-
sel«) kan nya virusstammar med förändrade
egenskaper bildas. Man anser att för männi-
skan nya influensastammar bildats på detta
sätt, främst i bortre Asien.

Aviär influensa i Belgien

Den starka misstanken om spridning av aviär
influensa till Belgien bekräftades den  april
och därefter har ytterligare tre misstänkta fall
befunnits positiva. De ligger alla i nordöstra
Belgien inom den sedan tidigare upprättade
buffertzonen (Limburg) nära gränsen till Hol-
land. Exportförbudet som införts av de belgis-
ka myndigheterna gällande införsel av levan-
de fjäderfä och kläckägg har utökats till att
även gälla fjäderfägödsel (färska och obearbe-
tade gödselprodukter av fjäderfä) genom
kommissionsbeslut //EG, det vill säga
samma restriktioner som gäller för Holland.

Med anledning av den starka opinionen,
samt med hänsyn till viss fauna och artskydd,
kommer man i både Belgien och Holland att
påbörja ett vaccinationsprogram mot AI för
fåglar på djurparker. Många av fåglarna är
skyddade enligt lag och får inte avlivas, så de
har hållits inomhus sedan utbrottets början.
Nu måste de av djurskyddsskäl få komma ut
snarast och ska därför vaccineras. 

Newcastlesjuka i USA
Tidigare i år har newcastlesjuka (ND) konsta-
terats i Kalifornien, Nevada och Arizona. I de
senare två staterna har inga nya fall rapporte-
rats sedan länge men smittspridningen i Kali-

fornien pågår fortfarande om än i något
mindre omfattning.

Sjukdomen har nu även påvisats i Texas och
man har beslutat om ytterligare regionaliser-
ing av USA som innebär exportförbud för allt
levande fjäderfä, kläckägg, fjäderfäkött och
övriga produkter från fjäderfä från tidigare
områden (Kalifornien, Nevada och Arizona)
samt från Texas (El Paso, Hudspeth) och New
Mexiko (Dona Ana, Luna, Otero).  

SARS – zoonos?
Svår akut respiratorisk lungsjukdom (SARS)
är den första globala epidemin som dykt upp
under detta millennium. Kina och länderna i
Asien har rapporterat flest fall, men smittan
har spridits med flygresenärer till andra län-
der. Smittskyddsinstitutet (SMI) avråder nu
från onödiga resor till Hong Kong, Beijing,
eller Guangdong-provinsen, se SMI:s hemsi-
da för uppdaterad information(http:
//www.smittskyddsinstitutet.se/htm/epid/SA
L-Q&A.htm).

Sedan WHO varnade globalt för sjukdo-
men den  mars i år har detektivarbetet gått
snabbt framåt. Smittagens förefaller vara ett
coronavirus som man också har sekvenserat.
SARS-viruset förefaller mutera snabbt, något
som gör utveckling av vaccin svårare. SARS-
viruset har vissa likheter med coronavirus som
orsakar förkylning hos människa, men också
med infektiös bronkit hos fjäderfä, bovint
coronavirus och med coronavirus som orsakar
hepatit hos möss. I ett gemensamt utlåtande
från WHO/FAO/OIE den  april, noteras att
det inte finns rön som stödjer hypotesen om
smittrisker från djur eller djurprodukter som
importeras från länder där SARS-smittan
finns. Sjukdomar som till exempel infektiös
bronkit (IB) hos fjäderfä förekommer i Sveri-
ge, men det förefaller således inte finnas stöd
i dagsläget för hypotesen om IB som zoonos-
risk för SARS.

Salmonellakatter
Under vårvintern påvisades Salmonella typhi-
murium i avföringsprover från  sjuka kat-
ter, men nu verkar utbrottet ha avklingat.
Omprover har tagits från ett antal katter ca en
månad efter den akuta sjukdomen. Salmonel-
la har inte påvisats i något omprov, varför kat-
ter förefaller drabbas av akut salmonellos men
inte bli kvarstående smittbärare.

■ ■ 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.
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Fallet är
insänt av
Djursjuk-
huset
Albano,
Rinkeby-
vägen 23,
182 36 Dan-
deryd. Svaret är skrivet av
Anna Tidholm.

Blandrashund, hane, tolv år
Anamnes: Hunden remitterades från

en annan klinik på grund av vänstersi-
dig hjärtsvikt med lungödem för när-
mare diagnostik och behandling.
Status: Forcerad andning och framför
allt expiratorisk dyspné, takypné och
takykardi. Inget blåsljud hörs. I övrigt
inga onormala fynd.

Ekokardiografi: Grav dilatation av
vänster förmak, inga påvisbara klafför-
ändringar, hyperkinesi, normala
dimensioner i övriga hjärtrum.

EKG: Se Figur .

Vilken är din diagnos? – EKG

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

svar se sidan 55
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Som en replik till Wolodia Zbinie-
wiczs debattartikel i SVT nr
1–2/03, vill Länsveterinärernas
yrkesförening ge sin syn på reger-
ingens förslag om ny livsmedels-
tillsyn. Länsveterinärerna tror inte
att den föreslagna ändringen
kommer att försvaga tillsynen.

Wolodia Zbiniewicz (WZ) tar upp en aktuell
och angelägen fråga om förstärkt livsmedels-
tillsyn i Svensk Veterinärtidning –/. Han
belyser tydligt sakfrågan och problematiken
kring tillsynen om livsmedel och den stun-
dande remissen om Jordbruksdepartementets
skrivelse om en samlad tillsyn. 

Det WZ inte nämner är att skrivelsen
omfattar förslag till hur både livsmedelstillsy-
nen (med undantag för köttbesiktningen) och
djurskyddstillsynen skall vara organiserad.
WZ uttrycker farhågor om att livsmedelstill-
synen utförd av statliga myndigheter samt
kommuner blir försvagad och uppsplittrad.
Den slutledningen delas inte av Länsveterinä-
rernas yrkesförening. Vi menar att tillsynen
kommer att förstärkas från jord till bord med
förslaget i regeringens skrivelse. 

Vad säger den då i sin helhet?

Skrivelsen
Kommunerna och i viss utsträckning länssty-
relserna skall ges ansvaret för den operativa
tillsynen, dvs för inspektioner och andra fält-
kontroller. Ansvaret fördelas så att länsstyrel-
serna skall utöva tillsyn, vad beträffar livsme-
del, över större och mer komplicerade anlägg-
ningar som hittills hört till Statens Livsme-
delsverks (SLV) ansvarsområde och som för
närvarande gäller Statens jordbruksverks

(SJV) område, djurskyddstillsynen av försöks-
djur, cirkusdjur, djur i djurparker och
djurtransporter.

De centrala verkens tillsynsansvar, SLVs
och SJVs, renodlas till tillsynsvägledning som
syftar till bland annat en förbättrad kommu-
nal livsmedels- och djurskyddstillsyn. I till-
synsvägledningen ingår att med bindande
föreskrifter styra hur den operativa tillsynen
skall fullgöras och att med rådgivning och
utbildningsinsatser stödja länsstyrelsernas och
kommunernas tillsyn.

För att ytterligare förbättra förutsättning-
arna för en effektiv kommunal tillsyn införs
bestämmelser som underlättar samverkan
kommuner emellan. Vidare ställs krav på att
kommunerna skall upprätta tillsynsplaner
och att samrådsgrupper inrättas med uppgift
att följa tillsynen inom länet.

Länsstyrelsen övervakar kommunerna
Kommunerna skall åläggas att rapportera sin
tillsynsverksamhet till länsstyrelserna och den
centrala myndigheten. Uppdagas brister i den
kommunala tillsynen skall länsstyrelserna
kunna vid vite ålägga kommunen att rätta till
bristen. Ytterst kan det bli fråga om att flytta
över tillsynsansvar från kommun till länssty-
relse.

Det föreslås att livsmedels- som djur-
skyddstillsynen skall finansieras genom avgif-
ter av dem som blir föremål för tillsyn. Avgif-
ternas storlek skall årligen fastställas av centra-
la myndigheter. Departementet har vid arbe-
tet sneglat på miljöbalkens möjligheter att
överlämna tillsyn från kommun till länsstyrel-
se, även tvångsmässigt, och till samarbete mel-
lan kommuner och mellan länsstyrelser. 

Tillsynen kommer att styras hårdare
genom föreskrifter och instruktioner från de
centrala verken (med SJVs råd som mönster).
Samrådsgrupper mellan kommuner och
länsstyrelser blir obligatoriska. 

Livsmedelstillsyn
Livsmedelstillsynen som utförs av kommu-
nerna blir i stort oförändrad, medan tillsynen
som åvilat SLV överförs till länsstyrelserna.
Detta omfattar även den tillsyn som delege-
rats till kommunerna. Livsmedelsverket

repl ik

Länsstyrelserna klarar en utökad tillsyn
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behåller besiktningsveterinärorganisationen i
väntan på en köttbesiktningsreform, samt
skeppshandel och tullfrågor (import till EU). 

Djurskyddstillsyn 
Den nya djurskyddsmyndigheten blir central
myndighet och implementerar EU-lagstift-
ning, tar fram nya föreskrifter m m. Kommu-
nen bedriver tillsyn som tidigare. Länsstyrel-
serna övertar tillsynen av försöksdjur, djurpar-
ker, zoobutiker, transport, slaktdjur, vilthägn,
cirkusar m m. Om länsstyrelser önskar överta
tillsynen från kommuner kan detta ske i sam-
förstånd, annars avgör de centrala myndighe-
terna eller regeringen.

Finansiering av tillsynen
Förslaget är att livsmedelstillsynen helt
avgiftsfinansieras med taxa i proportion till
behovet av rutintillsyn, så även lokalgodkän-
nanden. Övrig tillsyn som befinns nödvändig
skall finansieras genom timtaxa. Det är inte
helt klart uttalat hur taxorna skall sättas men
troligen blir det genom centrala beslut tagna
inom de olika klasserna. Det står klart att viss,
tidsödande tillsyn, särskilt på djurskyddsom-
rådet, inte kan finansieras med avgifter utan
det måste ske på annat sätt, som årlig taxa
baserad på rekommenderad tillsynsfrekvens
eller timtaxa för återbesök, djurtransporter

och tillfällig djurhållning. Förprövning och
tillstånd debiteras som hittills.

Sanktioner
Sanktioner anses viktiga för att komma till
rätta med missförhållanden. Länsstyrelserna
skall kunna utfärda sanktioner mot kommu-
ner genom förelägganden och viten rörande
tillsynsplaner och personaltäthet eller genom
att överta tillsyn av enskilda objekt eller kom-
munens samtliga. Vid oenighet avgör reger-
ingen.

Den veterinära kompetensen är hög
Tanken är att den totala tillsynen förstärks
med regional tillsyn i och med att de regionalt
belägna tillsynsobjekten kontrolleras av
länsstyrelserna, myndigheter direkt under-
ställda regeringen. Livsmedelstillsynen skall
inte ses som fristående från annan tillsyn som
länsstyrelser bedriver inom miljö-, djur– och
smittskydd, veterinär tillsyn och kontroll av
lantbruk. Endast hos länsstyrelsen finns dessa
samlade och det är den myndighet som utö-
var tillsyn från jord till bord. Den veterinära
kompetensen är hög på länsstyrelserna och
förändringen skall inte som WZ befarar inne-
bära en försämring av tillsynen, speciellt inte
med en förväntad förstärkning av kompetent
personal från SLV. I Jordbruksdepartementets
skrivelse har ett samlat grepp tagits för att i
förlängningen stärka den Veterinära folkhäl-
san, »Veterinary Public Health«.

Delegeringsordningen som WZ nämner
kan vara och är ett problem i vissa samman-
hang. Det som dock inte WZ redovisar är att
länsstyrelserna inom miljöbalkens område
och som Jordbruksdepartementet föreslår
skall kunna vitesförlägga kommuner som inte
sköter sin tillsynsuppgift. Detta innebär en
förstärkning av tillsynsordningen, tillsam-
mans med möjligheten att länsstyrelserna kan
ta över kommuners tillsyn. För att motverka
problemen med delegationsordningen bör
lagstiftningen vara tydlig i vem/vilka som har
tillsynsskyldighet.

Centrala verk ska inte göra golvjobb
Att ett centralt verk, som SLV, bedriver
objektrelaterad tillsyn är idag ovanligt. Sta-
tens naturvårdsverk (SNV) har lagt över sin
tillsyn på länsstyrelserna och SJV har största
delen av sin tillsyn förlagd till länsstyrelserna

Endast hos länsstyrelsen
finns tillsyn inom miljö-,
djur– och smittskydd, veteri-
närverksamhet och lantbruk
samlade. Det är den myndig-
het som utövar tillsyn från
jord till bord, menar länsvete-
rinärerna.

➤
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och fortsätter att delegera via lagstiftningen.
Att som SLV vilja hålla kvar sin regionala till-
syn kan därvidlag tyckas otidsenligt och dyr-
bart. Att hålla en stor stab med anställda som
reser land och rike runt, i stället för att ta till-
vara på kompetens och kunskap på länsstyrel-
serna för regional tillsyn, måste te sig dyrbart
i regeringens ögon. Statliga centrala verks
samlade kraft behövs i mer strategiskt interna-
tionellt arbete, att säkra Sveriges ställning och
inställning i Veterinary Public Health-frågor i
EU och OIE. Statens livsmedelsverk skall inte
behöva »hålla på med på golvjobb« utan vara
mer en förbindelselänk mellan det internatio-
nella och nationella.

Regeringen tycks också i sin skrivelse gå
SLV tillmötes vad avser regionala centra som
efterlystes i SLVs Rapport -: »Effektiva-
re livsmedelstillsyn – förslag till arbetssätt,
organisation och finansiering« med att föror-

da länsstyrelserna, vilka redan har den regio-
nala uppgiften att samordna livsmedelstillsy-
nen.

Länsstyrelserna är redan idag regeringens
regionala tillsynsmyndighet vad avser djur- och
miljöskydd samt veterinär verksamhet.
Länsstyrelsernas länsveterinärer arbetar också
nära det humana smittskyddet vid livsmedels-
burna sjukdomar och zoonoser, vilket troligen
ytterligare kommer att förstärkas. Så om såväl
personella som ekonomiska resurser tillskjuts,
varför skulle den objektrelaterade livsmedels-
tillsynen inte förstärkas på regional länsstyrelse-
nivå?

Länsveterinärernas yrkesförening

genom 
Barbro Röken, ordförande

Margareta Stéen, styrelseledamot
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Högtidlig installation
Fredagen den  april var det dags för
SLU:s nya professorer att dra på sig hög-
tidskläderna och tåga in i universitetsau-
lan, för att vederbörligen bli installera-
de.  professorer installerades i år vid
SLU i Ultuna, och senare kommer ytter-
ligare fyra professorer att installeras i
Alnarp och fem i Umeå.

För den veterinärmedicinska fakulte-
ten välkomnades Sandor Belák som pro-
fessor i virologi, Caroline Fossum som
professor i veterinärmedicinsk immuno-
logi, Åke Hedhammar som professor i
smådjursmedicin, Jan Johnsson som
professor i medicinsk kemi och Ronny

Lindberg som professor i patologi.
Universitetets rektor Ann-Christine

Bylund framförde i sitt tal till professo-
rerna att hon kände stolthet över instal-
landis samlade kunskaper. Samtidigt
konstaterade hon att SLU vuxit ur sin
gamla struktur baserad på tre högskolor,
och därför omorganiserar i fyra fakulte-
ter. Rektor hälsade professorerna väl-
komna till »ett spännande skede av uni-
versitetets historia«, och ålade dem
ansvaret att »skapa ett starkt samman-
hållet SLU«. 

Installationsföreläsningar
Dagen innan installationsceremonin

höll de nya professorerna traditionsen-
ligt populärvetenskapliga föreläsningar
inom sina respektive ämnesområden.
Dessa beskrev på ett bra och medryck-
ande sätt professorernas verksamheter,
och förtjänar därför att återberättas.

Vaccin mot kostsam humansjukdom
Ronny Lindberg, professor i patologi,
berättade under sin installationsföreläs-
ning om schistosomiasis, en tropisk
folksjukdom och zoonos. För allmänhe-
ten är sjukdomen mer känd som snäck-
feber eller bilharzios och den förekom-
mer endemiskt i drygt  länder. Sjuk-
domen uppstår när den orsakande para-

Professorsinstallation på SLU

Fredagen den 4 april installerades 14 nya professorer på SLU i Uppsala,
varav fem var knutna till den veterinärmedicinska fakulteten. Dagen
innan gav professorerna traditionsenligt en populärvetenskaplig instal-
lationsföreläsning. Som en röd tråd genom samtliga föreläsningar
löpte de molekylära metoder som forskningen numera använder, och
det samarbete som sådana metoder ger möjlighet till.

➤

Sandor Belák, Jan Johnsson,
Göran Dalin (dekanus vid den
veterinärmedicinska fakulte-
ten), Caroline Fossum, Åke
Hedhammar och Ronny
Lindberg poserar framför
VMF:s fanborg direkt efter
årets professorsinstallation.
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siten slår sig ner i slutvärden och börjar
lägga upp till   ägg per dag. Parasi-
ten kan leva kvar i värden i – år och
ge både akuta och kroniska sjukdoms-
symtom. De patienter som dör har
oftast leverfibros som dödsorsak. Man
räknar med att ungefär  miljoner
människor infekteras varje år och att ca

  dör, men också djur kan infek-
teras.

Smittkällan är infekterat sötvatten
och parasiten tränger in genom huden
eller via munnen på drickande djur.
Riskfaktorer är översvämningar och
dammbyggen och behandlingsmöjlig-
heterna är få. Avmaskningsmedel finns

men resistensrisken är stor. Ronny Lind-
berg deltar i det internationella arbetet
med att få fram ett vaccin mot smittan.

Smittspårning på molekylär väg
Sandor Belák, professor i virologi, berät-
tade om de nya forskningsmöjligheter
som öppnat sig för virologer tack vare
metoder som PCR (Polymerase Chain
Reaction), som ersätter de klassiska
metoderna virusodling och immu-
nofluorescens. PCR innebär en biolo-
gisk kopiering av molekyler som ger
möjlighet att snabbt identifiera gense-
kvenser och att bygga upp släktträd för
virus. Internationella databanker finns
dit man skickar sina gensekvenser. Man
kan därifrån få besked om exakt
varifrån ett virus kommer och var i värl-
den tidigare utbrott med samma virus
ägt rum. Det blir också lättare att fast-
ställa vilket virus som är i farten när
man har likartade symtombilder, t ex
för att skilja klassisk och afrikansk svin-
pest åt. Härigenom kan man undvika
att slakta miljontals grisar i onödan och
man får också möjlighet att skilja
antikroppar från vaccinerade och
ovaccinerade djur. I Sverige, där djuren
förflyttas lite, har det visat sig i samband
med bekämpningen av BVDV (bovint
virusdiarrévirus) att vi t o m har gårds-
specifika virus. 

Den forskning som Sandor Belák
utfört ligger nu som underlag hos OIE
(Office international des épizooties) för
godkännande av PCR-metoden som
diagnostisk metod. Den kommer då att
tas med i officiella manualer för
smittspårning. EU:s utökning kommer
att ställa ökade krav på samarbete, nya
metoder och bra smittspårning.

Immunförsvar på gott och ont
Caroline Fossum, professor i veterinär-
medicinsk immunologi, berättade om
fördelar och nackdelar med att ha ett
immunförsvar i kroppen. Det positiva
är skyddet mot infektioner och »min-
net« som skyddar mot återinfektioner
och ger möjligheten att vaccinera.
Immunsystemet har dock också avigsi-
dor såsom autoimmuna reaktioner,
allergier och överkänslighet och avstöt-
ning av transplantat. Allteftersom
forskningen går framåt hittar man nya
mekanismer. Fyndet av cytokiner revo-
lutionerade till exempel immunvärlden
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och man har också hittat ett neuro-
endokrinologiskt immunförsvar. 

Studier har även visat att det finns en
genetisk inverkan på immunförsvaret
och att det är hög arvbarhet på vissa
parametrar, till exempel antal neutrofiler
och celltal. Det är därmed möjligt att
genom avel påverka djurens immunför-
svar och lokalisera lämpliga kandidatge-
ner för selektion. Frågan är bara vilka
parametrar som verkligen ger ett bra
immunförsvar.

Den veterinärmedicinska immunolo-
gin hänger med bra i forskarvärlden och
det bevisades när ett internationellt
veterinärmedicinskt immunologimöte
anordnades i Uppsala .  Men
utvecklingen går enormt snabbt och det
är en utmaning att kunna hänga med.
Inom undervisningen vid SLU har man
gjort en strategisk satsning och det ges
nu mellan – veckors undervisning i
immunologi.

Från Belgisk Blå till spädbarnsdöd
Jan Johansson, professor i medicinsk
biokemi, berättade om sin forskning på
korta proteiner (peptider) och deras
samband med olika sjukdomar hos män-
niskor och djur. Jan Johansson har kart-
lagt två proteiner från lunga som inte är
vattenlösliga utan ingår i en tvättmedels-
liknande substans (surfaktant) som för-

hindrar att alveolerna kollapsar på grund
av för hög ytspänning. Hos för tidigt
födda barn och kalvar av rasen Belgian
blue är dessa lungsurfaktanter otillräckli-
ga och ger dödligt nedsatt andningsför-
måga. Spädbarn kan nu behandlas med
surfaktant som tagits fram från grislung-
or. Detta är dock förenat med vissa risker
och behov finns av att ta fram ett synte-
tiskt surfaktant i stället. Hittills har man
i kaninförsök haft bra effekter. 

I samband med detta arbete har man
också kommit in på problemet med pro-
teiner som klumpar ihop sig och då
leder till sjukdomarna Alzheimer, Par-
kinson, diabetes mellitus och även
spongioforma encephalopatier (BSE
och Creuzfeld Jacobs disease). Exakt hur
dessa sjukdomar uppstår vet man inte i
dag och någon bot finns inte heller. 

Hundsjukdomar och folkhälsa
Åke Hedhammar, professor i smådjurs-
medicin, har fokuserat sin forskning på
hundar. Anledningen till att forskning
på hundar har utvecklats så fantastiskt i
Sverige är delvis att de är så gamla, 
procent är över sju år. De utgör därmed
en geriatrisk population med förändrat
sjukdomspanorama, de har mer degene-
rativa sjukdomar än problem med infek-
tioner, och de delar dessutom sitt liv
med människan i samma miljöer. Hun-

den som art är homogen men det finns
många mycket olika raser och de utgör
intressanta studieobjekt i tvärmedicinsk
forskning.

Den starkast påverkande faktorn för
när och hur en hund dör är arvet. Det
finns många enkelt nedärvda sjukdomar
där hunden kan fungera som
modelldjur, till exempel ögonbottenför-
ändringar, koagulationsdefekter, urin-
stensbildning, neurologiska störningar,
immunologiska rubbningar m m. 

Att Sverige blivit så bra på denna
forskning beror delvis på vår goda doku-
mentation av alla hundar. Svenska Ken-
nelklubbens register, ID-märkningen
och även våra djurförsäkringar ger till-
gång till både dödsorsak, sjukdomsföre-
komst och primärvård. Det är också
unikt att alla element som behövs för
denna forskning finns samlade på en
plats som på SLU, med tillgång till kli-
niskt material på djursjukhuset, geneti-
ker, fysiologer och patologer, epidemio-
loger och nutritionsforskare. Även bete-
endevetare har kopplats in i den strate-
giska satsning på detta område som
påbörjades för tre år sedan, där man
bland annat samarbetar med Uppsala
universitet.

Christina Arosenius

Johan Beck-Friis

Jan Johansson har
visat att hos för
tidigt födda barn
och kalvar av rasen
Belgian Blue är
mängden lungsur-
faktant otillräcklig,
vilket kan ge död-
ligt nedsatt and-
ningsförmåga.
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Under våren arrangerades en rad
välbesökta symposier för veteri-
närer på temat »vektorburna
sjukdomar hos hund«. Författaren
refererar här det symposium som
hölls i Stockholm den 13 mars.

Den – mars arrangerade Intervet AB tre
uppskattade symposier i Göteborg, Lund och
Stockholm. Intresset var stort då totalt 
veterinärer anslöt för att ta del av det senaste i
ämnet »vektorburna sjukdomar hos hund«.     

Susan Shaw från veterinärhögskolan i Bri-
stol är en mycket kompetent och engagerande
föreläsare och hennes föreläsarekollega, Anne-
lie Bjöersdorff, kompletterade kunskapsstoffet
föredömligt genom erfarenheter med lokalt
fokus.

Ämnesområdet vektoröverförda sjukdo-
mar expanderar snabbt, även på våra bredd-
grader. Kunskapen om vektorernas beteende
vidgas. Ixodesvarianter utöver I ricinus är nu
dokumenterade, åtminstone i våra grannlän-
der, som en förmodad följd av klimatföränd-
ring, demografiska förskjutningar och nya
metoder i land- och vattenvård. Bland de
kända sjukliga tillstånden definieras till exem-
pel borrelios, granulocytär ehrlichios och bar-
tonellos. Den senare är kanske mera känd som
orsak till »cat scratch disease« hos människor,
men även som orsak till ögonlidanden, endo-
kardit och vaskuloproliferativa sjukdomar.

Susan Shaw redovisade prevalenser från
Danmark, vilka kanske låter sig extrapoleras
till situationen i Sverige.  procent av under-
sökta fästingar från danska hundar var positi-
va för Borrelia burgdorferi. Motsvarande siffra
för granulocytär ehrlichios befanns vara unge-
fär två procent. Susan Shaws redogörelse för
de olika smittämnenas klinik, diagnostik,
terapi och profylax gav en fascinerande
inblick i en hittills föga belyst veterinär- och
humanmedicinsk situation i relation till den
märkbara ökningen av fästingplågan.

Ehrlichia har blivit Anaplasma 
Det vi till vardags känner som Ehrlichia,
kunde Annelie Bjöersdorff berätta att man
numera kallar Anaplasma. Hon kunde elegant

spalta upp mikroorganismen i moderna, kor-
rekta taxonomiska termer. Tidsfaktorns bety-
delse underströk hon med emfas – det krävs
exempelvis bortåt ett och ett halvt dygn innan
en infekterad fästing kan överföra sin last av
Anaplasma phagocytophilum till sin slutvärd.
Fästingar skall givetvis avlägsnas så snart de
påträffas.

Serologiska undersökningar är av begränsat
värde, i synnerhet hos kliniskt friska individer.
En sjättedel av den svenska befolkningen har
exempelvis befunnits serologiskt positiv för
ehrlichios (sjukdomen heter fortfarande ehrli-
chios trots att mikroorganismen bytt namn)
och nio av tio nötkreatur i Kalmartrakten
kommer att befinnas positiva, om provtag-
ning sker i slutet av en betesperiod. Immuno-
logiska egenheter hos A phagocytophilum,
såsom hämning av vanligtvis immunologiskt
aktiva celler, inklusive fagocytos, och etabler-

Susan Shaw från veterinärhögskolan i Bristol
var en av de experter som föreläste om vektor-
burna sjukdomar hos hund.

Fästingskyddet i fokus
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ing av persistent (subklinisk) infektion,
demonstrerades pedagogiskt i Annelie Bjöers-
dorffs föredrag.

Hennes parallella utblickar i den human-
medicinska, kliniska sfären gav en fördjup-
ning av problematiken. Detta kom även till
uttryck i Annelies redogörelse av epidemiolo-
giska sammanhang, diagnostik och terapi
beträffande borrelios och TBE i Sverige.
Handfasta råd, såsom vikten av god hygien
vid avlägsnandet av fästingar från hundar eller
katter – handtvätt och avtorkning av bordet –
samt försiktighet vid blodhantering (risken
för överföring av bartonellos!) gav ytterligare
behållning av föredragningen.

Sjukdomar hos resande hundar
Susan Shaw återkom med lättillgängliga noti-
ser rörande vektoröverförda sjukdomar hos
resande hundar. Den svenske klinikern har

begåvats med uppfordran-
de krav på uppmärksamhet
och eftertanke sedan Sveri-
ges EU-inträde blivit ett
faktum. Som exempel kan
nämnas, att leishmanios
som zoonos är ett tilltagan-
de, om än omedvetet, im-
portproblem. Det finns all

anledning att även ge råd därom till djurägare
som planerar att resa med sin hund till exem-
pelvis Medelhavsområdet. 

Frågor om fästinghalsband
Sessionen avslutades med att Olof Skarman
från Intervet gick igenom de vanligaste frågor-
na som veterinärer, apotek och djurägare stäl-
ler om företagets fästingbekämpande produk-
ter. Där framkom bland annat att ett aktuellt
fästinghalsband ger ett vattenfast skydd som
medger bad, men att ägaren bör se till att hals-
bandet inte trillar av i vattnet.

De cirka  deltagare som varit med
under symposiet i Stockholm kunde ge sig
hemåt igen fyllda både av ny kunskap och av
mat i magen.

Gösta Nyberg

Leg veterinär      

Den organism vi till vardags känner som Ehrlichia,
kunde Annelie Bjöersdorff berätta att man numera
kallar Anaplasma.
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Sveriges Veterinärförbund
fortsätter sin utbildning för
de veterinärer som ingår i
förbundets kollegiala nät-
verk. Nätverket har nu fun-
nits i tre år och bildades för
att veterinärer med olika pro-
blem under sekretess ska
kunna vända sig till en kolle-
ga. Den veterinär som snabbt
behöver råd och stöd i något
som gäller arbete eller privat-
liv kan vända sig till dessa
rådgivare/stödpersoner.
Samarbete med läkare
Från första start av veterinärförbundets
kollegiala nätverk har SVF haft ett visst
samarbete med det nätverk som Läkar-
förbundet redan startat, framför allt
genom kontakten med deras samordna-
re Inger Löfvander. I år firar läkarnas
nätverk femårsjubileum och anordnade
med anledning av detta ett jubileumsin-
ternat. Efter förfrågan välkomnades
veterinärförbundet att delta i första
dagens utbildningsprogram, som hand-
lade om konfliktlösning och mobbning.
Sex av SVFs nätverksmedlemmar del-
tog, och från kansliet dessutom Amelie
Lothigius och Christina Arosenius.
Många tänkvärda inlägg framfördes från
föreläsare och det dryga -talet deltaga-
re från läkarsidan. 

Ensam föreläsare var Ingela Thyle-
fors, organisationspsykolog från Göte-
borgs Universitet som under många år
forskat och undervisat inom detta områ-
de. Hon har också skrivit flera böcker

om kommunikation mellan människor,
mobbning, problem vid omorganisatio-
ner osv. Hon har mest ägnat sig åt pro-
blem inom svenska »välfärdsorganisatio-
ner«, det vill säga vårdinstitutioner, kyr-
kan och liknande. Det är påfallande hur
ofta denna typ av problem dyker upp på
platser där man egentligen ska ägna sig
åt att gagna välbefinnande, hälsa och
utveckling för andra människor. 

Mobbning och konflikter
Det ämnesval som Läkarförbundet gjort
passade väl in i de önskemål om ämnen

att ta upp som SVFs nätverk framfört.
Ämnet verkar vara ett ökande problem
på många arbetsplatser, inte bara de
veterinära. 

Deltagarna fick veta att  procent av
det som så småningom blir mobbning
har sitt ursprung i vanskötta konflikter
på arbetsplatsen, att ha ett arbete inne-
bär också att ha konflikter. Det finns
inte heller något »rätt sätt« att hantera
konflikter, konflikter mellan människor
är varken onda eller goda, de bara är.
Konflikter är alltid multifaktoriella, alla
har alltid rätt och ingen har någonsin
rätt.

Konflikter och samarbete är inte skil-
da åt, de är olika faser av en process. För
att klara detta är det viktigt att man har
en personlig mognad, inre referens-
punkter och en inre »kompass«. Särskilt
kollegiala rådgivare behöver en ordent-
lig inre tyngd i sig själva för att klara och
orka med detta. Allra viktigast med den
inre tyngden är det på chefsnivå, en chef
ska »härbärgera« allas oro och ångest
utan att läcka ut egen oro. Människor
som »läcker« får förödande konsekven-
ser på en arbetsplats, ibland är det så att
för att få egen »frid i själen« lägger man
ut sina inre konflikter på omgivningen. 

Voice, loyalty och sedan exit
Om man befinner sig på kollision med
omgivningen försöker man ofta upphä-
va sin röst och säga ifrån. Ibland har
detta effekt och då är allt bra men ibland
genomförs saker man inte kan stå för,
trots det försök till protest man gjort.
Då måste man pröva sin lojalitet med
företaget/arbetsplatsen/kollegerna och
avgöra om man kan ställa upp på detta
beslut ändå och arbeta med de nya
förutsättningarna. Kan man inte det
finns det två vägar att gå och den bästa
är att ta beslut om att lämna arbetsplat-
sen och söka något nytt. 

Utbildning för 
Kollegiala Nätverkets medlemmar

Ensam föreläsare för de kollegiala nätver-
karna var Ingela Thylefors, organisations-
psykolog från Göteborgs Universitet.

➤
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De som inte gör detta, utan, trots att
de upphävt sin röst och prövat sin loja-
litet och inte instämmer med besluten,
ändå stannar kvar går då in i något som
kallas »neglect«. De stannar kvar utan
att engagera sig längre, dessa människor
hamnar i ett mycket sämre läge även om
de så småningom väljer »exit«. I denna
grupp hittar man troligen många av
dem som karakteriseras som utbrända
och har högt sjuktal. Man blir utbränd
om man inte får rimliga förutsättningar
att göra ett bra jobb, det är inte hög
arbetsbelastning i sig eller enbart mins-
kad kontrollmöjlighet som är proble-
men. Meningsfulla mål kräver också
rimliga resurser för att uppfylla dem,
annars faller folk in i destruktiva beteen-
den.

Vem mobbar vem?
Mobbningen är multifaktoriell och har
sällan endast en orsak, det är ett interak-
tivt samspelsproblem. Man måste titta
på alla de inblandades agerande: mobba-
ren, offret, medlöparna. Det har visat sig
att den mest bestående skadan för offret
inte är mobbarens agerande utan sveket
från alla övriga som inte ställde upp. Att
inte bli uppbackad när man talar för
hela gruppen är en svår upplevelse. Det
är också viktigt att omgivningen inte
låser fast offren i deras situation utan

hjälper dem ur den. Det är också här
som ett kollegialt nätverk fyller en viktig
funktion. Offren bör inte ha en känslo-
mässig relation till hjälparen, deras
behov av att prata kan »prata sönder« de
återstående relationerna till familj och
vänner. Externa samtalskontakter är
bättre.

Bra med byråkrati
Ingela Thylefors konstaterade också att
den så förhatliga byråkratin ändå har
sina fördelar i detta sammanhang. Byrå-
krati är skapad för att minimera konflik-
ter mellan människor, det finns en tyd-
lig ordning och reda och struktur. Som
chef måste man dock ha en lagom stor
grupp människor att hantera, blir det
för många blir det omöjligt. Det är stor
skillnad mellan arbetsenheter som har
en tydlig, icke förhandlingsbar struktur
och de med mera luddiga gränser. 

De flesta människor vill veta vad som
gäller och sedan få frihet inom dessa
ramar. Sådana fasta ramar ger också gott
utrymme för mer udda medarbetare.
Återkommande problem på en arbets-
plats beror bland annat på dålig struk-
tur, felaktig rekrytering och dålig intro-
duktion till arbetet, dåliga ramar.  

Avslutning med ordföranden
När läkarna drog sig tillbaka i slutet av

dagen anslöt i stället SVF-ordföranden
Karin Östensson till veterinärförbun-
dets grupp. Nästan två timmar ägnades
åt att diskutera hur det veterinära nät-
verket har fungerat och arbetat sedan
förra mötet, vilken typ av problem de
stött på och vad de känner behov av att
lära sig mer om vid nästa träff. 

Ett nytt problem som har dykt upp
inom kåren är veterinärer som tappar
självförtroendet vad gäller yrkesutöv-
ningen. Arbetstakten är idag mycket
hög på de flesta veterinära arbetsplatser
och det kan vara svårt för någon som t
ex varit borta några år på grund av barn-
ledighet att komma tillbaka och genast
hänga med i detta tempo. Utvecklingen
på det medicinska området går också
fort, nya mediciner, nya behandlings-
metoder och nya sjukdomar dyker upp.
Förbundet vill gärna hitta ett bra sätt att
hjälpa dessa personer och tror att en
»mentor« skulle kunna vara en väg att
gå.

Denna artikel slutar därför med ett
upprop till samtliga veterinärer i landet:
Kan du tänka dig att ställa upp som
mentor för en »ringrostig« kollega så
anmäl intresse till Amelie Lothigius på
kansliet på telefon -   eller
e-post: amelie.lothigius@svf.se

Christina Arosenius

Nästan två timmar ägnades åt att diskutera hur det veterinära nätverket fungerat. Vid veterinärernas bord ses Anne-Marie Dalin,
Eva von Celsing, Erik Kjellgren, Herbert Lundström och Gunnar Bergsten.

➤
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Den 27 mars 2003 höll veterinärförbun-
dets styrelse sitt andra

styrelsemöte för året.
Här refereras de vikti-

gaste punkterna på dagord-
ningen under styrelsesammanträ-

det.

SVFs omorganisationsgrupp
Anders Forslid och Susanne Åkerblom redo-
gjorde för Arbetsgruppens för SVFs omorgani-
sation fortsatta arbete. Redan på ett tidigt stadi-
um insåg den stora arbetsgruppen, med repre-
sentanter för samtliga riksföreningar, att beho-
vet av ett arbetsutskott var stort för att underlät-
ta arbetet samt minska kostnaderna. AU utgörs
av Torsten Jakobsson, Lars Thorén, Anders
Forslid och Susanne Åkerblom. AU samt den
stora omorganisationsgruppen har fram till slu-
tet av mars  hållit tre möten vardera.

Det initiala skedet av omorganisa-
tionsgruppens arbete har bland annat bestått
av en problemorientering med analys av vilka
faktorer som håller samman en intressegrupp
– en så kallad »kittanalys«. Vidare kommer två
representanter för gruppen att under våren
besöka Danmark för att få en närmare insikt i
det danska veterinärförbundets organisation.

Styrelsen påpekade vikten av att gruppen
inkommer med en tidplan för sitt arbete.
Representanter för omorganisationsgruppen
framförde att man vill träffa förbundsstyrelsen
vid nästa styrelsesammanträde den – juni.

Ekonomisk uppföljning
I överensstämmelse med tidigare styrelsebeslut,
innebärande att styrelsen kontinuerligt skall
hållas informerad om förbundets ekonomi,
höll Rune Koskinen en kort sammanfattning
av ekonomisk status per den  februari .

Periodens sammanlagda resultat visar ett
underskott. Resultatet är dock bättre än bud-
get. Eftersom uppföljningen avser en så kort
tid som två månader är jämförelsen mellan
resultat och budget osäker. Jämförelse görs
med två tolftedelar av årsbudget medan intäk-
ter och kostnader inte är jämt fördelade på
årets månader.

Styrelsens AU och arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen fastställde per capsulam
beslut, att styrelsens arbetsutskott tills vidare
skall bestå av ordförande Karin Östensson,
vice ordförande Åsa Bergquist samt styrelsele-
damoten Evamari Lewin.  

Förbundsstyrelsens ekonomiarbetsgrupp
redovisade sitt påbörjade arbete. Styrelsen
beslutade samtidigt ramar för gruppens fort-
satta arbete. Målsättningen för ekonomiar-
betsgruppen skall vara att kontinuerligt gå
igenom kostnadsbilden för förbundet samt
föreslå besparingsåtgärder samt i viss mån
föreslå åtgärder på intäktssidan.

Förbundsordförande Karin Östensson
redogjorde för förbundsstyrelsens lönepolicy-
grupps fortsatta arbete. Ett förslag till lönepo-
licydokument finns utarbetat. Lönepolicy-
gruppen fick fortsatt mandat att följa bland
annat lönestatistik och löneutveckling. Till
ersättare i gruppen efter Ilmars Dreimanis
utsågs Tomas Svensson. 

Samarbetsgrupp under 
Jordbruksdepartementet
Jordbruksdepartement har beslutat att tillsät-
ta en samarbetsgrupp som ska diskutera sam-
verkan mellan statliga distriktsveterinärer och
privata veterinärer med traditionell distrikts-
veterinärpraktik. Veterinärförbundet kom-
mer att representeras av förbundsordförande
Karin Östensson, Björn Swenson (DVF) samt
Kajsa Holmstedt (privatpraktiserande veteri-

❘❙❚ från styrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen i mars 2003

➤



Djurslagsspecialiseringskurs
– vad är det?

Smådjurssektionens styrelse får ofta frå-
gor från kursgivare om de kan annonse-
ra en kurs som »Djurslagsspecialiser-
ingskurs« eller »SVS-kurs«. Vi har kon-
staterat att det råder lite begreppsför-
virring angående hur kurserna skall
rubriceras och vill härmed försöka reda
ut begreppen:

Djurslagsspecialiseringskurs: Det
finns några årligen (eller nästan årligen)

återkommande, grundläggande kurser
med ett känt och likartat innehåll,
främst avsedda för aspiranter inom Steg
-utbildningen, som kallas djurslagsspe-
cialiseringskurser. Exempel på sådana
kurser inom smådjursområdet är hält-
kursen i Falkenberg och hudkursen i
Göteborg.

SVS-kurs: Denna rubricering innebär
att man kan ha SVS logo med i annon-
ser och kursmaterial. SVS känner till
innehållet i kursen och borgar för att det
håller en för SVS acceptabel vetenskap-
lig nivå.

Kurs i SVS regi: Här handlar det om en
kurs som helt arrangeras av en SVS-sek-
tion. Den enda kurs som SVS Smådjurs-
sektion är med och arrangerar är
Smådjursdelen på Veterinärmötet. 

Vilka kurser får man 
tillgodoräkna sig?
Får Steg I-aspiranter tillgodoräkna sig
kurser som inte är djurslagsspecialiser-
ingskurser?

Svaret är ja. Vissa krav från ESK (Exa-
minations- och Styrkommittén) på kur-
sens längd och innehåll finns dock. Om
du som kursgivare vill skriva i kursan-
nonsen att Steg--aspiranter kommer att
kunna tillgodoräkna sig kursen i sin
utbildning, tag då kontakt med ESK för
att få ett godkännande.

Aspiranter är givetvis också välkomna
att fråga ESK om de kan tillgodoräkna
sig en viss kurs de har tänkt att gå i sin
utbildning.

Anna Einarsson

Informationsansvarig
Smådjurssektionens styrelse

från sektionerna
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när). Övrig representation i gruppen är enligt
muntlig information Jordbruksverket, Kon-
kurrensverket, Livsmedelsekonomiska insti-
tutet samt LRF. Slutrapport för gruppens
arbete skall lämnas i maj .

Kontaktpersoner i förbundsstyrelsen
Styrelsen beslutade att uppgiften som styrel-
sens kontaktperson gentemot förbundets
riksföreningar skall fördelas enligt följande:

Bo Eberhardson – DVF, Per Sahlander –
VIAT, Karin Lundborg – SYVF och DaVF,
Susanna Sternberg – FVVI, Evamari Lewin –
”Nya PVF”, Åsa Bergquist – BVF, Torkel
Ekman – FVET.

Förhoppningen är att kommunikationen
mellan styrelseledamoten och respektive riks-
förening skall vara ömsesidig. På detta sätt bör
olika frågor på ett tidigt stadium kunna fång-
as upp och ventileras. Om behov finns att ta
upp särskilda frågor inför ett förbundsstyrel-
semöte är detta ett ansvar som i första hand
åvilar respektive riksförening. Information
efter ett styrelsemöte åligger naturligt för-
bundsstyrelseledamoten.

FVE
Förbundsstyrelsen beslutade att nominera
Erik Kjellgren som ledamot i den europeiska
veterinärfederationen FVE:s styrelse. Styrel-
sen diskuterade även ingående vikten och gra-
den av representation i FVE:s fyra permanen-
ta utskott. Beslutades att delta med en delega-
tion med hittillsvarande omfattning vid nästa

generalförsamling i maj. Därefter får styrelsen
utvärdera och besluta om graden av fortsatt
deltagande i utskotten.

Övriga ärenden och information
Förbundsordföranden informerade kortfattat
om situationen vid SLU. Beslut har fattats på
SLU om en ny fakultetsindelning. Fortsätt-
ningsvis skall universitetet ha fyra fakulteter.
Förändringen träder i kraft  januari .
För veterinärfakulteten innebär detta att det
bildas en fakultet för husdjursvetenskap och
veterinärmedicin.

SVF har genom sin ordförande haft kontak-
ter med Agrifack, Skogsakademikerna och
SULF för att gemensamt göra Jordbruksdepar-
tementet och ansvarig minister uppmärksam
på bristerna i ledningen och den turbulenta
arbetssituationen för medlemmarna vid SLU.

Veterinärförbundet har under lång tid
påpekat behovet av en arbetsmarknadspro-
gnos för veterinärer. Jordbruksdepartementet
har nu gett SJV i uppdrag att göra en analys
av dagens arbetsmarknadssituation för veteri-
närer samt en prognos för behov och tillgång
av veterinärer framöver som underlag för
behovet av utbildningsplatser vid SLU.

Informerades om att en intresseförening
inom Sveriges Veterinärförbund är under bil-
dande, »Föreningen äldre veterinärer«. Ett
förslag till stadgar redovisades för styrelsen.

Bo Eberhardson

Ledamot i förbundsstyrelsen

➤
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Årets andra kollegiemöte
hölls den 9 april på

veterinärförbundets
kansli. Här refereras
kortfattat några

viktiga frågor av de
många ämnen som

diskuterades under mötet.

Veterinärmötet
I år kommer SVS att göra en extra satsning på
föreläsare till plenarsessionen, vars tema är
kommunikation mellan veterinärer och
djurägare samt veterinärer emellan. Det störs-
ta dragplåstret blir ståuppkomikern och för-
fattaren Lasse Eriksson som kommer att inle-
da. I övrigt har nästan alla sektioner sina pro-
gram klara och det blir ett stort antal utländs-
ka föreläsare. Smådjurssektionen har nu
bestämt sig för ämnet endokrinologi, där det
troligen blir en amerikansk föreläsare. Pro-
grammet skall vara helt klart till den  maj och
kommer att finnas på förbundets hemsida
före sommaren. Eftersom studentkåren VMF
arrangerar Phlugfest i år kommer även ett par
»workshops« att genomföras under lördagen.
Dessa kommer att annonseras separat i SVT.

Utbildningsplatser
En positiv utveckling har skett i den segdrag-
na frågan om godkännande av utbildnings-
platser inom specialistprogrammet rörande
sjukdomar hos hund och katt. Denna fråga
debatterades vid Svenska Djursjukhusföre-
ningens årsmöte den  mars och SVS,
smådjurssektionen och ESK-hund och katt
var inbjudna till debatten. Ett beslut togs slut-
ligen om att inte göra några ändringar i de
nuvarande klassificeringar som Djursjukhus-
föreningen gör utan att i stället satsa på att ta

fram separata riktlinjer för vad som ska krävas
av en utbildningsplats. Arbetet kommer att
påbörjas av Djursjukhusföreningen och sedan
via SVS/ESK-hund & katt presenteras för
SJV för godkännande. 

Initiativärenden
Kollegiet beslöt om godkännande av ett nytt
initiativärende med titeln "Framtagande av
riktlinjer för omhändertagande av avfall som
kräver särskild hantering från veterinär prak-
tik". Samtliga sektioner kommer att delta och
arbetet leds av SVS vice ordförande Henrik
Ericsson. Syftet är att ta fram riktlinjer som
kan vara ett stöd för veterinärer, t ex i diskus-
sioner med kommunerna, och kommer att
redovisas via en artikel i SVT under 2004.

Antibiotikapolicy steg II
Arbetet med att ta fram en antibiotikapolicy
steg II för häst och lantbrukets djur fortskri-
der, och i dagsläget har hästgruppen ett möte
kvar innan de är klara. Gruppen som arbetar
med lantbrukets djur har gjort goda framsteg
och ett första utkast ligger klart. Troligen kan
båda dokumenten bli klara till ordförande-
konferensen i höst.

Seminarium i Riga
Ett seminarium för att hjälpa veterinärer i
kandidatländerna inför EU-inträdet planeras,
att med EU-stöd arrangeras i Riga i höst.
Arrangörerna har vänt sig till SVS med begä-
ran om hjälp med programinnehållet och för-
slag på lämpliga föreläsare. Kollegiet diskute-
rade lämpliga namn och kontakt kommer att
tas med vissa tänkbara svenska föreläsare för
att efterhöra intresset.

Christina Arosenius

Sekreterare i kollegiet

Rapport från SVS kollegium

❘ ❙ ❚ från kollegiet
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Med anledning av en insändare i
SVT nr 5/03, vill Svenska Djurhäl-
sovården här kommentera proble-
met svansbitning hos grisar.

I nummer fem av Svensk Veterinärtid-
ning - beskrev Rune Espefält svans-
bitning som ett ouppmärksammat pro-
blem. Det är lätt att förstå den frustra-
tion han känner då han som besikt-
ningsveterinär ser svansbitna grisar,
ibland med inflammatoriska processer
spridda i slaktkroppen. Samma frustra-

tion upplevs också av uppfödare och
fältverksamma veterinärer då vissa grisar
drabbas av beteenderubbning och börjar
bita i svansarna på boxkamrater.

Hur vanlig är svansbitning?
I Svenska Djurhälsovårdens databank
med sjukdomsregistreringar, som görs
av besiktningsveterinärerna vid slakten,
har svansbitna grisar registrerats sedan
. Av totalt , miljoner grisar som
slaktades  uppvisade , procent
(  grisar) svansbitning. Före-
komsten av svansbitning har därefter
minskat något till , procent ( 
grisar) av , miljoner grisar som slakta-
des förra året. Denna minskning kan
förklaras med att man kommit tillrätta
med provocerande faktorer inom inhys-
ning och skötsel. Dåliga djurmiljöer har
åtgärdats eller avvecklats.

Det är svårt att jämföra förekomsten
av svansbitning i Sverige med den i
andra länder. Detta eftersom svenska
grisar får ha sina svansar kvar medan
man i andra länder rutinmässigt ampu-
terar spädgrisarnas svansar. Dessutom
har vissa länders slakterier en mycket
hård bedömning av svansbitna grisar vil-
ket medför att uppfödarna inte låter
slakta svansbitna grisar vid ordinarie
slakterier. Enligt uppgift slaktas sådana
grisar ofta i annat land.

Vad görs för att minska förekomsten?
Svansbitning förekommer på enstaka
grisar även om miljö och skötsel är bra.
Variationen i prevalens svansbitna grisar
mellan besättningar är förhållandevis
liten. De besättningar som uppvisar för-
höjda prevalenser »flaggas« genom

Svenska Djurhälsovårdens slaktsvinshäl-
sokontroll där besiktningsfynden data-
bearbetas och analyseras. Flaggade
besättningar blir föremål för utredning.
I vissa fall kan kända riskfaktorer för
svansbitning påvisas och åtgärdas.
Dessvärre uppträder det svansbitning
även om alla kända förebyggande åtgär-
der tillämpas. 

För att lära oss att förebygga svansbit-
ning på ett effektivare sätt deltar Svens-
ka Djurhälsovården i ett treårigt inter-
nationellt forskningsprojekt rörande
svansbitning. I Sverige samarbetar Insti-
tutionen för Husdjurens Miljö och
Hälsa, SLU, Skara och Svenska Djurhäl-
sovården. Statens Jordbruksverk och
Stiftelsen lantbruksforskning finansierar
det svenska projektet med totalt , mil-
joner kronor.

I konventionella slaktsvinsbesätt-
ningar utförs epidemiologiska och eto-
logiska studier som syftar till att identi-
fiera riskfaktorer för svansbitning. Dess-
utom studeras de svansbitande grisarnas
hälsa med bland annat blodanalyser. De
bitande grisarnas beteende studeras
särskilt ingående. Allt görs med målsätt-
ningen att bättre kunna förutse och om
möjligt förebygga utbrott av svansbit-
ning.

Vi vill med detta informera om att
svansbitning är ett uppmärksammat
problem som vi analyserat i många år
och som vi nu bedriver forskning om.
De bitande grisarnas beteende studeras
särskilt ingående.

För Svenska Djurhälsovården
Jan Åke Robertsson

Nils Holmgren

Svansbitning – ett uppmärksammat problem

repl ik

Påminnelse
Veterinärkryssning

Specialkryssning med musik- och vintema
på floden Rhen från Strasbourg till Düs-
seldorf med eleganta 5-stjärniga flod-
kryssaren River Cloud. Utflykter, som leds
av auktoriserade lokala guider, planeras i
bl a Alsace, Heidelberg, Rüdesheim,
Koblenz, Alken, Bonn och Köln.

25 okt-1 nov 2003
Eftersom läsarna av Veterinärtidningen
är gamla kunder har vi nu fått ett rabatte-
rat pris. Nya totalpriset: från 12.900:- per
person i utsides dubbelhytt. I priset ingår
flyg från och till Sverige, transfers, kryss-
ning med helpension och viner till huvud-
målen, alla utflykter, vinprovningar och
musikprogram.
För mer detaljerad information, broschy-
rer och förhandsanmälan kontakta:

K G Linderholm,
Alviksvägen 133, 16762 Bromma,

Tel 08-800500 Fax:08-264647

Ett nytt avtal är
nu klart för ban-
veterinärerna.
Avtalet, som gäller mellan 1 juli i år och
30 september nästa år, innebär att
följande ersättningar höjs.

Ersättning per tävlingsdag höjs till
2 473 kronor, lördagskomb, dagens

rätt/trio och dylikt höjs
till 1 405 kronor liksom
ersättningen för s k B-

lopp på icke tävlingsdagar (lopp 1–7). För
8 eller fler sådana lopp blir ersättningen
2 473 kronor. Övriga ersättningar är
oförändrade.

Anders Lefrell

förhandlingsnytt

Nya löner för banveterinärernaNya löner för banveterinärerna
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D     smådjurspraktiker bör
ställa på en anatomibok är dels att den

innehåller bilder som är lätt-
förståeliga och så lika verk-
ligheten som möjligt, dels
att den innehåller ett text-
material som är relevant
och som helst också skall kunna vägleda vete-
rinären inför operationer och tolkning av kli-
niska fynd. Den här anatomiboken motsvarar
enligt min uppfattning dessa krav.

Bilderna är bra dimensionerande och de är
även i övrigt mycket välgjorda. Textmaterialet
är omfattande och ambitiöst upplagt och det
går lätt att följa hänvisningar från bild till text
och tvärtom.

   inne-
håller boken ett avsnitt benämnt »General
anatomy«, där man mer i detalj går igenom
osteologi, artrologi, myologi, nervsystemet,
endokrina organ, det kardiovaskulära syste-
met, lymfatiska organ samt körtelvävnad.

Boken innehåller också lärorika kapitel om
anatomiska aspekter vid röntgenundersök-
ningar och ultraljudsundersökningar. Bland

annat finns anatomiska detal-
jer på röntgenbilder av leder
mycket väl beskrivna, samt hur
röntgenbilden förändras vid

olika projektioner av densamma.

     ett intressant
kapitel om kliniska aspekter på olika anato-
miska förhållanden, där man tar upp allt ifrån
uppkomst av circumanalfistlar till varför
lungtumörer i ett tidigt skede inte ger några
kliniska symtom. Kanske något att passa på
att bläddra igenom en stilla jourkväll?

Sammanfattningsvis är detta en lättöver-
skådlig och instruktiv anatomibok som jag
varmt kan rekommendera att använda i
smådjurspraktiken.

Anna Einarsson

leg veterinär, Göteborg

Anatomy of the dog – an

illustrated text

Författare: Klaus-Dieter
Budras, Patrick H McCarthy,
Wolfgang Fricke, Renate
Richter, Aaron Horowitz, Rolf
Berg.
Förlag: Schlütersche GmbH
& Co. KG, Verlag und Druck-
erei.
Antal sidor: 215, rikligt
illustrerad med färgbilder,
engelsk text.
Pris: 86 Euro + porto vid
beställning via hemsidan:
http://fach-
buch.de/index.htm
ISBN-nummer: 3-87706-619-4

Anatomy of the dog – an illustrated text

Veterinärstudenter 
JO-anmäler SLU 
❘ ❙ ❚ Veterinärmediciniska föreningen
(VMF) i Uppsala har JO-anmält Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU). Studenterna
upprörs över stora försämringar i kurspla-
nen under pågående kurs. De reagerar
även mot universitetsledningens noncha-
lans och bristande förståelse för studen-
ternas oro och studiesociala situation.

Allt sedan stängningen av hästakuten i
december 2002 har studenterna försökt
påtala den ohållbara situation veterinärut-
bildningen har hamnat i på grund av brist
på pengar. Detta kan få konsekvenser för
djurhälsan, djurskyddet, smittskyddet och
livsmedelssäkerheten i Sverige.

VMF anmäler även SLU för att ha
använt otillbörliga påtryckningar mot
kåren, vilket Sveriges förenade studentkå-
rer (SFS) reagerar mot i ett pressmedde-
lande den 1 april.

– SLU:s ledning biter sig själv i svansen
genom att motverka studentinflytande,
vilket gör mig både arg och ledsen. Stu-

dentkåren har mycket att bidra med, inte
minst genom att agera väckarklocka när
något utvecklas i fel riktning. Det är djupt
upprörande att rektor försöker tysta ner
studenterna!, säger Erik Bromander, SFS
vice ordförande. ■

Lösning för 
studentpraktik vid SLU
❘ ❙ ❚ Ledningen vid Veterinärmedicinska
fakulteten och de fackliga organisationer-
na vid SLU kom den 24 april överens om
en lösning som sägs garantera en fullvär-
dig utbildning för veterinärstudenterna.
Lösningen innebär att vissa kliniska inslag
i utbildningen tillfälligt kan förläggas till
andra djursjukhus. SLU:s hästklinik kom-
mer att hålla öppet på samma sätt som
för närvarande, dvs utan jour och med
patienter enbart dagtid under vardagar.

– De studenter som påverkats av häst-
akutens stängning kommer att kunna
genomföra kompletterande klinisk prak-
tik under nästa läsår, säger Göran Dalin,

dekanus vid fakulteten.
– Besluten som fattats är ett resultat av

förhandlingar och ställningstaganden vid
institutionen och fakulteten. Det handlar
om ekonomi, personalfrågor och lokalfrå-
gor – de omtalade mögelproblemen i vissa
lokaler var okända för oss tills för några
veckor sedan, kommenterar Göran Dalin.

Den nye prefekten vid institutionen för
kirurgi och medicin stordjur, Björn Eke-
sten, kommer att leda det fortsatta
arbetet med att utarbeta en verksam-
hetsplan i samverkan med personal och
personalorganisationer. Verksamheten
enligt institutionens nya plan ska kunna
påbörjas senast 1 november, då nästa kull
studenter börjar där.

– Vi är överens om att vi måste skapa
långsiktigt bra förhållanden vid hela
institutionen, där hästkliniken är en del.
Med de personella resurser som nu finns
kan beredskapsverksamheten vid hästkli-
niken inte genomföras på ett tillfredsstäl-
lande sätt, säger Björn Ekesten i ett
pressmeddelande. ■

❚❙ ❘ noterat

bokanmälan
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Baycox® vet.

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

Deklaration

1 ml innehåller: Toltrazuril 50 mg, natriumbensoat (E 211) 2,1 mg, natriumpropionat

(E 281) 2.1 mg, constit. q.s.

Egenskaper

Toltrazuril är ett triazinonderivat som är verksamt mot koccidier av arten Isospora.

Toltrazuril är verksamt mot alla intracellulära utvecklingsstadier av merozoiter (icke

sexuell reproduktionsfas) och gameter (sexuell reproduktionsfas). Substansen är

koccidiocid, vilket innebär att alla stadier avdödas.Efter oral administration upptas

toltrazuril långsamt med en biotillgänglighet på ≥70%. Huvudmetaboliten utgörs av

toltrazurilsulfon. Eliminationen av toltrazuril är långsam med en halveringstid på ca 3

dagar. Utsöndring sker huvudsakligen via faeces.

Indikationer

Förebyggande av kliniska tecken på koccidios hos spädgrisar i besättningar där koccidios

orsakad av Isospora suis tidigare konstaterats.

Dosering

Individuell behandling.Varje gris behandlas med en engångsdos av 20 mg toltrazuri1

per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt under 3:e-

5:e levnadsdygne. Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små vo-

lymer, rekommenderas att doseringshjälpmedel med en noggrannhet på 0,1 ml används.

Den orala suspensionen omskakas före användning. Behandling under ett sjukdoms-

utbrott blir av begränsat värde för den enskilda spädgrisen, eftersom skada på tunntar-

men redan uppstått.

Karenstider

Slakt: 77 dygn

Interaktioner

Det förekommer inga interaktioner när produkten kombineras med järnsupplement.

Observera

Tre gånger normal dosen tolereras väl utan symtom på överdosering. Skölj omedelbart

bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

Övrigt

Se bipacksedel för utförlig behandlingsinformation.

Hållbarhet, förpackning och pris

Öppnad förpackning förbrukas inom 3 månader. Kassera därefter oanvänt material.

Oral suspension 50 mg/ml - 250 ml, plastfl. 504.50 kr

Doseringspump finns att beställa, vnr:200603

QP51AJ01

Ny generaldirektör 
för Jorbruksverket
❘ ❙❚ Regeringen utsåg i början av april Mats
Persson till ny
generaldirektör
för Jordbruks-
verket. Mats
Persson har
sedan november
2001 verkat som
ställföreträdan-
de generaldirek-
tör. Han har
sedan länge ett
förflutet på verket, där han bland annat
arbetat som avdelningschef, planerings-
direktör och överdirektör. I grunden är han
civilekonom från Växjö universitet. Mats
Persson har också undervisat på internatio-
nella handelshögskolan i Jönköping.

I ett pressmeddelande berättar Mats
Persson om de viktigaste frågorna för
Jordbruksverket den närmsta tiden:

– Vi har nu avslutat ett tiopunktspro-
gram med åtgärder för att tydligt sätta
kunden i fokus. Den fortsatta utveckling-
en på detta område är viktig, det finns
mer att göra för att påverka vår image i
rätt riktning. En annan sak som är viktig
är vårt uppdrag att verka för en konkur-
renskraftig, miljö- och djurskyddsanpas-
sad livsmedelsproduktion till konsumen-
ternas bästa. Min bedömning är att
konsumentperspektivet ligger i tiden inte
bara i Sverige utan också inom EU. ■

SLU:s hästakut
öppnar åter i november
❘ ❙ ❚ Den stängda akutmottagningen vid
SLU:s hästkliniker i Uppsala skulle öppna
igen den 14 april, enligt ett pressmedde-
lande från SLU:s ledning den 17 december
förra året. Något öppnande den 14 april
ägde dock inte rum.

MBL-förhandlingarna kring »omstar-
ten« strandade på grund av att schemat
som SLU presenterade var omöjligt att
genomföra. Det ansåg representanterna
för de tre fackförbunden SACO, LO-för-

Svar: Förmakstakykardi,  slag/
minut.

Diskussion
Förmakstakykardi karaktäriseras av
en snabb, regelbunden rytm, där P-
vågen och T-vågen från föregående
komplex ofta sammanfaller helt eller
delvis. P-R-intervallet är ofta förlängt
(här , s i stället för normalt
,–, s) eftersom impulsen gene-
reras och fortleds utanför det norma-
la retledningssystemet och därmed tar
längre tid för att nå AV-knutan. 

I detta fall, då hunden är i
hjärtsvikt, inriktas behandlingen i
första hand på att häva hjärtsvikten
med diuretika, samtidigt som peroral
digoxinbehandling påbörjas. Om

takykardin kvarstår när hjärtsvikten
är hävd, kan man kombinera digoxin
med exempelvis en ß-blockare.

Det är oklart vilken hjärtsjukdom
som föreligger här, eftersom ekokardi-
ografi inte styrker diagnosen mitrali-
sendokardos. Enbart dilatation av
vänster förmak ses ibland, vid exem-
pelvis arterioskleros.

❚❙ ❘ noterat

Mats Persson.

Forts på nästa sida ➤

EKG-fall av intresse för publicering i
SVT kan skickas till Anna Tidholm,
c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastighe-
ten 50 mm/sek och amplituden 1 cm
= 1 mV. Både kompletta fallbeskriv-
ningar och frågeställningar riktade
till Anna Tidholm tas emot.

Vilken är din diagnos – Svar
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Inbjudan
till

årsmöte och allmän diskussion 
om veterinära framtidsfrågor

”Nya PVF” inbjuder till årsmöte torsdagen den 22 maj 2003 kl 12.30 – 17.00 i SACOs
lokaler, Lilla Nygatan 14, Stockholm.

Kaffe serveras från kl 12.30.

PROGRAM
13.00-14.00 SACOs ordförande Anna Ekström inleder med ett anförande kopplat till yrkesidentitet

– egenföretagare – SACO
14.00-15.00 Allmän diskussion
15.00-15.30 Kaffe – paus
15.30-17.00 Stadgeenliga ärenden

Mötet hålls öppet för samtliga intresserade veterinärer under Anna Ekströms anförande och den
efterföljande diskussionen.

- Ta tillfället i akt och kom och debattera framtidsfrågor för ett modernare veterinärförbund!

**********
Stadgeenliga ärenden

Val av mötesordförande och justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet
Fastställande av medlemsavgift
Val av styrelse och övriga funktionärer
Val av fullmäktige i Sveriges Veterinärförbund
Val av valberedning
Behandling av i förväg inkomna motioner
Aktuell verksamhet
a)  förslag till nya stadgar
b)  namnfrågan
c)  rapport från omorganisationsgruppen SVF/SVS. ”Nya PVF”s representant

Lars Thorén
Övriga ärenden

Motion från föreningsmedlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före mötet, dvs senast den
15 maj 2003.

Välkomna!

Stockholm den 17 april 2003
På styrelsens vägnar

Evamari Lewin
ordförande

bundet Seko och Statstjänstemannaför-
bundet (ST).

– Personer har tidigare sagts upp och
vikarier har inte återanställts. Dessutom
fanns det inget bakjoursystem i förslaget,
utan bara beredskap, förklarade SACO-

ombudet Gunilla Trowald-Wigh för Upsa-
la Nya Tidning den 14 april.

–För att kunna ta emot svårt sjuka djur
på natten krävs en jour med medicinsk och
kirurgisk kompetens, konstaterade hon.

Nytt datum för att öppna hästakuten

sattes till den 22 april, men inte heller då
kunde akutmottagningen öppna. De
strandade förhandlingarna återupptogs
nämligen inte förrän den 23 april. Enligt
besked från SLU ska hästakuten återupp-
ta sin verksamhet första november. ■
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UPPROP!
Veterinärhistoriska Museet 

behöver DITT bidrag!

Vårt museum i Skara är inom sitt område ett av de förnämsta i världen. De trånga lokalerna gör dock att de
unika samlingarna inte fullt ut kan visas och viktiga delar av historien saknas helt i utställningarna.

Nu kan museet utvidga sina lokaler (se ledaren i detta nummer av SVT) men det är förenat med kostnader.
Medel söks från många sponsorer och nu vädjar vi till landets veterinärer och övriga som vill stödja museet:

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

PG 50 44 08 - 6
Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner

Tänk inte bara – gör det!
Varmt tack för Ditt stöd!
Göran Jönsson, ordf. Museistiftelsen

Karin Östensson, ordf. Veterinärförbundet

Bengt Nordblom, ordf. Museets Vänförening

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

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

Höjd rabatt för 
SVF:s mobiltelefonavtal
Sveriges Veterinärförbund har sedan flera
år tillbaka ett avtal med Tele om rabatte-
rade priser för de medlemmar i förbundet
som har ett mobiltelefonabonnemang via

ett Tele-avtal. Förbundet omförhandla-
de detta avtal i april i år, vilket ledde till
ytterligare sänkta priser.

Avtalet gäller bara vid tecknande via
företag, men SVF-medlemmar som är
anställda kan utnyttja erbjudandet om
arbetsgivaren går med på att abonne-
manget tecknas via företaget. Månads-
kostnaden för abonnemanget är  kr,
och kostnaden till fastnätsoperatör, Tele
och Comviq ligger på , kr/minut kl
- och , kr/minut övrig tid. Pri-

set till övriga mobiloperatörer är ,
kr/minut dygnet runt. Fler detaljer om
det förnyade avtalet finns på veterinär-
förbundets hemsida www.svf.se

Medlemmar som redan har ett Tele-
abonnemang enligt SVF:s avtal kommer
automatiskt under maj månad att över-
föras till den sänkta prislistan. Uppgifter
om hur man tecknar nya abonnemang
ges på SVF:s hemsida www.svf.se eller
via Tele2:s kundtjänst, telefon: -
  . Veterinärförbundets ramav-

kanslinytt

➤



talsnummer, som ska uppges vid nyteck-
ning, är -T. Observera att avtalet
inte börjar gälla förrän Tele fått bekräf-
tat att den sökande är medlem i Sveriges
Veterinärförbund.

Nya medlemmar
Den 25 februari 2003

• Anna Bergenhem, Båstad; SYVF
• Fredrika Ingermaa, Uppsala; SYVF
• Ingela Johansson, Uppsala; SYVF
• Anna Kronsell, Uppsala; SYVF
• Johanna Miemois, Västerås; DaVF
• Boel Sandros, Uppsala; SYVF

Den 27 mars 2003

• Märit Andersson, Uppsala; SYVF
• Elin Ankarbäck, Älvsjö; SYVF
• Alexandra Eiger, Uppsala; SYVF
• Fredrik Engström, Malmö; SYVF
• Bjørn Erik Østgård, Göteborg; DaVF

Godkända läkemedel
■ Läkemedelsverket har den  mars
 godkänt följande läkemedel.
■ Bovilis Bovipast vet, injektionsvätska,

suspension. Innehavare av godkännande
för försäljning är Intervet International
B V, Boxmeer, Nederländerna.

ATC-kod: QIA L (inaktiverat
bovinrotavirusvaccin + inaktiverat bo-
vincoronavirusvaccin + inaktiverat
Escherichia)

■ Equimax, oral gel. Innehavare av
godkännande för försäljning är Virbac
de Portugal Laboratorios Lda, Almei-
rim, Portugal.

ATC-kod: QPA A (prazikvantel,
kombinationer)

Svenska

➤ Nya
19-21/8 -03. Svensk Mjölks årliga

Djurhälso- & Utfodringskonferens

äger rum i Kalmar. Info: Ing-Britt
Malmlöf, Helena Edlund eller Maria
Larsson, Svensk Mjölk, Hållsta, tel:
-  , fax: - , e-post:
ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se. (se
annons sid )

25/9 -03. Kurs i artroskopi på hästar

arrangeras på Mälaren hästklinik av
Mälaren hästklinik. Info: Mälaren Häst-
klinik AB, Hälgesta ,   Sigtuna.
Tel: -  , fax: -  , e-
post: malaren.equineclinic@swipnet.se
(se annons sid )

10-11/10 -03. Kurs i bukultraljud på

hund och katt arrangeras i Göteborg
av Blå Stjärnans Djursjukhus och SVS
smådjurssektion. Info: Anna Einarsson,
tel: -   eller Björn Åblad, tel:
-  . (se annons sid )

➤ Tidigare publicerade
19-20/5 -03. Utbildningsdagar om

Viltbesiktning för veterinärer, Upp-
sala. Arr: Livsmedelsverket. (SVT /)

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

kongresser
& kurser

läkemedel
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Vikarierande veterinär 
med chans till fast tjänst – sommaren 2003
samt en driven operationsföreståndare

sökes till
Valla Djurklinik i Linköping

Valla Djurklinik bedriver smådjurssjukvård på hög nivå med modern
utrustning i fräscha lokaler. Vi har bl.a. ultraljud, digital röntgen, artro-
skopi och narkosövervakning. Vi har också en rehabavdelning med en
nybyggd simbassäng och utbildad massör. Idag arbetar 30 personer
hos oss, varav 7 är veterinärer.

Vi söker just nu en till två veterinärer som kan hjälpa oss över somma-
ren. Har du några års erfarenhet av yrket är det ett plus, men vi kan
också tänka oss att du är en blivande veterinär med några år på vete-
rinärhögskolan bakom  dig. Vi har ett högt tryck på kliniken under som-
maren och vi förutsätter att du är stresstålig samt har en egen drivkraft
att ta tag i saker.

Som operationsföreståndare kommer Du att ha eget ansvar över vår
operationsavdelning. Avdelningen ligger väl framme med den tekniska
utvecklingen, vilket gör att Du bör ha kunskaper och erfarenhet från
detta område. Vi tror dessutom att Du har en bra drivkraft, är något av
en ledare samt tål stressade situationer.

Båda tjänsterna är på heltid och tillträde snarast eller efter överens-
kommelse.

Upplysningar om tjänst som veterinär på Valla Djurklinik får du av
Margareta Nilsson på telefon: 013-31 13 71 eller Marianne Nyman tele-
fon: 070-627 31 22.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 30 maj 2003 och du sän-
der den till 
Valla Djurklinik AB, Westmansg. 21,  582 16 Linköping.
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Inbjudan till kurs i 
artroskopi på hästar

Endags grundkurs i artroskopi på hästar planeras att hållas torsd 25
sept 2003 på Mälaren Hästklinik.

Kursen kommer att bestå av dels teoretisk genomgång avseende
operationsindikationer, operationsteknik och instrumentkännedom på
förmiddagen samt praktiska övningar på preparat på de vanligast
förekommande lederna under handledning på eftermiddagen.

Den teoretiska delen hålls på Hotell Nova Park i Knivsta (ca 15 min
från Arlanda). De praktiska övningarna kommer att ske på hästklini-
ken.

Ett begränsat antal deltagare kan beredas plats.
Kaffe och lunch ingår.
Kursavgift: 6000:- + moms
Kursledare: Bengt Roneus leg vet, VMD, Dipl ECVS

Intresseanmälan sker snarast till: Mälaren Hästklinik AB, Hälgesta 1,
193 91 Sigtuna, Tel: 08-59254010, Fax: 08-59254032,  E-post: mala-
ren.equineclinic@swipnet.se

MÄLAREN HÄSTKLINIK

Forts sid 60      ➤

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

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

and welfare, gastrointestinal disea-

ses, Uppsala. Arr: NOVA University.
(SVT /)

3-6/9 -03. 13th ECVIM-CA Congress,
Uppsala. Arr: European College of
Veterinary Internal Medicine. (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 hem-
sida: http://www.worldvet.org/ och på
British Small Animal Veterinary Associ-
ations hemsida: http://www.bsava.com

➤ Nya
25-28/9 -03. British Veterinary Asso-

ciation, BVA, avhåller sin årliga congress
i Edinburgh, UK. Info: Congress Office,
British Veterinary Association,  Mans-
field Street, London WG NQ, UK.
Tel: -  , fax: -
 , e.post: congress@bva.co.uk  

1-4/10 -03. 5th International Sympo-

sium on the Epidemiology and Con-

trol of Foodborne Pathogens in

Pork arrangeras på Kreta, Grekland.
Info: Triaena Tours & Congress SA, 
Mesogion Av, GR-  Athen, Gre-
kland. Tel: -   , fax:
-   ,
e-post: congress@triaenatours.gr, Inter-
net: www.triaenatours.gr

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

International Symposium arrangeras i
Taormina, Sicilien av OIE, Office inter-
national des épizooties. Info: Istituto
Zooprofilattico, Sperimentale dell’
Abruzzo e del Molise »Giuseppe Capo-
rale«, Campo Boario,  Teramo,

ATG SÖKER
Klinikveterinär, heltid
till ATG:s hästklinik Bergsåker, Sundsvall

Vi söker en veterinär till vår klinik vid Bergsåkers travbana i Sundsvall. Vi har
där en nybyggd och välutrustad klinik med för närvarande 2 heltidsanställda
veterinärer.Vi behöver nu förstärka med ytterligare en veterinär för att möta den
ökande efterfrågan. Tillträde önskvärt till sommaren 2003.

Vi söker en hästveterinär, gärna med specialistkompetens i hästens sjukdomar.
Har du inte det men vill vidareutbilda dig under mycket kompetent handledning
så kan vi även erbjuda det alternativet. Det är viktigt att du är engagerad i ditt
arbete och är intresserad av utveckling i din yrkesroll. Vi söker dig som har ett
genuint hästintresse och har god samarbetsförmåga.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av klinikchef Catharina
Fischerström, tfn 060-66 8180 .

Klinikveterinär långtidsvikariat till ATG:s Hästklinik i Skellefteå
Vi söker en veterinär med häst- och travintresse för ett sjukvikariat vid vår häs-
tklinik vid Skellefteå travbana. Kliniken är väl utrustad och har också en erfaren
djurvårdare. I samma byggnad inryms även lokaler för distriktsveterinärerna på
orten. Vi söker dig som har hästpraktikerfarenhet inkluderande bland annat häl-
tutredningsvana. Vikariatet är 100 % tjänst till 1 september och med tillträde
snarast.

Upplysningar om båda tjänsterna lämnas av överveterinär Peter Kallings, tel
070-527 20 11 eller bitr överveterinär Peter Franzén, tel 08-627 20 50. Ansökan
sänds till ATG, Klinik- och forskningsavdelningen, 161 89 Stockholm senast
den 2 juni.
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Skara Semin har ett omfattande utbud vad gäller service
och tjänster till mjölk och köttproducenter. Företaget ägs av
4 700 lantbrukare i Västra Götalands-, Jönköpings- och
Östergötlands län. Antalet anställda är 170, fördelade på 4
regioner med 14 driftsplatser. Huvudkontoret finns i Skara.
Region Skaraborg  bedriver  verksamhet  från Hjo,
Falköping, Skara och Töreboda.

Skaraborgs Mjölkbönder satsar framåt och behöver just DIG!

Veterinärteamet i Region Skaraborg söker DJURHÄLSOVETERINÄR
då en av våra verkliga trotjänare går i pension.

Placeringsort: Töreboda
Tjänstgöringsgrad: kan diskuteras, minst 50 % tjänst

Vi letar efter DIG som…

• tillsammans med övriga veterinärer vill svara för fruktsamhetsar-
betet, juverhälsoarbetet och ansvara för bekämpningsprogram-
men.

• vill tillsammans med övriga veterinärer vidareutveckla förening-
ens arbete inom Nöthälsoprogrammet FRISKKO, såväl på
fruktsamhetens som klövhälsans och juverhälsans områden.

• anser att insatser inom den förebyggande djurhälsovården avse-
värt kan förbättra det ekonomiska resultatet i besättningarna.

• vill medverka vid utbildning och kursverksamhet för våra mjölk-
och köttbönder och för vår personal.

Vi kan lova dig spännande och stimulerande arbetsuppgifter tillsam-
mans med oss andra i arbetsteamet för Skaraborg.

Närmare upplysning lämnas av chefsveterinär Per Arnesson, tfn 0511-
77 11 32 eller regionchef Liselott Jungergård, tfn 0515-836 40, 070-322
64 94.

Dina ansökningshandlingar vill vi ha senast 6 juni under adress:
Personalavdelningen, Skara Semin, Afsengatan 4, 532 37 Skara.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till
följande stationer:

Gällivare – ett långtidsvikariat 80–100 % tillträde
1 juni t.o.m. 30 september 2004 (dnr 06-1907/03)

Vilhelmina – ett vikariat med start från 1 augusti
t.o.m. 31 december 2003 (dnr 06-2309/03)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 28 maj 2003.

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

Italien. Tel: -   , fax:
-   , e-post: bt.sympo-
sium@izs.it, Internet: www.bluetongue-
symposium.it

➤ Tidigare publicerade
20/5 -03. Seminarium om Environ-

mental Risk Assessment in the Deve-

lopment of Veterinary Medicines,
London, UK (SVT /)

21-28/6 -03. World Medical and Health

Games, Stirling, Skottland. (SVT /)

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

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

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

European College of Veterinary Sur-

geons, Velbert, Tyskland (SVT /)

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

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

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 /)

Köpes
Ultraljudstandrensare, klinik-
våg, undersökningslampa, mik-
roskop.
Ring 0510 91195

SÄLJES
GASTROSCOPIUTRUSTNING

Pentax FG-29H, ljuskälla med
vätskepump, px-tänger, tryck-
testare för täthet, div under-
hållsmtrl, väska. Pedantskött.
Ypperligt skick. Pris 15.000:–.

Ortopedi- & KirurgiCentrum AB
Kontaktperson: Dr Peter Evers,
08/511 782 01, eller e-post:
peter.evers@telia.com

➤
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Regiondjursjukhuset i Helsingborg, Stordjur

söker

Veterinärer med Hästintresse efter klockan 17.00

Under många år har vi strävat efter att veterinärerna som arbetar hos oss ska ha ett aktivt hästintresse, även
efter arbetstidens slut. Inte för att arbeta över eller kvacka svart, utan för att utveckla sig själva och sina häst-
relaterade kunskaper. Vår holistiska syn på hästen där vi arbetar i team med fysioterapeuter och alternativbe-
handlare gör det viktigt att även se hästen utifrån ett ryttar-/kusk- och ägarperspektiv. Därför är det ett stort
önskemål att Du har ett aktivt hästintresse.
Vi gör oss inga illusioner om att det här är Sveriges bekvämaste arbetsplats. Tempot är oftast högt, Du måste
ha många bollar i luften, inte bara dagens patienter utan även dem Du har lagt in för vård och dem Du behand-
lade för tre veckor sedan. Även jouren är en del av vardagen.
Det kan lätt bli stressigt och vi kommer att ställa krav på att Du ska fungera i gruppen och med kunderna även
i pressade situationer. Det kan bli tufft, men vår målsättning är att vi ska ta hand om varandra och odla det fina
arbetsklimat vi har skapat under de senare åren.

Fördelarna är att Du får chansen att utveckla Dig som veterinär genom att arbeta med kollegor som är världs-
ledande inom sina specialområden och implementerar de senaste rönen i sin diagnostik och behandling. Du
har stöd och hjälp från några av världens bäst utbildade djursjukvårdare vilket är viktigt när Du står ensam på
jouren mitt i natten (Bakjour finns).
Du får chansen att utbilda Dig till nästan vad som helst, och det är inte ovanligt att ha en utbildningskostnad
som ligger runt 100.000 kronor för en veterinär. Vi vill att Du ska engagera Dig och bedriva klinisk forskning
och skriva artiklar, även om detta till största delen måste ske på Din egen tid. Bonusen är att vi har ett löne-
system som premierar detta. Nackdelen är att Du inte blir rik på pengar av att arbeta på djursjukhus, men Du
kommer att ha mycket kul och många utmaningar i jobbet.

Det är en fördel om Du är Djurslagsspecialiserad på Häst och är intresserad eller har erfarenhet av allmän häst-
praktik och/eller invärtes medicin.

Om Du har läst det ovanstående rätt och ser detta som en utmaning vill vi att Du skickar Din ansökan till
Chefveterinär Flemming Winberg, Box 220 97, 250 23 Helsingborg så snart som möjligt.
Telefon: 042-16 80 50.

Regiondjursjukhuset i Helsingborg, Stordjur  ingår i Stiftelsen Svensk Djursjukvård som är en icke vinstdri-
vande organisation som bedriver djursjukvård i södra Sverige.

Vill du fortbilda dig i
något speciellt ämne
men saknar en kurs? 

Vi skräddarsyr veterinärmedicinska kurser/fortbildningsdagar efter dina
önskemål (10-40 deltagare). Vi bokar nationella och internationella
föreläsare med högsta kompetens i ämnet. Även möjlighet till praktiska
moment.
Hör av dig till oss med din idé! Kurserna arrangeras på Wallby Säteri,
en konferensgård mitt i södra Sverige (se SVT, nr 4, 2002, 217-218).

F:a Veterinär VMD Sara Nyman
Wallby Säteri, Skirö, 574 96 Vetlanda

Tel. 0383-46 21 82  Fax. 0383-46 21 61  Mejl. nyman@wallby..se
Hemsida: www.wallby.se

10-13/9 -03. 2003 BEVA Congress

arrangeras av British Equine Veterinary
Association. (SVT /)

26 –27/9 –03. 12th European Veterinary

Dental Congress, Pisa, Italien (SVT
/)

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

Amsterdam, Nederländerna (SVT /)

24-27/10 -03. WSAVA 2003 Congress,
Bangkok, Thailand. (SVT /)

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

of Veterinary Dermatology, Wien,
Österrike(SVT /)

Forts sid 64   ➤
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F   i dagens Sverige ägnar hästfolket mer än en flyktig tanke.
Ändå lever dessa varelser, ett av Europas sista naturfolk, helt nära vår egen civilisation.
Liksom sparvar, kråkor och råttor har de anpassat sig till ett strapatsrikt liv i människo-

samhällets utkant, där de lever helt i avsaknad av all modern bekvämlighet. Det mest utmär-
kande draget hos hästfolket är som namnet antyder deras nära kontakt med hästen, en entåig
buffelart som huvudsakligen livnär sig på gräs, träföremål och bitar av varelser i sin omgiv-
ning. Många tror att infödingarna lever i symbios med dessa stora djur, men mina undersök-
ningar tyder på att hästar snarare parasiterar genom att liksom gökungar nästla sig in hos
främmande arter. Infödingarna lägger ned avsevärd tid på att mata och rengöra djuren men får
uppenbarligen mycket lite i utbyte. Hästens främsta nytta tycks vara att i speciella inhägnader
trampa upp den gyttja som hästfolkets kvinnor gärna dekorerar sina kläder med.

En hästfolkstam bor vanligtvis tillsammans med sina djur i stora rödmålade byggnader av
murket trä. Boplatsen, liksom den närmaste omgivningen delas in i
skarpa, kvadratiska revir som vaktas mycket intensivt. En stor del av
stammedlemmens dag kan gå åt till att hävda och söka utvidga
reviret genom att lämna personliga ägodelar i de gemensamma
utrymmena, vilket ofelbart leder till stridigheter. Aggressionen
uttrycks framför allt genom intensiv tystnad och blängning, gärna
från avstånd. Beteendet skyddar stammen mot inre stridighe-
ter, en omsorg så inrotad att man ofta berättar om sitt miss-
nöje för alla utom för just den det berör.

Däremot ser man mycket sällan öppna konflikter. Strider
inom stammen vore ödesdigra, ty man är väl rustad. De
typiska mångspetsade spjuten hänger lätt åtkomliga för
den händelse fiender skulle nalkas. Stammedlemmarna
övar sig också dagligen i stridskonst genom att anfalla
attrapper av torkat gräs, som kastas till marken och sprättas
upp utan pardon.

M    
bobyggnadsinstinkt och arrangerar
dagligen bon av halm i sitt

personliga revir. Dessa bon förstörs och
besudlas lika regelbundet av de parasite-
rande hästarna, men fortplantningsin-
stinkten är så stark att infödingarna lik-
som skator bygger bo efter bo utan att
tröttas. Trots det idoga boandet hade jag
svårt att identifiera något egentligt par-
ningsbeteende, vilket naturligtvis kan bero
på att bona aldrig blir klara. Det är i
sammanhanget mycket besynnerligt att
hästfolket nästan uteslutande består av
honor. På något sätt fortplantar de sig
uppenbarligen, ty boplatsen vimlar av
honungar i olika åldrar. 

Hästfolket – ett av Europas     

Under vintern
1998–99 kom veteri-
nären och antropolo-
gen Erik Granström
under resor på Upp-
landsslättens vindpi-
nade ödemarker i
kontakt med en stam
av det skygga häst-
folket. Han lyckades
efter försiktiga när-
manden vinna infö-
dingarnas förtroende
och rapporterar i
denna artikel om sin
halvårslånga vistelse
hos detta märkliga
naturfolk.
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❘ ❙ ❚ kåseri

Ändå såg jag bara några få manliga varelser, vilka snarare tycks vara krigsfångar än stam-
medlemmar, ty man sparade ingen möda att förlöjliga dem genom att sätta upp dem på stam-
mens hästar, där de oändligt skrämda och vilsna klamrade sig fast fram till det oundvikliga
avfallandet. Min teori är att hästfolket förökar sig genom jungfrufödsel eller möjligen äter upp
hannarna efter parningen. Jag hoppas kunna lägga fram bevis för dessa hypoteser i min nästa
rapport.

H  framför allt via skrivna meddelanden. Överallt i den
gemensamma boplatsen finner man små pappersbitar fyllda med anvisningar och
frågor. Påfallande ofta frågas om varför tidigare anvisningar inte blivit åtlydda, vilket

tyder på ett primitivt skriftspråk. Den skriftliga kommunikation beror dock alls inte på stum-
het eller på en outvecklad anatomi i svalget såsom man lätt skulle kunna tro. Tvärtom hör
man ofta hur infödingarna utstöter ilskna strupljud i umgänget med stammens djur och där-
vid hemfaller åt bloddrypande men påfallande välartikulerade verbala hot.

Stammen leds ibland av en dominerande hona, men vanligare är den av Dr Engelbert
Weberkundze beskrivna »omvända maktpyramiden«. En sådan styresform kännetecknas enligt
Dr Weberkundze av att  procent eller mer av stammens medlemmar tycker sig ha rätt till

makten, samtidigt som några få nyfångade trälar söker lyda de styrandes ofta motsägel-
sefulla regler. Resultatet är föga imponerande.

Det religiösa beteendet är ytterst säreget. Man samlas på bestämda tider,
antingen utomhus eller i speciella uppförda kulthallar. En efter en utför cere-
monideltagarna en dans till häst, där man rider i bestämda mönster mellan
runor som symboliserar månen, solen och andra himlakroppar. Dansen leds av
en shaman som kallar in deltagarna en i sänder efter rang. Denna shaman
betygas stor vördnad genom inledande hälsningar och varje hästdansare
anlägger därtill ett rituellt leende så snart shamanens plats vid sidan av kult-
platsen passeras. Efter riten fäster man olikfärgade talismaner vid speciellt
besatta hästars huvuden för att söka driva ut deras demoner, en åtgärd så
uppenbart verkningslös att shamanen regelmässigt och utan större eftertanke
fäster samma talismaner vid samma hästar gång efter annan. Varje deltagare
får också ett pergament där shamanens bisittare nedtecknat andarnas bud-
skap.

H  är i många avseenden unik och vi
bör som ansvarstagande Européer värna om infödingarnas
rätt att utöva sina urgamla ritualer trots att deras seder är

så oändligt skilda från våra egna. Dessvärre möter man ofta intole-
rans eller rent av hat hos ortsbefolkningen nära hästfolkets boning-

ar. Rasistiska kretsar arbetar ständigt för att infödingarnas rörlighet
ska begränsas till speciella reservat. Segregation är vanlig och yttrar sig
i att stigar för hästfolk skiljs från stigar för vanliga människor. Det är

emellertid min förhoppning att jag genom denna redogörelse ökat
förståelsen för ett fascinerande naturfolk som trots sin primitiva
kultur bör bemötas med respekt. Vår värld vore fattigare utan dom.

Erik Granström

     sista naturfolk…

Teckning: Birgitta Larsson
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Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap
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6-9/10 -04. The 29th Congress of

WSAVA, the 10th European Congress

of FECAVA and the 7th Hellenic Con-

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

specialistkompetens

Enligt beslut av Statens jordbruks-
verk har nedanstående veterinärer
erhållit specialistkompetens i nötkrea-
turens sjukdomar.
• Charlotte Hallén Sandgren
• Åke Malmquist
• Karin Persson Waller

I enlighet med SJVFS : har SVS 
den  mars  utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
nötkreatur för
• Per Arnesson

Den 25 mars 2003 utfärdat intyg om

specialistkompetens i sjukdomar hos
svin för
• Per Beskow
• Monika Gerth Löfstedt
• Eva Heldmer

personnotiser

Födelsedagar i juni

Karin Åhl, Bankeryd  år,  juni
Margareta Wallgren, Uppsala  år, 
juni
Lars Billström, Dala-Järna  år, 
juni
Stina Fernö, Lund  år den ,
Irmeli Sillantaka, Skövde  år, 
juni
Birgit Granberg, Julita  år,  juni
Lars Rahm, Stora Skedvi  år,  juni
Rune Bergman, Tumba  år,  juni
Stig F Jansson, Vara  år,  juni

Carl-Moritz Wallgren, Arvika  år,
 juni
Lars B Holm, Solna  år,  juni
Andreas Koch-Emmery, Norrköping
 år,  juni

avlidna

F distriktsveterinär Sten Söderberg

har avlidit den  maj . Han föd-
des  i Stockholm, avlade student-
examen där  och veterinärexamen
. Han var assistent vid patologisk-
anatomiska avdelningen vid Kungl
Veterinärhögskolan  och distriktsve-
terinär i Jokkmokk . Han innehade
SIDA-uppdrag i Kenya –. 
var han distriktsveterinär i Åtvidaberg,
 i Valdermarsvik med stationer-
ingsort Åtvidaberg och  i Linköping
med stationeringsort Åtvidaberg, från
vilken tjänst han pensionerades .

Forts sid    ➤

➤
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Prenumerationspris 
Sverige:  kronor + moms.
Norden:   kronor + moms.
Europa utanför Norden:   kronor +
moms.
Utanför Europa:   kronor.

Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg i samarbete med
SVS smådjurssektion anordnar kurs i

Bukultraljud på hund och katt
10-11 oktober 2003

Föreläsare: H. Mark Saunders VMD, MS, Dipl. ACVR, Chief
Section of Radiology, University of Pennsylvania. Dr
Saunders föreläser världen över och har ett suveränt
bildmaterial som förklarar hur du kan orientera dig
samt ställa diagnoser.

Kursinnehåll: Kursen kommer att baseras på föreläsningar. Normal
anatomi och olika diagnostiska metoder vid bukultra-
ljud kommer att behandlas. Fallpresentationer av olika
sjukdomstillstånd kommer att demonstreras. Några av
föreläsningarna kommer att vara specialiserade på till
exempel kärl i bukhålan.

Plats: Hotell 11, samt Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg.
Kursavgift: 4 500 kr exkl. moms. Avgiften inkluderar kurslitteratur,

lunch, fika och en middag.
Anmälan: Anmälningsblankett samt ytterligare information rekvi-

reras från 
Administrationen, Blå Stjärnans Djursjukhus tel. 031-
65 35 12-14, fax. 031-65 35 29 eller via e-mail:
bjorn.ablad@blastjarnan.se 
Anmälan skall vara inkommen senast 10:e augusti.

Upplysningar: Anna Einarsson tel 031-65 35 23 eller Björn Åblad tel.
031-65 35 26
Kursen kan räknas som meritering för djurslagsspecia-
lisering.
Kursens sponsor Philips AB kommer att demonstrera
sina maskiner på djursjukhuset på lördagen.

Välkommen till Göteborg i Höst!

F överveterinär Bertil Rymond har
avlidit den  mars . Han föddes
 i Kristvalla, Kalmar län, avlade
studentexamen i Kalmar  och
veterinärexamen . Han var assi-
stentveterinär vid Skaraborgs läns
hushållnignssällskap .  var
han besiktningsveterinär vid kontroll-
slakteriet i Stenstorp,  i Vetlanda
och  i Sävsjö där han erhöll tjänst
som överveterinär  och från vil-

ken han pensionerades .

Klinikveterinär Hans-Åke Blomstedt

har avlidit den  april . Han föd-
des  i Tyresö, Stockholms län, avla-
de studentexamen i Handen  och
veterinärexamen . Han innehade
först diverse vikariat och har sedan
varit privatpraktiserande ibland annat
Nynäshamn, senast och fram till sin
bortgång vid Nacka Djurklinik.
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