
Ä
ntligen har vi fått besked. I dag (torsdagen den  juni) har
regeringen offentliggjort hur och av vem den nya djurskyddsmyn-
digheten skall byggas upp. Tidigare har beslut fattats att verksam-

heten skall startas upp den första januari nästa år. Regeringen har nu
beslutat ge uppdraget att leda organisationsarbetet och därefter att bli
chef för myndigheten till miljöpartisten Matz Hammarström. Väntan
har varit lång innan beslutet kom. Med den tidsplan som redan innan
slagits fast, har oron vuxit i allt större omfattning att möjligheten till start
i tid för den nya myndigheten begränsats.

Den långa väntan och den segdragna politiska processen om vad myn-
digheten skall arbeta med har också medfört en arbetsam period av oviss-
het om framtiden för de tjänstemän som idag arbetar centralt med djur-
skyddsfrågorna. Man kan i sammanhanget tala om att denna process
medfört påfrestningar som skapat en klart försämrad arbetsmiljö för de
berörda.

Nu när planeringsarbetet kan börja kommer kraven på att myndig-
heten skall byggas upp på en mycket kort tid. Det är upp till den som
leder uppdraget att få fram ett antal personer som skall klara de uppgifter
och överta det ansvar enligt djurskyddslagen som tidigare Jordbruks-
verket och Centrala försöksdjursnämnden haft. Det blir inte någon lätt
uppgift att få fram kompetent personal på den korta tid som står till
förfogande.

D
et är angeläget för djurskyddsarbetet att den nya myndig-
heten kan komma igång med sitt arbete så fort som möjligt, så att
inte ett vakuum uppstår. De som arbetar på den regionala och den

lokala nivån med djurskyddstillsynen, och övriga involverade i djurskyd-
det, behöver den centrala myndighetens stöd för att kunna utföra sitt
arbete på ett rättssäkert och acceptabelt sätt. Samtidigt får myndighetens
organisation inte bli ett hafsverk.

En viktig fråga som uppkom under förhandlingarna kring myndighe-
ten var om smittskyddet skulle tillhöra Djurskyddsmyndigheten eller vara
kvar på Jordbruksverket. Många veterinärer är av den uppfattningen att
smittskyddet intimt hör ihop med djurskyddet. De politiska förhandling-
arna resulterade inte i en sådan lösning. Det blir nu en central uppgift för
Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket att finna
vägar för hur samarbetet skall byggas upp så att inte
blockerande intressemotsättningar uppstår.

D
e kunskaper och den kompetens som
den nya myndigheten behöver kan sökas
på olika håll. Men klart framstår att

veterinär kunskap och kompetens måste utgöra
en av de viktigaste grundbultarna.

Per Sahlander

Ledamot i förbundsstyrelsen
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K     
på väg in i EU med en befolkning
på cirka , miljoner människor,
varav  procent bor i huvudsta-

den Zagreb. Kroatien ligger i ett jordbäv-
ningsområde och hade haft två mindre skalv
bara under maj. Man har dock klarat sig från
större katastrofala skalv sedan . Zagreb
ingick en gång i det österrikiska kejsardömet
och spår av detta ses i bebyggelsen, då kejsa-
rinnan Maria Teresia bestämde att alla offici-
ella byggnader i hennes rike skulle ha samma
gula färg för att vara lätta att hitta. Förutom
den del av staden som alltså kallas »lilla Wien«
har Zagreb en betydligt äldre stadskärna med
charmiga gamla hus, kloster och kyrkor, vind-
lande gränder, marknadsplatser samt många
restauranger och kaféer. Stadens centrum är
inte större än att man bekvämt kan promene-
ra mellan sevärdheterna om man inte vill ta
sig fram via det omfattande nätet av spårvag-
nar som trafikerar hela staden. Här samlades
nu cirka  veterinärer från  länders veteri-
närförbund för att diskutera gemensamma
frågor under tre dagar.

     nordiska
och baltiska ordförandekonferensen lagts i
anslutning till FVE-mötena för att spara in på

tid och minska reskostnaderna. Redan
ankomstdagens kväll deltog alltså den svenska
delegationen i det första av många möten.
Förutom att rapportera händelser i respektive
land och diskutera gemensamma frågor och
problem handlar detta möte mycket om att
lägga upp en gemensam strategi för FVE-
mötet. Den röstkvotering som tillämpas inom
FVE gör det svårt för de små länderna att
ensamma få gehör för sina synpunkter, varför
samarbete och intensiv lobbying behövs om
man vill åstadkomma något resultat. Genom
att gemensamt gå igenom dagordningen inför
FVEs generalförsamling och diskutera de vik-
tiga frågor som vi sedan ska rösta om, kan vi

Efter en stormig höst och vår, då verkställande direktören
avsattes och styrelsen inte fick förnyat förtroende och
avgick, begav sig den svenska delegationen med viss spän-
ning till den europeiska veterinärfederationen FVEs gener-
alförsamling i Zagreb den 14 maj. Det blev dock en lugn
och stillsam tillställning där en ny styrelse valdes utan
större bråk och en ny verkställande direktör presenterades
för medlemmarna.

text: Christina Arosenius

FVEs generalförsamling i Zagreb:

Lugnet efter stormen…

Zagreb ingick en gång i det österrikiska kejsardömet och    
byggnader har samma gula färg.
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❘ ❙ ❚ reportage

uppnå en enighet och gemensamt driva vissa
frågor. 

Detta nordisk-baltiska samarbete har också
uppmärksammats av de övriga länderna och
vissa har uttryckt att de är imponerade över
hur väl insatta vi är i ärendena under diskus-
sionerna. »Det verkar som om ni har läst alla
papper« utbrast en förvånad spansk delegat
vid ett tillfälle! 

    var dock den
viktigaste frågan att försöka få in »våra« kan-
didater i den nya FVE-styrelsen och också att
skapa en styrelse som kan komma ifrån de
tidigare interna stridigheterna och konflikter-

na med FVE-kontoret i Bryssel. Under det
sista året har FVE förlorat mycket av den
goodwill som vunnits genom många års hårt
arbete och det gäller nu att ta nya tag. Från
Sverige hade Erik Kjellgren nominerats till
styrelsen och från Lettland Gundega Micule,
en statligt anställd kvinnlig veterinär som
arbetar med livsmedelshygien och utbild-
ningsfrågor och är vicepresident i det lettiska
veterinärförbundet. Förutom dessa två, som
alla var eniga om att ge nordisk-baltiska röster
till, gick vi igenom de övriga sex nominerade ➤

    spår av detta ses i bebyggelsen, då alla äldre officiella

Det nordisk-baltiska samarbetet har uppmärksammats av övriga länder inom
FVE, där vissa har uttryckt hur imponerade de är över att de nordiska represen-
tanterna är insatta i ärendena.

Interimstyrelsen, med Marga-
reta Widell längst till vänster,
fick beröm för att ha skött
FVE mycket bra sedan den
tidigare styrelsen avgick i
januari.
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till styrelseposterna och kunde enas om ytter-
ligare två namn. Ett av dessa var Tjeerd Jorna
från Nederländerna, till posten som ny ordfö-
rande i FVE.

    ägnades åt möten
i de olika undersektionerna, UEVH (hygien-
sektionen), UEVP (praktikersektionen) och
EASVO (sektionen för statligt anställda vete-
rinärer). Sektionernas status och förhållande
till FVE diskuterades en del, det visade sig att
dessa förhållanden inte är helt klarlagda. Å
ena sidan är sektionerna medlemmar i FVE,
med medlemsavgift och rösträtt, men samti-
digt räknar de sig som fristående organisatio-
ner. Det stod dock klart under diskussionerna
i EASVO att man inte var säker på om man
fick uttrycka åsikter som stred mot FVEs åsik-
ter. Inte heller var man övertygad om att
kunna göra sin röst hörd som enskild organi-
sation i de frågor som berör sektionen, troli-
gen går det endast att agera genom FVE. 

I EASVO enades man om att den nya sty-
relsen för FVE bör uppmanas att se över den
nuvarande organisationen och fundera över
om sektionerna ska få en annan roll. De
mindre länderna, till exempel de baltiska, har
inte råd att skicka tre till fyra delegater till
dessa möten och kan därför inte delta i samt-
liga sektioners arbete.

    utförligt i
EASVO är den rådande bristen på veterinärer
och de risker som detta medför på många
områden. Från Polen meddelades att man
inför EU-inträdet saknar mellan  och 
veterinärer för att kunna uppfylla de åtagan-
den man får gentemot EU. Flera länder rap-
porterade samma problem, ständiga krav på
nya uppdrag utan ökade resurser. Ändå är den
veterinära ambitionen att det inte ska finnas
några svaga länkar i den gemensamma kedjan
vad gäller veterinär service i Europa. Från
Österrike meddelades att man nu ändrat tak-
tik gentemot sina myndigheter. Tidigare har
man alltid ställt upp och sett till att det vikti-
ga blivit gjort även om man haft brist på folk,
men nu har man börjat sätta press genom att
vägra göra saker när resurserna saknas. 

Alla var eniga om att varje land måste ha
adekvat antal veterinärer för officiella upp-
drag och att det på nyckelposter bör finnas
permanent heltidsanställda veterinärer. Den
officiella statusen och anställningsförhållan-
det är viktiga frågor och man hänvisade till
situationen i England där man skiljer på »offi-
cer« och »official« i dessa sammanhang. De
senaste utbrotten av smittsamma sjukdomar i

Europa visar på ett ökande behov av »good
quality management« vad gäller veterinära
verksamheter och att denna måste vara på
plats redan i »fredstid« för att fungera i kris-
situationer. 

     inled-
des första dagen med officiella tal av represen-
tanter från kroatiska »Veterinary Chamber«
och från det kroatiska veterinärförbundet samt
av en representant från Ministry of Agricultu-
re and Forestry. Det kroatiska veterinärför-
bundet fyller i år  år och de tyckte det var
fantastiskt att ha  veterinärdelegationer i
landet vid detta tillfälle. De kroatiska värdarna
hade gjort en stor och imponerande satsning
på detta möte och allting fungerade mycket
bra. I samband med öppningsceremonin över-
lämnades också en minnesgåva till varje lands
delegation.

Nu presenterades också FVEs nye verkstäl-
lande direktör som anställts och som börjar
arbetet i september. Det hade varit  sökande
till tjänsten och sju av dessa hade intervjuats.
Från Sverige deltog Margareta Widell i denna
process eftersom hon ingick i den interimistis-
ka styrelsen. Interimstyrelsen fick för övrigt

➤
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beröm för att ha skött FVE mycket bra sedan
den tidigare styrelsen avgick i januari. Den nye
direktören heter Jan Vaarten och kommer från
Nederländerna. Han har arbetat fem år på det
holländska veterinärförbundet och ett år på
det holländska jordbruksministeriet.

    och
en punkt som alla väntat på med intresse var
den ekonomiska redovisningen. Ett hot om
stora skadeståndskrav från den förre direktö-
ren Pierre Chorain, efter det underliga sätt
som han avskedades på, har hängt över FVE.
Många fruktade att organisationen skulle
hamna i ekonomiska svårigheter. Den positi-
va informationen gavs nu att man nått en
uppgörelse utan alltför stora kostnader och
dessutom utan alltför stora kvarstående miss-
hälligheter. Chorain har fått ett nytt jobb
inom EU och hade till och med erbjudit sig
att hjälpa den nye chefen att komma in i arbe-
tet på FVE. "Happy end" med andra ord och
många drog en lättnadens suck, frågan om
Pierre Chorain har nästan splittrat FVE.

Vad som dock i stället rapporterades ha lett
till ett enormt budgetöverdrag var kostnader-
na för gästerna i samband med utdelandet av

FVEs första hedersmedlemskap, något som
ägde rum i Belfast våren . Detta blev en
bekräftelse på de nordiska åsikterna att Hono-
rary Members inte borde finnas, Sverige rös-
tade också mot förslaget då det lades. Princi-
pen att ha en individ som hedersmedlem i en
federation där endast organisationer kan vara
medlemmar är bara den märklig.

  
hade även de tre sektionerna ägnat en stor del
av tiden åt att ta fram sina listor på kandida-
ter till styrelsen. Efter detta stod det ganska
klart för den svenska delegationen att Erik
Kjellgrens möjligheter att komma in i styrel-
sen var små, eftersom ingen av sektionerna
hade honom på sin lista. UEVP har  röster
och UEVH och EASVO  var, vilket betyder
att  röster redan var »förlorade« för vår
svenske kandidat. Trots det ägnade sig den
svenska delegationen åt en intensiv lobbying
och lyckade få både Spanien och Nederlän-
derna att lägga sina röster på Erik Kjellgren. 

FVEs nye verkställande direk-
tör och styrelse poserar: från
vänster Jan Vaarten, Seán
O'Laiode, John Williams,
Tjeerd Jorna (ordförande),
Gundega Micule och Walter
Winding.

Den svenska delegationen,
här representerad av Lena
Stengärde och Karin Östens-
son, ägnade sig åt intensiv
lobbying för att värva röster
till Erik Kjellgren (till höger).

➤
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Valet inleddes så med långdragna diskus-
sioner om procedurfrågor och vilket antal
medlemmar som skulle finnas i styrelsen.
Valet ska enligt stadgarna vara slutet men själ-
va proceduren att varje land har ett visst rös-
tetal gör att man kan se hur alla röstat. Efter
en del märkliga förslag, som att tolkarna skul-
le räkna röster, kunde man enas om att utse en
av revisorerna och den nye hedersledamoten
till rösträknare med sträng tillsägelse att inte
avslöja resultaten efteråt. Hur väl detta funge-
rade kan illustreras av att undertecknad
samma eftermiddag stoppades av den franske
delegaten som ville att jag skulle förklara var-
för inte Danmark röstat på den belgiske kan-
didaten.

Slutresultatet blev en styrelse som bestod av
två representanter från UEVH och två från
EASVO. För första gången är styrelsen där-
med inte dominerad av praktikerna, endast
ordföranden är hämtad från denna sektion.
Det är definitivt en nyordning. Ytterligare
anmärkningsvärt är att hela styrelsen repre-
senterar »norra« Europa, Tjeerd Jorna från
Nederländerna (ordförande), John Williams
från England, Seán O'Laiode från Irland,
Walter Winding från Österrike och Gundega
Micule från Lettland.

   tog en
stor del av mötestiden fanns också ett antal
punkter på dagordningen som berörde
gemensamma veterinärmedicinska frågor.
Utbildningen och FVE-deltagande i utvärder-
ingen av Europas veterinärhögskolor diskute-
rades, men där har tyvärr inte mycket hänt på
sista tiden. Det rapporterades om det pågåen-
de arbetet med direktiven för »professional
recognition«. När det gäller dessa frågor och
utbildningen har Sverige genom Karin
Östensson nu en ordförande som kan bidra
med mycket information och synpunkter.
Det blev en lång diskussion om den veterinä-
ra framtiden och resultatet av en enkät
benämnd Vet  som varit ute i alla länder
men fått dålig svarsfrekvens.

Vad gäller djurskyddsfrågor uttryckte
Roger Green från den engelska delegationen
stort bekymmer över att inget händer med
direktivet om djurtransporter och uppma-
nande samtliga delegater att försöka påverka
sina regeringar i denna fråga. Han ville också
få information om hur olika länder reagerat
på frågan om import av hund- och kattskinn
från Asien. 

   var
Wouter Steenhuisen som berättade om det

ännu pågående utbrottet av aviär influensa i
Nederländerna. Han gav information om
viruset och dess olika subtyper och bekräftade
att man fastställt vilken subtyp som orsakat
utbrottet men ännu inte klarlagt smittvägar-
na. Man misstänker starkt vattenlevande
migrerande fåglar, till exempel gäss som inte
själva visar symtom när de är smittade. 

Hittills har man avlivat cirka , miljoner
fåglar sedan det första fallet konstaterades i
mars i år. De områden av landet som drabbats
har täta hönspopulationer och många små
besättningar med utegående höns. Myndig-
heterna fick inte så stora reaktioner mot avliv-
ningarna från allmänheten förrän man blivit
tvungen att avliva »hobbyhöns« och andra
sällskapsfåglar. Nu minskar samarbetsviljan
och folk gömmer sina husdjur eller flyttar
dem ut från det avspärrade området, något
som naturligtvis inte underlättar arbetet.
Sjukdomen har också spritt sig till Belgien
och Tyskland. 

Även avlivningsmetoderna har varit pro-
blematiska, det är svårt att hitta acceptabla
metoder för att avliva så många djur och
snabb avlivning av smittade flockar har visat
sig vara viktigt. Nu har man utarbetat bra
metoder att avliva med gas och man vill också
använda vaccinationer i bekämpningsstrate-
gin.

En holländsk veterinär har avlidit under
arbetet med bekämpningen (se även SVT
/) och den enda orsak till dödsfallet man
kunnat hitta var fynd av det aviära viruset i
lungorna. Därför rekommenderas nu alla som
är i kontakt med fåglar att vara vaccinerade
mot influensa. 

   en
mycket lugn generalförsamling där alla frågor
löstes i bästa samförstånd. Mycket lite märk-
tes av de tidigare ofta påtagliga polariseringar-
na och maktkamperna mellan nord-syd och
praktiker-hygieniker. Förhoppningsvis bety-
der det att FVE nu kan lägga all kraft på att
arbeta med de viktiga veterinärmedicinska
frågorna inom EU och att de nationer som
tidigare hotat att lämna organisationen nu
blir kvar. 

Hur Sveriges representation kommer att se
ut i framtiden beslutas vid nästa möte inom
SVF-styrelsen, då den svenska delegationen
ska avlägga sin rapport från detta möte. 

Nästa gång som FVE samlas blir i Bryssel i
november och då kommer det att krävas fyll-
nadsval till styrelserna i både UEVP och
EASVO eftersom medlemmar därifrån flyttat
över till FVE-styrelsen.

➤
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❘ ❙ ❚ vetenskap
Karin Persson Waller,

leg veterinär, docent, statsveterinär*.

Nekrotisk dermatit vid främre
anfästningen av juvret har obser-
verats oftast hos enstaka eller ett
fåtal kor i vissa mjölkkobesätt-
ningar. Det orsakar obehag för
djuren och kan eventuellt öka
risken för mastit. Det är inte känt
hur vanlig denna typ av dermatit
är bland svenska mjölkkor eller
vilka riskfaktorer som är viktiga. I
artikeln beskrivs tre fall av denna
sjukdom och möjliga riskfaktorer
diskuteras. Författaren efterlyser
veterinärer som är intresserade av
att hjälpa till med en undersök-
ning om detta problem.

Inledning
Fukteksem/sår i ljumsken mellan juvret och
bakbenet är relativt vanligt bland mjölkkor
och ses främst i tidig laktation hos förstakal-
vare med juverödem (, ). Vanligen ses fukt-
eksem men i allvarliga fall kan skadan utveck-
las till nekrotisk dermatit som vid enstaka till-
fällen kan omfatta hela juvret. 

Nekrotisk dermatit har också observerats
mellan juverhalvorna vid främre anfästningen
av juvret både internationellt (, , ) och

nationellt (personliga meddelanden). Muntli-
ga rapporter från svenska veterinärer berättar
att enstaka eller ett fåtal djur drabbas i en
besättning. Affekterade kor har oftast haft en
så tydlig avgränsning mellan juverhalvorna
och bukväggen att en grop har bildats framtill
på juvret. Skadan beskrivs oftast som eksem-
liknande med illaluktande varbildning (Figur
). Om hudskadan rengörs ses förtjockad hud
och bindväv som lätt blöder vid rengöring.
Ibland har djuren klåda i området och kan

Nekrotisk dermatit
framtill på juvret hos mjölkkor

➤

Figur 1. Nekrotisk dermatit
framtill på juvret hos en
svensk mjölkko. Affekterade
kor har oftast en tydlig
avgränsning mellan juverhal-
vorna och bukväggen.



12 nummer 8-9 •  2003 svensk veterinärtidning 

klia sig så att blodkärl brister med mer eller
mindre allvarliga blödningar som följd. 

Okänd omfattning 

bland svenska kor

Det är inte känt hur vanlig nekrotisk dermatit
framtill på juvret är bland svenska kor. Det är
inte heller klart vilka djur som drabbas i första
hand. I utländsk litteratur anges att det, till
skillnad från vid ljumsksår, är vanligare att
äldre kor drabbas och att den ofta observeras i
mitt- eller senlaktation (, ). Warnick och
medarbetare () fann att  procent av korna i
en besättning med   kor hade olika grad av
dermatit mellan juverhalvorna i samband med
ett Sarcoptes scabei-utbrott. Ett år efter att
skabbangreppet hade behandlats och avklingat
kvarstod nekrotisk dermatit i juverklyftan hos
tolv procent av korna. Även i den undersök-
ningen var det vanligare hos äldre kor än hos
förstakalvare. Problemet sågs i alla stadier av
laktationen och även under sintiden, men hos
förstakalvare var det mindre vanligt under de
första fyra månaderna efter kalvning än senare
i laktationen. Uppgifterna tyder på att patoge-
nesen för denna typ av skada är olik den vid
ljumsksår.

Nekrotisk dermatit framtill på juvret orsa-
kas troligen av en kombination av dålig blod-
cirkulation och att området är instängt. Detta
leder till att fukteksem bildas och om ischemin

förvärras kan huden nekrotiseras och i värsta
fall stötas bort. Ofta blir såren sekundärinfek-
terade med bakterier. Det är troligt att graden
av juverfyllnad och/eller juverödem påverkar
uppkomsten av problemet genom att ge upp-
hov till stas i blodkärlen. Boyer and Singleton
() såg, i två besättningar, ett samband mellan
digital dermatit och nekrotisk dermatit fram-
till på juvret och framlade hypotesen att smit-
tan spreds från bakklövarna till juvret när kon
ligger ner. Warnick och medarbetare () fann
dock att kor med digital dermatit hade mindre
risk att ha nekrotisk dermatit framtill på juv-
ret. Det finns också uppgifter som tyder på att
nekrotisk dermatit ibland kan ha samband
med skabbinfektion (, ). Warnick och
medarbetare () såg inget samband mellan
mastit, kvarbliven efterbörd, interdigitalt fleg-
mon eller djurens mjölkproduktion och före-
komst av nekrotisk dermatit på juvret.

Fallbeskrivning
För att få en uppfattning om vilka infektions-
agens och förändringar som man kan se i sam-
band med nekrotisk dermatit framtill på juv-
ret undersöktes tre SRB-kor med sådana sym-
tom i en besättning. Korna var i andra till fjär-
de laktationen, i laktationsmånad två till åtta
och mjölkade – kg/dag vid undersök-
ningstillfället. Förändringarna hade enligt
uppgift funnits under minst tre till fyra veck-

Figur 2. Juver med grop
mellan juverhalvorna vid
främre anfästningen till
bukväggen där nekrotisk
dermatit utvecklats.

➤
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or men det var oklart när de debuterade. En
av korna hade observerats ha nekrotisk der-
matit även när hon var nykalvad, vilket var
fem månader före undersökningstillfället.
Djuren hade inte samma mor, far eller morfar. 

I alla tre fallen sågs en tydlig separation av
juverhalvorna framtill med en uttalad grop
där huden var skadad i ett område som varie-
rade från - cm i diameter (Figur ). I det
förändrade området var huden förtjockad
med varierande mängd proliferationer, ibland
fingersvampsliknande, med tjocka sårskorpor
och måttligt med var (Figur ). Håret runt om
förändringen var fuktigt och brunt (Figur ).
Det skadade området var ömt vid beröring
och blödde lätt vid rengöring. 

Provtagning

Efter rengöring av området togs svabb- och
skrapprov för bakteriologisk (både aerob och
anaerob odling) och mykologisk undersök-
ning. Proverna analyserades enligt gängse
metoder vid Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, Uppsala. Skrapprov togs även för
mikroskopisk undersökning av skabbföre-
komst. Från ett av djuren togs dessutom, efter
lokalbedövning, en biopsi från det skadade
området för histologisk undersökning. 

Vid de bakteriologiska analyserna återfanns
riklig växt av Corynebacterium spp, måttlig växt
av Arcanobacterium pyogenes, sparsam växt av

Fusobacterium necrophorum och sparsam växt
av α-hemolyserande streptokocker hos alla tre
korna. I ett fall återfanns också sparsam till
måttlig växt av Micrococcus spp. I inget fall
kunde växt av mögel- eller jästsvampar ses eller
skabbinfektion påvisas. Vid den histologiska
undersökningen sågs intraepidermal vesikulo-
pustulär dermatit. Detta yttrade sig så att epi-
dermis var kraftigt förtjockad med hyperkera-
tos och parakeratos. Dessutom sågs vesikel-
bildningar med förekomst av inflammatoriska
celler, framför allt neutrofila och eosinofila
granulocyter, och ansamlingar av bakterier.
Subepidermalt sågs lindrig till måttlig infiltra-
tion av lymfocyter. Inga svamp- eller parasitä-
ra strukturer kunde påvisas. 

Diskussion
Resultaten från undersökningen av de tre
korna visade förekomst av nekrotisk dermatit
med en blandinfektion av aeroba och anaero-
ba bakterier, vilka är vanliga vid nekrotiska
förändringar. Fynden är likartade med vad
man såg i en amerikansk studie (). Endast tre
kor ingick i denna studie varför det inte går att
bedöma möjliga riskfaktorer för sjukdomen. I
enlighet med litteraturen (, , ) var dock de
drabbade djuren äldre kor som befann sig i
olika laktationsstadier vid undersökningstill-
fället. I de undersökta fallen hade förändring-
arna troligen funnits under en längre tid. 

Figur 3. Nekrotisk dermatit med proliferationer och var-
bildning framtill på juvret hos ko.

Figur 4. Fukteksem med serumutsvettning och missfärgning av
hår samt begynnande nekrotisk dermatit framtill på juvret hos
ko.

➤
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Enligt rapporter från svenska veterinärer
har man i vissa besättningar sett ett ökat antal
mastiter i samband med nekrotisk dermatit
framtill på juvret. Bakterietillväxt av juverpa-
togener i såret och därmed ett ökat smittryck
skulle kunna vara en förklaring till detta.
Staphylococcus aureus och Streptococcus dysga-
lactiae är några kända juverpatogener som
ofta koloniserar sår. I denna studie sågs dock
ingen växt av dessa bakterietyper i de prover
som togs. Warnick och medarbetare ()
kunde inte identifiera något samband mellan
mastit och denna typ av dermatit i en ameri-
kansk besättning.

Riskfaktorer

Som nämnts tidigare är det inte känt hur van-
ligt nekrotisk dermatit framtill på juvret är
bland svenska kor. Rapporter från fältet tyder
dock på att det inte är ett alltför ovanligt fynd.
Nyligen befanns  av  kor i en besättning ha
tecken på lindrig till måttlig nekrotisk derma-
tit (opublicerade resultat). På grund av att det
dels är ett djurskyddsproblem, eftersom det
kan vara smärtsamt för djuret, och dels even-
tuellt kan leda till en ökad risk för mastit är det
viktigt att minimera förekomsten av sjukdo-
men. För att kunna göra detta behöver vi veta
mer om vilka riskfaktorer som är viktigast. 

I litteraturen anges en möjlig koppling
mellan nekrotisk dermatit på juvret och
skabbinfektion eller digital dermatit. I Sverige
är emellertid bägge dessa sjukdomar ovanliga
bland mjölkkor varför det inte är troligt att
detta är viktigt för svenska förhållanden. Trots
att nekrotisk dermatit framtill på juvret är
vanligare senare i laktationen kan juverödem
vara en faktor av betydelse i vissa fall. Därför
är det viktigt att förebygga att sådana uppstår,
vilket kan vara lättare sagt än gjort eftersom
även riskfaktorerna för juverödem är ofull-
ständigt kända. Studier har dock visat att
fetma hos kvigor vid kalvning och överutfod-
ring av kolhydrater eller salt före kalvning kan
leda till ökad risk för juverödem (, ). Brist
på motion kan också innebära risk för sämre
cirkulation i juvret med juverödem som följd. 

Juvrets form av betydelse

En faktor som troligen är av stor betydelse är
juvrets form även om detta inte har
omnämnts mycket i internationell litteratur.
Korna i denna studie och i de fall som rappor-

terats muntligt från svenska veterinärer har
haft en så välmarkerad avgränsning mellan de
främre juverhalvorna och bukväggen att en
grop har bildats. Denna grop innebär att en
mer eller mindre lufttät miljö bildas, särskilt
när kon ligger ner, vilket i kombination med
en försämrad cirkulation i ett spänt juver kan
öka risken för fukteksem och uppkomst av
nekrotisk dermatit. 

Det är inte känt hur vanlig denna juverform
är bland svenska kor och i Svensk Mjölks
handledning för avelsvärdering för exteriör-
egenskaper () nämns den inte. Vid exteriör-
bedömning bedöms dock om juvrets anfäst-
ning till bålen är lös eller stark. I avelsarbetet
strävar man mot en stark anfästning vilket
innebär att vinkeln, sedd från sidan, mellan
juver och bukvägg bör vara så stor som möj-
ligt. Juveranfästningen försämras ju senare i
laktationen djuret bedöms och tenderar att
förbättras med stigande inkalvningsålder ().

Andra exteriöra juveregenskaper som kan
vara av betydelse är juverligament och juver-
balans. I värderingen premieras ett starkt
juverligament och ett juver med balans mel-
lan fram- och bakdelarna (). I motsats till
främre juveranfästning verkar juverligamentet
bli starkare ju senare i laktationen djuret
bedöms (). Detta kan vara ett resultat av att
juverklyftan blir djupare eftersom juvret inne-
håller mindre mjölk mot slutet av laktationen
och därmed blir smalare och mer sladdrigt.
Ligamentet tenderar att försämras med sti-
gande inkalvningsålder. En stark främre
juveranfästning, ett starkt juverligament samt
ett grunt och inte baktungt juver ger genetiskt
sett en bättre juverhälsa (). Det är dock inte
känt hur dessa egenskaper påverkar förekoms-
ten av den juverform som predisponerar för
nekrotisk dermatit framtill på juvret. Det är
emellertid troligt att avel för en stark främre
juveranfästning minskar risken medan ett
starkt ligament åtminstone teoretiskt skulle
kunna öka risken för denna typ av problem.

Behandlingsrekommendation

Nekrotisk dermatit framtill på juvret kan vara
ganska svårbehandlad. Rekommendationen
är att tvätta rent såret ordentligt och att even-
tuellt skrapa bort död vävnad från sårkanter-
na (Figur ). Därefter kan man applicera salva
eller spray som innehåller någon antibakteri-
ell komponent i kombination med mjukgö-
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rande medel för att göra huden mjukare. Om
djuret har feber bör det allmänbehandlas med
något penicillinpreparat. Vid tidiga fall av
fukteksem framtill på juvret bör man försöka
torka ut huden med t ex sårpuder eller pota-
tismjöl.

Förfrågan
Som redan nämnts vet vi inte hur vanligt
nekrotisk dermatit framtill på juvret är hos
svenska mjölkkor. För att bringa klarhet i
detta och för att identifiera viktiga riskfakto-
rer under svenska förhållanden vill författaren
gärna komma i kontakt med veterinärer som
är intresserade av att hjälpa till med en sådan
undersökning. Lämpliga fall att undersöka är
till exempel besättningar där man redan
observerat denna typ av skada och besättning-
ar som är med i Individjuver. I de senare görs
regelbundna undersökningar av juvren då
förekomst av nekrotisk dermatit framtill på
juvret lätt kan observeras. Författaren kan
kontaktas via telefon (-  ) eller e-
mail (Karin.Persson.Waller@sva.se).

Summary
Necrotic dermatitis 

of the udder in dairy cows

Necrotic dermatitis in the udder cleft of the
front part of the udder has been observed

occasionally in dairy cows. It can cause dis-
comfort for the animal and possibly increase
the risk for mastitis. The incidence of and
important risk factors for this type of derma-
titis among Swedish dairy cows are not
known. 

In a case study, three cows with moderate
to severe necrotic dermatitis of the udder were
investigated. The cows were in lactation num-
ber -, lactation month -, and milked -
 kg/day. The dermatitis had been present for
at least - weeks. In all three cases there was
a marked separation between the fore udder
quarters creating a pocket between the udder
and the abdominal wall where the skin was
damaged. The skin was thickened with proli-
ferations, crusting and pus. The hair around
the skin damage was moist and brown. The
area was sore and bled easily at cleaning.
Samples taken for mycology and presence of
mange were negative. Aerobic and anaerobic
culture for bacteriology resulted in growth of
varying amounts of Corynebacterium spp,
Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium
necrophorum and α-hemolysing streptococci
in all three cases. A biopsy was taken from one
of the cows revealing intra-epidermal vesicu-
lopustular dermatitis. No fungal or parasitic
structures were observed. Possible risk factors
for necrotic dermatitis, such as sarcoptic and

Figur 5. Juversår hos ko med
nekrotisk dermatit. Rekom-
mendationen är att tvätta
rent såret ordentligt och att
eventuellt skrapa bort död
vävnad från sårkanterna.
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chorioptic mange, digital dermatitis, udder
oedema, and udder conformation were
discussed.
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Författaren vill tacka Sigbrit Mattson, Avdel-
ningen för idisslar- och svinsjukdomar, SVA för
hjälp med provhantering och analyser.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
Hans Tjälve, VMD, professor*

I följande och i en kommande
artikel beskrivs de biverkningar
som rapporterats till Läkemedels-
verket av landets veterinärer
under 2001 och 2002. Den första
artikeln redogör för biverkningar-
na hos häst, nöt och svin. I den
andra beskrivs biverkningarna
hos hund, katt och andra djurslag.

Inledning
De flesta läkemedel kan ge biverkningar.
Godkännande och registrering av läkemedel
föregås av omfattande farmakologiska och
toxikologiska undersökningar, men det är av
tekniska skäl endast möjligt att vid introduk-
tionen av nya läkemedel ha klarlagt de vanli-
gaste biverkningarna. Sådana som förekom-
mer mera sällan eller som är specifika för vissa
raser eller djurgrupper kan ibland endast
avslöjas i samband med den praktiska terapin.
Biverkningsrapporteringen är därför av stor
betydelse för att avgöra hela riskprofilen hos
läkemedel. Om ett läkemedel saknar den
avsedda effekten är även detta en viktig infor-
mation som bör rapporteras. 

Biverkningsrapporter bör skickas in redan
vid misstanke om biverkan. Man kan sedan
hos myndigheten göra en bedömning av hur

man ser på sambandet mellan läkemedel och
biverkan (kausalitetsbedömning). Det tas vid
en sådan bedömning hänsyn till flera faktorer.
Exempel är tidsaspekten avseende admini-
streringen av läkemedlet och uppträdandet av
de negativa effekterna, tidigare kunskap om
läkemedlet, närvaro av karakteristiska kliniska
och patologiska fenomen, om ett eller flera
läkemedel har givits, uteslutande av andra
orsaker och fullständigheten hos den inskick-
ade rapporten. Man brukar sedan klassificera
kausaliteten i grupperna »trolig«(A), »möjlig«
(B), »icke bedömningsbar« (O) och »icke tro-
lig« (N). För läkemedel som ger karakteristis-
ka biverkningar är det ofta lättare att hänföra

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
rapporterade under 2001 och 2002, del 1

Biverkningsrapporter bör
skickas in till Läkemedels-
verket redan vid misstanke
om biverkan.
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rapporterna till kategorierna A och B, jämfört
med läkemedel som ger mer ospecifika nega-
tiva reaktioner.

Biverkningarna täcker en skala från ganska
obetydliga effekter till livshotande tillstånd.
Många biverkningar yttrar sig i form av en
potentiering av de normala farmakologiska
effekterna. Dessa överdoseffekter är oftast
relaterade till att läkemedlen omsätts på ett
sådant sätt hos känsliga individer att dessa får
en överdos. Förhållanden som sjukdom och
hög eller låg ålder kan predisponera djuren för
denna typ av biverkningar. Till exempel kan
hos sjuka individer acidos, dehydrering eller
nedsatt lever- eller njurfunktion påverka läke-
medlens omsättning i kroppen, vilket i sin tur
kan ge biverkningar. Hos unga djur kan
biverkningar erhållas genom att läkemedels-
omsättningen påverkas av svag metabolism-
förmåga, outvecklad njurutsöndring, låga
koncentrationer av albumin i blodet och
underutvecklad blod-hjärnbarriär. Gamla
djur har ofta en nedsatt lever- och njurfunk-
tion, vilket gör dem känsliga för negativa läke-
medelseffekter. 

Oönskade sidoeffekter

En annan orsak till läkemedelsbiverkningar är
att man får farmakologiska eller toxikologiska
effekter på andra organ än dem där man avser
att åstadkomma verkan. Dessa sidoeffekter är
ofta förutsägbara. Exempel är aminoglykosi-
der, som kan skada innerörat och njurarna,
och NSAID-preparat, som kan ge skador på

bland annat mag-tarmslemhinnan och nju-
rarna.

Många läkemedelsbiverkningar har en
immunologisk grund och yttrar sig i form av
allergiska reaktioner. Till exempel vacciner
och penicilliner framkallar ibland allergiska
reaktioner. Förändringar i den gastrointesti-
nala bakteriefloran är ytterligare ett förhållan-
de som kan ligga bakom läkemedelsbiverk-
ningar. Det är främst bredspektrumantibioti-
ka som ger dessa biverkningar och gräsätare är
särskilt känsliga.

Biverkningar kan dessutom erhållas på
grund av interaktioner med andra läkemedel
eller betingas av att djuret av genetiska skäl är
mycket känsligt för något eller några läkeme-
del (idiosynkrasi). Ett exempel är collies och
collierelaterade raser som har en högre käns-
lighet för ivermektin än andra hundraser.
Subkutana eller intramuskulära injektioner
kan för vissa läkemedel ge upphov till lokala
skadeeffekter i form av irritationer eller
nekroser. Ett exempel är tetracykliner, som är
vävnadsretande. En del läkemedel kan ge tera-
togena effekter och i sällsynta fall kan även
carcinogenicitet relateras till vissa läkemedel.

Biverkningar under 2001 och 2002
Landets veterinärer har sedan  haft möj-
lighet att rapportera läkemedelsbiverkningar
till Läkemedelsverket. Dessförinnan fanns
möjlighet att rapportera till Lantbruksstyrel-
sen/Jordbruksverket. De inkomna rapporter-
na har sammanställts och publicerats i Svensk

➤

Tabell 1. Antal biverkningsrapporter hos djur under 2001 och 2002 grupperade enligt ATCvet-systemet
a
.

ATCvet-grupp Häst Nöt Svin Hund Katt Kanin Råtta Summa

QA Matsm.org. och ämnesomsättn. 1 1
QB Blod och blodbildande organ 1 1
QC Hjärta och kretslopp 1 1
QG Urin- och könsorgan 12 2 14
QH Hormoner, exkl. könshormoner 3 1 3 7
QI Immunologiska medel 15 3 81 43 142
QJ Infektionssjukdomar 4 5 22 7 38
QM Rörelseapparaten 5 17 22
QN Nervsystemet 14 2 5 6 1 28
QP Parasitsjukdomar 4 48 6 2 60
QS Ögon och öron 7 7

Summa         46 10 1 194 67 2 1 321

a I tabellen har inkluderats samtliga rapporter som kommit in. Förutom läkemedel registrerade för veterinärt bruk ingår även rapporterade
humanpreparat (dessa har inkluderats inom de ATCvet-grupper som motsvarar de humana ATC-grupperna). Dessutom ingår ett par naturläke-
medel (dessa har inkluderats i de ATCvet-grupper där de lämpligen passar in).
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Veterinärtidning. 
I föreliggande artikel och i

en kommande artikel
beskrivs de biverkningar som
rapporterats till Läkemedels-
verket av landets veterinärer
under  och . I den
första artikeln redogörs för
biverkningarna hos häst, nöt
och svin. I den andra
beskrivs biverkningarna hos
hund, katt och andra
djurslag.

I Tabell  har samtliga
biverkningsrapporter angetts
som kommit in under 
och  (läkemedlen har
grupperats enligt ATCvet-
systemet). Antalet rapporter
var för   stycken och
för   stycken, dvs
totalt . Det framgår att de
flesta rapporterna rör hund
och därefter följer katt, häst
och nöt. För svin och andra
djurslag finns endast ett fåtal
biverkningar anmälda. 

För häst finns flest antal
rapporter inom läkemedels-
grupperna »QI - Immunolo-
giska medel« (vacciner) och
»QN - Nervsystemet«. För
nöt finns flest rapporter
inom gruppen »QJ – Infek-
tionssjukdomar«. De biverk-
ningar som rapporteras
oftast hos hund och katt är
de som ses i samband med vaccinationer. På
andra plats finns för hund läkemedel mot
parasitsjukdomar. Rapporter rörande infek-
tionssjukdomar finns även med bland de
biverkningar som rapporteras oftast hos hund
och det gäller också andra djurslag.

Här görs en genomgång av de rapporter
som kommit in för häst, nöt och svin, varvid
mekanismerna bakom de negativa reaktioner-
na diskuteras. I de flesta fall råder det ingen
tvekan att de observerade negativa reaktioner-
na är läkemedelsbetingade. I en del fall där det
kan antas att de observerade symtomen inte
behöver vara läkemedelsbetingade (vilket ofta
även påpekas av den rapporterande veterinä-
ren) anges detta i texten. 

Häst
För häst har  rapporter
kommit in. Av dessa gäller 
läkemedel med effekter på
nervsystemet. Åtta av dessa
rör bristande effekt av av-
livningsmedlet Somulose.
Detta är ett licenspreparat
avsett för avlivning av häst,
nöt, hund och katt. Somulo-
se innehåller som aktiva
ingredienser barbitursyrade-
rivatet sekobarbital (quinal-
barbiton) som ger CNS-
depression och lokalbe-
dövningsmedlet cinkokain
(dibukain) som i stora doser
ger hjärtstillestånd. Rekom-
menderad dos till häst är ,
ml/kg intravenöst. För att
man ska få den initiala effek-
ten riktad mot CNS och för
att undvika hjärtstillestånd
före CNS-effekten ska den
totala injektionen ske under
en tidsperiod av - sekun-
der. I en engelsk undersök-
ning, som omfattade drygt
 hästar, anges tiden från
början av injektionen till
dess att hästen ramlade till
marken till i genomsnitt
cirka  sekunder (med en
variation från cirka  sekun-
der till cirka  sekunder)
och tiden till klinisk död till
cirka tre minuter (med en

variation från cirka en minut till cirka fyra
minuter) (). Premedicinering med detomi-
din förlängde tiden till att hästen ramlade
omkull med i genomsnitt cirka  sekunder
medan tiden till klinisk död inte påverkades
signifikant. Premedicinering men xylacin
eller romifidin framkallade hos en del hästar
muskelryckningar eller agonala suckar, vilket
inte ansågs acceptabelt.

Bristande effekt 

av Somulose

De nu aktuella fallen innefattar två halv-
blodshästar (den ena  år, den andra  år),
två shetlandsponnies (den ena  år, den
andra okänd ålder), en nordsvensk häst ( ➤

För häst finns flest antal
biverkningsrapporter inom
läkemedelsgrupperna vacci-
ner och preparat med inver-
kan på nervsystemet.
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år), en fjordhäst (okänd ålder), en arab ( år)
och ett russ ( år). Skälen till avlivningarna
var kronisk hälta, kolik, hög ålder, fång (två
hästar), benbrott (två hästar) och hos en häst
en icke angiven orsak. Somulose gavs intrave-
nöst lege artis. Fem av hästarna stod kvar utan
att några synliga effekter kunde iakttas. Tre
hästar ramlade omkull, men dog inte. Hos ett
par hästar upprepades behandlingen utan att
de dog. Hästarna avlivades i stället efter vari-
erande tider (upp till  minuter) med ett
annat avlivningsmedel eller med skjutning/
bultpistol.

Det finns rapporter i litteraturen att Somu-
lose kan ha bristande effekt hos häst (, ).
Det finns ingen säker förklaring till varför det
är så, men en orsak kan vara en nedsatt cirku-
lation, vilket kan innebära att sekobarbital
och cinkokain når målorganen (hjärnan
respektive hjärtat) så långsamt att dosen inte
blir tillräcklig för eutanasi (). Hos dehydre-
rade hästar eller hästar med andra cirkula-
tionsrubbningar är det därför möjligt att pro-
blem kan uppstå. Det är också möjligt att ett
litet antal individer har en lägre känslighet för
Somulose än vad som är vanligt hos de flesta
hästar. I de här aktuella fallen kan man anta
att de flesta hästarna hade en relativt opåver-
kad cirkulation.  

Det har framhållits att avlivning av hästar är
en krävande uppgift och att tillgängliga meto-
der har både fördelar och nackdelar (, , ).
För farmakologisk (kemisk) avlivning finns
det ännu inte någon helt optimal substans. Till
exempel innebär avlivning med barbiturater,
såsom tiopental eller pentobarbital, att hästen
kan falla okoordinerat och att djupa agonala
suckar kan höras (, ). Den injektionsvolym
som man behöver spruta kan även bli så stor
att det är praktiskt svårt att göra detta tillräck-
ligt snabbt (, ). Ett alternativ till kemisk
avlivning är bultpistol. Det krävs då att man är
väl förtrogen med denna avlivningsmetod och
att situationen i övrigt gör det möjligt att avli-
va djuret på detta sätt ().

I Sverige avlivas cirka   hästar per år
med Somulose. Veterinärer som av Läkeme-
delsverket beviljas licens för Somulose infor-
meras om att det förekommer fall av bristan-
de effekt. Det rekommenderas att man vid
användning av Somulose har beredskap för
alternativ avlivningsmetod. 

Sederingar och vaccinationer

Sex av fallen inom grupp QN rör hästar som
fick α-receptoragonister. I två av dessa fall
sågs urtikaria över hela kroppen efter intrave-
nös injektion av detomidin (Domosedan vet).
Det finns tre rapporter om att hästar efter
injektion av α-receptoragonister (detomidin
i två fall, romifidin (Sedivet vet) i ett fall) bör-
jat hyperventilera kraftigt. En häst som fick
xylacin (Narcoxyl vet) intravenöst gick ome-
delbart omkull med tung andning. Den reste
sig sedan snabbt och det förväntade sederings-
förloppet var sedan normalt.

 fall rör biverkningar i samband med vac-
cinationer (gruppen »Immunologiska
medel«). Fem rapporter gäller hästar som vac-
cinerats mot influensa, åtta rapporter hästar
som vaccinerats mot influensa-stelkramp, en
rapport en häst som vaccinerats mot virus-
abort och en rapport en häst som vaccinerats
mot botulism. I de flesta fallen uppstod loka-
la reaktioner på injektionsplatsen i kombina-
tion med feber. I andra fall sågs generell mus-
kelstelhet, skakningar, frossa, svettningar och
svårigheter att äta. Symtomen har som regel
avklingat inom ett par dagar.

Penicillinchock

Inom grupp QJ finns tre fall där hästar dog i

Åtta rapporter rör bristande
effekt av Somulose. Det
rekommenderas att man vid
användning av Somulose har
beredskap för alternativ
avlivningsmetod.
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samband med intramuskulä-
ra injektioner av bensylpeni-
cillinprokain. Hästarna ram-
lade omkull och dog i ome-
delbar anslutning till injek-
tionerna. Hos en häst inträf-
fade reaktionen efter att
halva dosen givits. Hästarna
hade före reaktionerna,
under de nu aktuella
behandlingsperioderna, tidi-
gare fått respektive fem, åtta
och nio injektioner av ben-
sylpenicillinprokain. 

Penicillinchock hos häst
är ett välkänt fenomen.
Reaktionerna ses som regel
efter intramuskulära injek-
tioner av bensylpenicillin-
prokain, men de inträffar
ibland även efter intravenösa
eller intramuskulära injek-
tioner av vattenlösliga kali-
um- eller natriumsalter av
bensylpenicillin. Hästarna
reagerar i omedelbar anslut-
ning till injektionerna med
oro, svettningar och balansrubbningar och
ibland ramlar de omkull. De återhämtar sig
sedan oftast inom loppet av cirka en halvtim-
me, men i en del fall dör de inom några minu-
ter. 

Det finns flera tänkbara orsaker bakom
reaktionerna. En möjlighet är att det är fråga
om en allergi mot penicillin. För vattenlösligt
bensylpenicillin kan man utgå från att detta är
orsaken. För bensylpenicillinprokain är det
även möjligt att det är fråga om en prokain-
toxicitet. Bensylpenicillinprokain är ett salt
mellan bensylpenicillin och prokain som i
injektionslösningen föreligger som en suspen-
sion – inte en lösning. Vid intramuskulär
injektion löses saltet upp från muskeldepån
varvid bensylpenicillin och prokain frisätts.
Om denna upplösning sker snabbt kan man
få höga halter av prokain i blodet. Man kan
också av misstag komma in i ett kärl och få
mikroaggregat av bensylpenicillinprokain
som kommer ut i cirkulationen, där de snabbt
löses upp. Hästar är känsliga för prokain och
man kan tänka sig att de reagerar på grund av
prokaintoxicitet. Man kan även tänka sig att
man kan få en allergi som är riktad mot pro-

kaindelen av bensylpenicil-
linprokainet. Troligen är
dock detta mycket sällsynta-
re än allergi mot penicillin.
För den enskilda hästen som
reagerar kan mekanismen
vara endera av de ovan angiv-
na alternativen. En utförliga-
re diskussion om problema-
tiken med penicillinchock
återfinns i en tidigare artikel
i Svensk Veterinärtidning
().

En annan häst som fick
trimetoprim + sulfadiazin
(Bimatrim vet injektions-
vätska och Hippotrim vet
pasta) mot lymfangit reage-
rade med hot-spot-liknande
förändringar på flera ställen
på huden. Den blev bra efter
behandling med kortison
och ett NSAID-preparat.

Behandlingar av

rörelseapparaten

Inom gruppen »QM - Rörel-
seapparaten« finns fem rapporter. Tre av fallen
rör NSAID-preparat, där hästarna fick
respektive flunixin (Cronyxin vet), ketopro-
fen (Romefen vet) och vedaprofen (Quadri-
sol). Hästarna som fick flunixin och ketopro-
fen intravenöst ramlade omkull i omedelbar
anslutning till injektionerna. De reste sig
inom någon minut. Det finns i den tidigare
svenska biverkningsrapporteringen och även i
litteraturen meddelanden om att man kan få
akuta reaktioner hos hästar som får flunixin,
särskilt om preparatet accidentellt injiceras
intraarteriellt (, ). Någon sådan reaktion
har dock inte tidigare rapporterats för
ketoprofen. Hästen som fick vedaprofen fick
urtikaria över hela kroppen. En annan häst
som stod på vedaprofen fick kolik utan fast-
ställd orsak. Det går inte att avgöra om läke-
medlet kan ha något samband med koliken.

Ett av fallen inom grupp QM rör en häst
som i samband med en ledinflammation gavs
natriumhyaluronat (Hyonate vet) intrave-
nöst. Den började omedelbart att skaka kraf-
tigt med muskelryckningar i de flesta musk-
ler. Tillståndet gick över efter cirka  minu-
ter.  

Inom gruppen »QM - Rörel-
seapparaten« finns fem
rapporter. Tre av fallen rör
NSAID-preparat, där hästar-
na ramlade omkull i omedel-
bar anslutning till injektio-
nerna.
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Antiparasitära medel

Det finns fyra hästar som reagerat på antipa-
rasitära medel. En häst som behandlades med
prazikvantel (Droncit oral gel) fick urtikaria
på delar av kroppen samt något svullna och
stasade ben. En häst som behandlades utvär-
tes med permetrin (Switch pour-on) fick på
delar av kroppen urtikaria, som i en del fall
övergick i vätskande/purulenta hudaffektio-
ner. En häst som av djurägaren fick moxidek-
tin (Cydektin oral gel) började efter  minu-
ter svettas och fick hög puls. Två dagar senare
sändes hästen till djursjukhus där man bland
annat konstaterade hög puls och temperatur,
intoxikerade slemhinnor, avstannad peristal-
tik och nasalt reflux av maginnehåll. Trots
intensivbehandling försämrades tillståndet
successivt och efter fyra dagar avlivades häs-
ten. Det är oklart vilken betydelse moxidektin
haft i sjukdomsförloppet. Hos en häst som
avmaskades med ivermektin (Ivomec vet
pasta) sågs efter cirka två och en halv timme
kolikliknande symtom. Den behandlades int-
ravenöst med vätska och repade sig. Den rap-
porterande veterinären anger att det är oklart
om den observerade reaktionen är läkeme-
delsbetingad.

Övriga biverkningar

De tre rapporterna inom grupp QH gäller
hästar som reagerade med lokala reaktioner
efter intramuskulära reaktioner med predni-
solon (Prednsisolon acetat vet, licensprepa-

rat). Fallet inom grupp QA gäller en häst som
fick Becoplex vet (licenspreparat innehållande
B-vitaminer) och som reagerade med kraftig
ataxi, arytmi och sänkt allmäntillstånd. Den
återhämtade sig efter cirka tio minuter. 

Nöt
För nöt finns tio rapporter. Inom läkemedels-
gruppen »QJ – Infektionssjukdomar« finns
fem fall. Tre av dessa rör kor som ramlade
omkull och dog inom någon till några minu-
ter efter intramuskulära injektioner av bensyl-
penicillinprokain. Flera fall av penicillin-
chock hos nöt finns anmälda i den tidigare
svenska biverkningsrapporteringen (-).
De tänkbara mekanismerna är desamma som
hos häst, dvs en anafylaktisk allergireaktion
mot bensylpenicillin eller mot prokain, eller
en toxicitet av prokain som frisatts från ben-
sylpenicillinprokainet. 

Ett fall inom grupp QJ rör en två veckor
gammal kalv med enterit som dog efter en int-
ravenös injektion av sulfadiazin-trimetoprim
(Hippotrim vet). Det finns i den tidigare
svenska biverkningsrapporteringen och litte-
raturen uppgifter om enstaka fall av anafylak-
tiska reaktioner och dödsfall i samband med
intravenösa injektioner av trimetoprimsulfa
till häst (, ). Mekanismen är inte känd, men
det rekommenderas att intravenös injektion
av trimetoprimsulfa ska ske långsamt. Ett
annat fall inom grupp QJ rör en lokal reak-
tion efter en intramuskulär injektion av oxy-
tetracyklin (Engemycin vet). Det är känt att
tetracykliner ibland kan ge lokala reaktioner
på injektionsplatserna.

Biverkningar hos kalvar

Två rapporter inom gruppen »QI – Immuno-
logiska medel« rör kalvar som dog inom cirka
en till två timmar efter vaccinationer med
ringormsvaccin (Ringvac Bovis LTF- -
som nu har bytt namn till Bovilis Ringvac
vet). Det finns i den tidigare biverkningsrap-
porteringen ett par meddelanden om akuta
reaktioner och dödsfall hos nötkreatur som
vaccinerats mot ringorm (tre dödsfall 
och två dödsfall ) (, ). Det finns från
 ytterligare en rapport om lokala reaktio-
ner på injektionsplatsen hos fem kalvar som
vaccinerades med ringormsvaccin (delegerad
djurägarbehandling).

Ett mycket stort antal nötkreatur (över

Tre rapporter rör kor som
ramlade omkull och dog
inom någon till några minu-
ter efter intramuskulära
injektioner av bensylpenicil-
linprokain.
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  djur) vaccineras årligen mot ringorm
i Sverige inom ramen för Felfri Hud-pro-
grammet. Incidensen för biverkningarna blir
därför låg. För att minimera risken för biverk-
ningar bör man följa rekommendationen att
använda beredd vaccinlösning inom sex tim-
mar och man bör även i övrigt följa bruksan-
visningen som medföljer förpackningen.

Inom grupp »QN - Nervsystemet« finns
två rapporter. I det ena fallet hittades en kalv
död två timmar efter premedicinering med
xylacin (Rompun vet) i samband med en
avhorning. I det andra fallet var en kalv trött
och hade nedsatt allmäntillstånd i två veckor
efter en avhorning där xylacin (Narcoxyl vet)
hade använts som premedicinering.  

Svin
För svin finns endast en rapport, som rör en
kull spädgrisar där samtliga djur efter att ha
sprutats med järn (Pigeron vet) blev liggande
på sidan med kramper. De tillfrisknade under
natten.

Summary
Adverse reactions to veterinary

drugs reported in Sweden during

 and , part 
This article is the first of two, describing the
suspected adverse drug reactions reported by
Swedish veterinarians during  and .
In the present article the adverse reactions in
horse, cattle and swine are described. In the
second article the adverse reactions in dog, cat
and other species will be described. The num-
ber of reports for  were  and for 

, i e a total of  reports. Among these 
reports concern horses,  cattle,  swine, 
dogs,  cats,  rabbits and  rat.

In horses there were several reports of nega-
tive reactions to vaccines, including injection
site reactions, fever, depression and general
muscle weakness. There were some reports of
lack of efficacy in horses given Somulose for
euthanasia (the drug is available in Sweden on
a special licence). Somulose contains a combi-
nation of a barbiturate, quinalbarbitone, to
induce anaesthesia, and a cardiotoxic com-
pound, cinchocaine, to induce cardiac arrest.
The reason for the lack of efficacy is not
known at present. Veterinarians given licence
for Somulose are informed that there are cases
of lack of efficacy and they are recommended
to be prepared for an alternative method for
euthanasia. There were three reports of horses
that died in immediate association to intra-
muscular injections of benzylpenicillinprocai-
ne.

Three deaths were also reported in cows
given intramuscular injections of benzylpeni-
cillinprocaine. There were two reports of
deaths in cattle given live vaccine against Tri-
chophyton verrucosum. A large number of catt-
le are given this vaccine every year in Sweden,
so the incidence of these reactions is very low.
In swine the only report concerns young pigs,
in which seizures were seen after injections of
iron. 

• *VMD, professor Hans Tjälve, Läkemedelsverket,
Box ,   Uppsala och Institutionen för farma-
kologi och toxikologi, SLU, Box 573, 751 23 Uppsala.
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EKG-frågan beskriver denna gång en hund
med hjärtarytmi vid ett återbesök efter ope-
ration. Fallet är insänt av Djursjukhuset
Albano, Rinkebyvägen 23, 182 36 Danderyd.
Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Leonberger, hanhund, åtta år
Anamnes: En vecka tidigare hade förmaksflimmer upp-

täckts i det postoperativa förloppet i samband med en
kastration. Medicinering med digitalis hade påbörjats och
hunden var nu på återbesök för kontroll. Matte uppgav att
hunden mådde bra.
Status: Operationssåret var läkt. Hjärtfrekvensen var nor-
mal, men emellanåt hördes en arytmi.
Ekokardiografi: Normala hjärtrum, väggar, klaffar och
kontraktilitet.
EKG: Se Figur .

Vilken är din diagnos? – EKG

Figur 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s. Bilden är skalenlig och en 
liten ruta motsvarar 1 mm.

svar se sidan 54

Veterinärhistoriska Museet
i Skara

visar under sommaren en motivutställning om 
veterinärmedicin och veterinärhistoria i filatelin

Dessutom visar kollegan 
Olle Hellgren en skärmutställning:

Medicinhistoria
på frimärken

Utställningarna pågår under tiden 15 juni - 22 augusti
med vernissage den 15 juni kl 14.00

Museet är öppet under sommaren dagligen utom måndagar kl 12 – 17

Välkomna!
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En arbetsgrupp under ledning av veterinär
Olof Johansson arbetade under –
för att ta fram föreskrifterna för en ny C.
Framtagandet av föreskrifterna har skett med
gott bistånd av en referensgrupp med en bred
branschrepresentation och i samarbete med
experter inom olika områden.

Den nya C som trädde i kraft den  okto-
ber  förtydligar reglering av läkemedels-

användningen och en del har anpassats till
veterinär praxis. 

Krav på veterinär diagnos
Ambitionen i föreskrifterna har varit att låta
veterinärmedicinsk diagnostik (bedömning)
styra all användning av receptbelagda läkeme-
del. Ambitionen har även varit att åstadkom-
ma en ökning av kompetensen hos de

Handbok om nya regler 
kring läkemedelsanvändning för djur

➤

Jordbruksverket har reviderat föreskrifterna (SJVFS 2002:57) om veteri-
närs rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till
djursjukvård och djurhälsovård (C15).
Nya föreskrifter har upplevts som alltmer angelägna eftersom både
djurhållning och praxis genomgått stora förändringar sedan tidigare
regler utformades.
Artikeln redogör för det nya regelverket, och den tolkningshandbok
som nyligen kommit.

De nya föreskrifterna innebär
bland annat att skriftliga
instruktioner ska ges för
delegerad läkemedelsan-
vändning.



26 nummer 8-9 •  2003 svensk veterinärtidning 

djurskötare och assistentpersonal som av vete-
rinär medges använda läkemedel. 

De nya förändringarna i föreskrifterna
innebär i korthet: 

• Inarbetande av viss praxis i bestämmelserna.
• Förtydligande av rutiner för läkemedelsan-

vändning.
• Möjligheter att delegera och tillhandahål-

la läkemedel till djurägare och personal
som har tillräcklig kompetens.

• Särskilda krav på att djurägare och perso-
nal ska ha viss utbildning för läkemedels-
användning.

• Skriftliga instruktioner för delegerad
läkemedelsanvändning.

• Anmälan om delegerad läkemedelsan-
vändning ska skickas till
Länsstyrelsen.

• Reglering av
läkemedels-
användning för
immobilisering.

• Tydligare doku-
mentation vid
behandling av
djur med läkeme-
del när det gäller
instruktioner, jour-
nalföring och rap-
portering.

Riktlinjer för utbild-
ningar
Jordbruksverket har tagit
fram riktlinjer för utbild-
ningar för delegerad läke-
medelsanvändning och tillhandahållande av
läkemedel för djur. Utbildningen ska omfatta
ett antal timmar och ge övergripande kunska-
per om läkemedel och dess användning. Kur-
sens huvudlärare ska vara veterinär med kun-
skap inom berörda ämnesområden och för
djurslaget ifråga. Kvalificerade lärare som inte
har veterinär bakgrund men som har kunskap
och erfarenhet inom olika delmoment kan
också utnyttjas i kurserna. 

För kursanordnare gäller att kursprogram
motsvarande Jordbruksverkets riktlinjer med
namn på kursanordnare/ledare ska skickas till
Jordbruksverket för godkännande. Utbild-
ningarna ska vidare bedrivas enligt Jordbruks-
verkets riktlinjer för utbildningen och avslu-
tas med skriftlig examination. En godkänd

kursdeltagare får efter avslutad kurs ett kurs-
intyg från kursarrangören. Intyget ska inne-
hålla uppgifter om Jordbruksverkets godkän-
nande av kursen med datum och diarienum-
mer samt datum för kursens genomförande.

Handbok bidrar till förklaring av C15
Jordbruksverket har tagit fram en handbok
som är avsedd att ge förklaringar till C 15, och
öka förståelsen för vad det är som styr läkeme-
delsanvändningen i Sverige. Beskrivningarna
i handboken är formulerade med avsikt att ge
en bakgrund och förståelse för reglerna.
Underlag hämtas bland annat från remiss-
instansernas synpunkter/åsikter samt från

överväganden som gjorts inom Jord-
bruksverket. 

Förklaringarna till föreskrifterna
vänder sig framför allt till dem som
ofta kommer i kontakt med förskriv-
ning och användning av läkemedel.
De kan även användas som diskus-
sionsunderlag för veterinärstude-
rande och andra som kan komma
i kontakt med förskrivning av
djurläkemedel. Förklaringar ges
till följande punkter, som är
angelägna att förtydliga:

Uppföljande behandling
Uppföljande behandling
definieras som läkemedel-
sanvändning efter det att
veterinär vid varje tillfälle
kliniskt har undersökt
enskilt djur eller djurgrupp.

Veterinär ska genomföra en undersökning
och bedömning av enskilt djur eller djur-
grupp innan förskrivning och tillhandahål-
lande av läkemedel sker. Förskrivning för
uppföljande behandling sker för en beräknad
förbrukning under högst fyra veckor.
Begränsningen gäller inte vid uppföljande
behandling av sjukdomar eller andra tillstånd
som kräver långvarig kontinuerlig behand-
ling, t ex diabetes och cancersjukdomar. 

Delegerad läkemedelsanvändning
Delegerad läkemedelsanvändning gäller
endast för djur inom animalieproduktionen,
och innebär läkemedelsanvändning utan före-
gående veterinärundersökning i anslutning
till behandlingen av det individuella djuret

➤

Beskrivningarna i C 15-
handboken är formulerade med
avsikt att ge en bakgrund och
förståelse för reglerna.
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eller djurgruppen (vid första besöket). För-
skrivning av läkemedel sker efter sjukdoms-
utredning på plats och om
utbildningskrav uppfylls.
Vid sjukdomsutredningen
på plats diskuterar veterinä-
ren tillsammans med djur-
ägare/djurhållare om behov
av delegeringen och sjuk-
domsbehandlingen, skriver
instruktioner och informerar
om läkemedelsanvändning
samt skriver anmälan som
ska skickas till länsstyrelsen.

Behandling av hästar
Vid behandling av hästar ska
all läkemedelsanvändning
ske efter veterinär diagnos
och ordineras av den ansvari-
ge veterinären. Delegerad
läkemedelsanvändning till hästar tillåts inte,
dock kan uppföljande behandling överlåtas.
Intygsskrivning vid vaccination av hästar är en
separat juridisk fråga med veterinärt ansvar.

Vaccinationer
Frågan om delegering av vacciner har särskilt

diskuterats inom arbetsgrup-
pen för C. Med tanke på
biverkningar och andra svå-
righeter har man bestämt att
veterinär ska utföra vaccina-
tion på djur med några
undantag.

Betydelsen av vacciner för
livsmedelsproducerande djur
i profylaktiskt syfte har dis-
kuterats. Under diskussio-
nen med arbetsgruppen
framkom nödvändigheten
att låta veterinär delegera
vissa vaccinationer. 

Vid andra vaccinationer,
till exempel av sällskapsdjur,
ska veterinären först under-
söka djuret. Möjlighet finns

att tillhandahålla vaccin till personal för
användning »i närvaro av veterinär« (veterinär
befinner sig i samma rum eller i direkt anslut-
ning till rummet med omedelbar tillgänglig-

Vid vaccination av sällskaps-
djur ska möjlighet finnas att
tillhandahålla vaccin till
personal för användning «i
närvaro av veterinär«, dvs
veterinären ska vara snabbt
tillgänglig vid eventuella
komplikationer.

➤

Beställning 

av handboken

❘ C15-handboken kan
laddas ner från

Jordbruksverkets
hemsida www.sjv.se

❘ Den kan också
beställas från

Jordbruksverkets pub-
likationsenhet på
telefon 036-15 50 00.
Den kostar då cirka
80 kronor.
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het), det vill säga veterinären ska vara snabbt
tillgänglig vid eventuella komplikationer.

Förebyggande läkemedel 
Avseende vitamin, mineral och antiparasitä-
ra preparat som inte används för injektion
får dessa förskrivas till samtliga djur utan
föregående undersökning av djur eller djur-
grupp under vissa förutsättningar. När det
gäller injektionspreparat, till exempel järn-
preparat till smågrisar, ska sådana förskrivas
enligt reglerna för delegerad läkemedels-
användning.

Läkemedel till nötkreatur 
Veterinär får förskriva läkemedel för delegerad
läkemedelsanvändning till nötkreatur som
enbart hålls för produktion av kött (amko-
och dikobesättningar samt köttdjursbesätt-
ningar). Förskrivning av läkemedel för
användning i mjölkkobesättning sker enbart
för uppföljande behandling dvs efter att vete-
rinären först har undersökt det enskilda dju-
ret eller djurgruppen.

Förskrivning av antibiotikapreparat
Förskrivning av antibiotikapreparat för lokal
användning i juver inför sinläggning får
endast göras av veterinär med klinisk verk-
samhet i aktuell besättning, och under förut-
sättning att besättningen deltar i ett strate-

giskt juverhälsoarbete. Veterinären ska dessu-
tom ha kännedom om det enskilda djuret
baserat på journaluppgifter, kokontrollupp-
gifter samt tidigare diskussioner med djurhål-
laren/djurskötaren och om bakteriologiska
undersökningar i besättningen. En vikarie
kan erhålla god kännedom genom bra doku-
mentation i aktuell besättning av andra vete-
rinärer och genomgång av besättningen.
Besättningens bakteriologiska status är viktig
eftersom resistensproblematik och bakterie-
flora kan vara avgörande för val av behand-
lingsinsats.

Bättre läkemedelsanvändning
Jordbruksverket anser att omarbetningen av
föreskrifterna är betydelsefulla för veterinärer
och för djurägare/hållare vid behandling av
djur med läkemedel. Förhoppningen är att
omarbetningen kommer att leda till en bättre
läkemedelsanvändning. Syftet med revider-
ingen är att ge tydlig ledning och stöd för
veterinären. Målet är att anpassa föreskrifter-
na efter modern syn på djurskydd, djurhåll-
ning och veterinär praxis och med utgångs-
punkter för en läkemedelsanvändning med
fokus på djurskydd, smittskydd och livsme-
delssäkerhet.

Kinfe Girma

Djurmiljöenheten, Jordbruksverket

Baytril® vet.

– för effektiv

antibiotikaterapi

till hund och katt

Läs mer om Baytril i Bayers nya broschyr ”Ett geni i arbete”.

Rekvireras gratis per telefon 031-83 98 00 eller fax 031-83 15 22.

(enrofloxacin)

➤
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SVT nr 5 2003 publicerade en fält-
studie om skador hos kycklingar
vid slakt och transport, som blev
mycket uppmärksammad i
media.
Författaren vill här tillsammans
med en företrädare för det aktu-
ella fjäderfäslakteriet redogöra
för de påtagliga förbättringar i
skadefrekvensen som blev resul-
tatet av insatta åtgärder.

I en artikel i Svensk Veterinärtidning nr /
publicerade undertecknad Muayyed Jamil en
fältstudie om skador hos kyckling vid slakt
och transport. Artikeln beskrev förhållandena
vid ett ej namngivet svenskt fjäderfäslakteri,
där statistiken visade att förekomsten av last-
ningsrelaterade skador hos kycklingarna ökat
kraftigt under första kvartalet  jämfört
med föregående kvartal. Artikeln beskrev
besiktningsveterinärernas kartläggning av
problemen, och de åtgärdsförslag som gavs till
producenter och slakteri som en följd av kart-
läggningen.

Det aktuella slakteriet vill i följande artikel
dels klargöra att den tidigare artikeln handla-
de om Sörmlandskyckling AB. Slakteriet vill
också redovisa vilka effekter de insatta åtgär-
derna fick på skadestatistiken.

Skadeförebyggande projekt

Den  juni  startade ett djurskadefö-
rebyggande projekt vid Sörmlandskyckling
AB. Projektets syfte var att kartlägga de ska-
dor som uppkommer vid lastningen av slakt-
kycklingarna. Vi ville ta reda på varför kyck-
lingarna skadas, hur många djur som skadas

Kraftigt sänkt skadefrekvens 
för slaktkycklingar

insänt

➤

Maskin för lastning av slakt-
kycklingar. Lägg märke till
klämskyddet framför hjulet.
Sedan det djurskadeförebyg-
gande projektet startade har
andelen lastningsskadade
kycklingar halverats, och
målet är att ytterligare
minska skadorna.
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och vad vi kan göra för att eliminera skador-
na.

Tillsammans med besiktningsveterinären,
personal som lastar kycklingarna i stallarna,
transportföretaget som transporterar djuren
till slakteriet och personal från slakteriet
genomfördes projektet. Sedan projektet star-
tade har gruppen haft kontinuerliga möten.
Mötena har resulterat i en rad olika förbätt-
ringsförslag. Följande punkter, baserade på de
åtgärdsförslag som redovisas i SVT /, har
genomförts: 

Konkreta åtgärder

✔ För att inte få för många djur i containrar-
na har man satt dit en våg på trucken som
kör dem. Kontrollen ska ytterligare för-
bättras genom att installera en våg på con-
tainervagnen så att vikten blir jämn och så
att planerad vikt inte överskrids.

✔ En gummimatta har lagts på hela vagnen
för att kycklingarna inte ska skadas vid
eventuellt fall. Alla stag på maskinerna är
klädda med skumplast. 

✔ För att djuren inte ska skadas genom att
träffa mittstolpen, stoppas maskinen när
man skiftar mellan backarna. 

✔ Lastningspersonalen stryker med handen
över kycklingarna så att djuren inte kläms
i containerluckan. Fallhöjden ner till con-
tainrarna har sänkts.

✔ Hastigheten på transportbandet har sänkts
från cirka   djur/timme till att inte

överskrida   djur/timme.
✔ Containertippningen på slakteriet har juste-

rats så att tippningen går långsammare. 

Sänkt skadefrekvens

Sedan dessa punkter hade genomförts mins-
kade skadorna. I de jämförelsetal som har
använts, det vill säga , procent skadade djur
innan förändringarna, har en förbättring skett
till , procent skadade djur i dag. I denna
siffra ligger även slaktskador (skador som
uppkommer efter avlivning av djur, i sam-
band med avfjädring).

Orsaken till att de ursprungliga skadorna
uppstod var att det uppstått inkörningspro-
blem i det nya slakteriet och i samband med
igångsättandet av den nya lastningstekniken. 

Hela det skadeförebyggande projektet har
genomförts i samråd med besiktningsveteri-
nären på anläggningen. Veterinären har fun-
gerat som ett bollplank för slakteriet och övri-
ga parter.

Arbetet med att minska skadorna på djuren
fortgår. Målet är att inga djur skall skadas eller
lida under intransport och före bedövning/
avlivning.

Elin Franzén

kvalité- och miljöchef,
Sörmlandskyckling AB 

Muayyed Jamil

leg veterinär, besiktningsveterinär

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

➤
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Det är med en skrämmande bestörtning
jag tar del av Svenska Dagbladets artiklar
om svensk fjäderfä-
näring i allmänhet
och slaktkycklingpro-
duktion i synnerhet.

Miljontals kyck-
lingar uppges ska-
das/dödas i hanter-
ingen inför slakt – en
tidningsuppgift som så vitt jag kan finna
inte emotsagts av näringen. Däremot
säger »näringen« att »vi jobbar på att få
ner förlusterna« – de ekonomiska alltså
– från livsmedelshygienisk synpunkt.
Detta är väl gott och väl i sig men var
spårar vi de djurskyddsmässiga ambitio-
nerna eller ens aspekterna?

Dessvärre är detta inte något nytt. För
– år sedan var situationen likartad på
Öland i samband med att ett nytt »slakt-
kycklingsavlastningssystem« introduce-
rades importerat från Holland. Syste-
met, som avsågs vara ytterst ekonomiskt
besparande, resulterade bland annat i att
ett allt annat än försumbart antal slakt-
kycklingar aldrig blev avlastade till slakt
men väl till en kvalfull död i diskmaskin.

Den gången stängdes slakteriet omgåen-
de efter veterinärt ingripande så snart

missförhållande-
na uppdagades,
vilket skedde
genom en vaken
och ansvarskän-
nande besikt-
ningsveterinär.

Utspridd rationaliseringssituation
I dag befinner vi oss tydligen i en liknande
men dessvärre betydligt mer utspridd
rationaliseringssituation. Kycklingar upp-
ges hanteras i transport och övrig hantering
inför slakt (allt enligt oemotsagt tidnings-
reportage) på ett sätt som å ena sidan ska-
par ekonomisk rationalitet men å andra
sidan resulterar i allvarliga vitala kroppsska-
dor exemplifierat med benbrott samt ska-
dor på bröstmuskulatur – skador som
tvivelsutan medför avsevärda lidanden.

Vid slakterierna finns eller i vart fall
skall finnas besiktningsveterinärer vars
uppgifter inte enbart skall vara att kon-
statera att kycklingens livsuppgift inte
varit – allt enligt tidningsreferat – helt
meningslös då den sina skador till trots

levererat en godtagbar livsmedelsråvara.

Veterinären ska ingripa omedelbart
Veterinärens uppgift skall enligt min
mening – och jag har egen erfarenhet
från fältet i även dessa frågor – vara att
ingripa omedelbart och fiskalt. Deras
förordnande och myndighetsstatus hop-
pas jag alltjämt berättigar dem till ingri-
panden.

Dessvärre tycks det inte vara så i dag.
Är det vi läser och hör ytterligare ett
exempel på effekter av ett mångkultu-
rellt samhälle där våra inhemska och
nedärvda traditioner och rättsuppfatt-
ningar får ge vika för de mångkulturella
idealen? Även om så är fallet – vilket jag
finner djupt beklagligt precis som när
det gäller ritualslakt – är det än värre när
näringens högsta veterinära sakkunskap
inom det aktuella området ser fram
emot att få ner vanvård av det slag som
denna artikel berör till att omfatta
enbart en miljon kycklingar årligen!

Vart är vi på väg?
Kära kolleger runt om i landet, vart är vi
på väg? Vart har den sedan många år
påstått förefintliga veterinärt högtstående
etiken tagit vägen? Så vitt jag har kunnat
registrera har vare sig veterinärförbundet
eller än mindre Jordbruksverket med sitt
övergripande djurskyddsansvar reagerat
aktivt.

I det läge vi nu befinner oss är en
kraftfull manifestation ytterst angelägen
särskilt från de veterinära kategorier som
inte sålt sig till näringen – från de övriga
är förmodligen intet att vänta.

Eric Skoglund

Fd veterinärråd

insänt

Hur lågt ska den veterinära etiken sänka sig?

Svenska Dagbladet uppmärksammade med flera artiklar den 13
och 14 maj de skador på slaktkycklingar som först beskrevs i
Svensk Veterinärtidning nr 5/03. Följande insändare är upprörd
över de stora mängder slaktkycklingar som kommer att skadas,
även om de värsta hanteringsproblemen försvinner.
Insändaren kommenteras av veterinär Johan Lindblad från
Svensk Fågel, på nästa sida.
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Eric Skoglund har i sin insändare
ifrågasatt den veterinära etiken
hos bland annat veterinärer
anställda av den animalieprodu-
cerande näringen. Svensk Fågels
chefveterinär besvarar här kriti-
ken.

Undertecknad har beretts tillfälle att besvara
kritiken som riktas mot svensk slaktkyckling-
produktion samt ifrågasättandet av min vete-
rinära etik.

Ovannämnda insändare avseende svensk
slaktkycklingproduktion grundar sig på artik-
lar i Svenska Dagbladet. Tidningsuppgifter
som Svensk Fågel har bemött, vilket somliga
tidningar uppmärksammat medan flertalet
inte givit plats till svar.

Jag har full förståelse för Eric Skoglunds
känslor då man lätt får bilden av att svensk
slaktkycklingproduk-
tion på ett grymt, eko-
nomiskt drivet sätt
hanterar kycklingarna.

Jag anser liksom
Eric Skoglund att de
skadefrekvenser som
uppges i nämnda artiklar är helt oacceptabla,
och att om inte dessa kraftigt reduceras måste
denna form av lastning och transport omprö-
vas. Jag har aldrig gett uttryck för någon
annan åsikt.

Skonsammare med maskinlastning
Bakgrunden till SvD:s artikel är i sin tur en
artikel som publicerades i Svensk Veterinär-
tidning nr / »Skador hos kyckling vid slakt
och transport« och som beskriver de skador
som förorsakades vid lastning och transport
av kycklingar till ett nybyggt slakteri. I sam-
band med nybyggnationen introducerades
det sedan sju år av Jordbruksverket godkända
maskinlastningssystemet.

Maskinlastning blev redan  föremål

för av Jordbruksverket anmodad »ny teknik-
prövning«. SLU:s avdelning för Husdjurens
miljö och hälsa gjorde, baserat på en längre

tids studier, en utvärdering av denna
»nya« lastningsteknik. Studien visade

att rätt utförd maskinlast-
ning inte gav upphov till
flera eller gravare lastnings-
relaterade skador i förhål-

lande till rätt utförd konventionell
handlastning.

Mot bakgrund av dessa resultat är den sam-
lade bedömningen, att det från såväl djurom-
sorgs- som arbetsmiljösynpunkt är skonsam-
mare med maskinlastning än konventionell
handlastning. Den stora fördelen från djur-
omsorgssynpunkt i jämförelse med handlast-
ning är, att kycklingen aldrig upplever sig
fångad/fasthållen. En annan  fördel är att last-
maskinen inte blir uttröttad i motsats till
handlastningspersonalen, något som kan
påverka lastningen och därmed ha en negativ
effekt på djuromsorgen. 

I samband med »ny teknikprövning«
kunde vissa risker identifieras: hastigheten på
infösningsfingrarna och transportbandet, fall-
höjden från transportbandet ner i lådan, vida-

repl ik

Svar till Eric Skoglund

Det är med stolthet jag representerar en rela-
tivt ung gren inom animalieproduktionen, som
kännetecknas av välutbildade och ansvarskän-
nande producenter, säger Johan Lindblad.
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re förflyttningen av transportbandet från låda
till låda samt vid stängningen av de individu-
ella lådorna.

Brister i lastningstekniken
Flera brister i lastningstekniken har kunnat
konstateras i samband med starten av maskin-
lastningen vid det aktuella slakteriet. Tidigt
tillsattes inom slakteriet en expertgrupp (i vil-
ken besiktningsveterinären ingick) med upp-
drag att identifiera risker och föreslå åtgärder
med målsättningen att kraftigt reducera ska-
defrekvensen, vilket också visat sig ha infriats.

Vid bedömning av skador på slaktkroppen är
det av största vikt att dessa görs av väl utbildad
och kunnig personal. Lastnings/transportrelate-
rade skador måste skiljas från skador som upp-
kommer efter att kycklingen avlivats. Avfjäd-
ring/plockning är en hårdhänt behandling av
slaktkroppen (kycklingen är i detta skede avli-
vad/avblodad) där speciellt vingskador ofta
förorsakas – dessa skador skall inte hänföras till
lastnings/transportrelaterade skador.

Ansvarskännande producenter
Det är med stolthet jag representerar en rela-
tivt ung gren inom animalieproduktionen,
som kännetecknas av ett relativt fåtal (cirka
) välutbildade och ansvarskännande pro-
ducenter.

Svensk matfågelproduktion kännetecknas
av en nära och öppen dialog med myndighe-
ter och forskningsvärlden. Det sker en fortlö-
pande granskning av vår näring, som innehål-
ler konstruktiva diskussioner med målsätt-
ning att bli ändå bättre. 

Varje enskilt stall har en av Jordbruksverket
förordnad kontrollveterinär (oftast besikt-
ningsveterinären på det slakteri dit kycklingar-
na levereras), som gör minst två årliga kontroll-
besök. Varje enskilt stall/stallutrymme blir
föremål för inspektion/klassning av en rikslika-
re, vars bedömning ligger till grund för belägg-
ningsgraden i stallet. Detta omsorgsprogram
har rönt stor internationell uppmärksamhet.
Inför utformandet av det nya EU-direktivet
»Broiler production« är det planerat och inbju-
det till ett studiebesök i Sverige för att ansvari-

ga från Europeiska Kommissionen och med-
lemsstaterna i EU på plats ska informera sig om
programmet, för att se på möjligheterna att
införliva vissa delar av vårt program i den euro-
peiska lagstiftningen. 

Omfattande veterinärmedicinsk forskning
All den forskning som legat till grund för den
differentierade beläggningsgraden i stallarna,
liksom senaste årets och pågående forskning
avseende benproblem, dvs fastläggande av
omfattning, försök att identifiera orsaker samt
finna åtgärder för att reducera problemet, har
skett och sker i nära samarbete mellan SLU
och näringen. 

Två andra prioriterade veterinärmedicinskt
relaterade områden är livsmedelssäkerhet och
smittskydd. Ett exempel är salmonellakon-
trollprogrammet, som mycket förutseende
sattes i kraft redan , och vars frukter vi
kunnat skörda medan största delen av Europa
haft och fortfarande har betydande problem.

Campylobacter är idag den stora utmaning-
en, där näringen ingår i ett fyraårigt projekt ur
vilket vi hoppas få större insikter iCampylo-
bacters epidemiologi. Mot bakgrund av dessa
kunskaper vill vi ytterligare kunna vässa våra
verktyg för att förhindra att Campylobacter
förorenar kycklingråvaran.

Detta svar blev ett långt försvarstal, men jag
anser att det är av största vikt att jag får ge min
version av »sanningen«. Mitt inlägg skall tol-
kas mer som ett försvar av en seriös och enga-
gerad uppfödarkår än för »en till näringen såld
veterinär«.

Johan Lindblad

chefveterinär, Svensk Fågel

PS. Svensk Fågel har arrangerat ett antal studie-
resor, avsedda för handläggare som hanterar fjä-
derfärelaterade ärenden inom myndigheter och
organisationer. Studieresorna har haft som syfte
att spegla hela flödet från avelsdjur till slakt. Jag
vill härmed framföra en personlig inbjudan till
Eric Skoglund, och ser fram mot att vara Din
guide. DS.


