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Detta nummer av epizteln innehåller informa-
tion om VHS-utbrott i Finland, aviär influensa

i Europa, nya föreskrifter från SJV om tuberkuloskontroll och
information om hjärtmask och HCC hos hund. Dessutom redogörs för att de sista
elefanterna i Kolmårdens djurpark har avlivats.

Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd
av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

VHS-utbrott i Finland

Ett utbrott av VHS (Viral hemorrhagisk sep-
tikemi) har konstaterats hos fisk i Finland.
Det är en fiskodling med regnbågslax på Fin-
lands västkust som drabbats. Det preliminära
provresultatet visar att viruset är av samma typ
som det som tidigare påvisats på Åland. Prov-
tagningar har även gjorts på intilliggande fisk-
odlingar.

Elefanterna på Kolmården

Efter utbrott av tuberkulos hos Kolmårdens
djurparks elefanter fanns vid början av året
endast de två elefanterna Sandai och Donkey
kvar. Den dräktiga elefanthonan Sandai avli-
vades i maj, då förlossningsarbetet blev för
svårt för henne. Obduktionen visade att ele-
fantungen var ovanligt stor,  kg mot nor-
mala – kg, och elefanthonans bäcken
var för trångt. I Sandais ena lunghalva åter-
fanns granulom av tuberkulostyp. Den kvar-
varande elefanthonan, Donkey, avlivades
också. Obduktionsresultatet är ännu inte fär-
digt.

Aviära influensaläget 

Det har inte rapporterats några nya fall av

aviär influensa (AI) i vare sig Nederländerna,
Belgien eller Tyskland. I Nederländerna arbe-
tar man med omhändertagande av gödsel från
smittade besättningar och i alla tre länderna
har återpopulation påbörjats inom fjäderfä-
tomma områden. För att säkerställa att ingen
smitta finns kvar ska man placera ett mindre
antal »sentineldjur«, det vill säga fjäderfä

De två sista elefanterna i
Kolmårdens djurpark avliva-
des i maj och obducerades på
SVA. Det återfanns granulom
av tuberkulostyp i lungan
från en av elefanterna.
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känsliga för till exempel AI, i tidigare smitta-
de besättningar och hålla dessa under strikt
övervakning. 

Nya bestämmelser för

TB-kontroll av hägnad hjort 

Nya bestämmelser för tuberkuloskontroll av
hägnad hjort började gälla från och med den
 juni i år. Det frivilliga kontrollprogrammet
som pågått sedan  blev då ändrat och
kompletterades med ett obligatoriskt kon-
trollprogram för att uppnå slutmålet med en
nationell friförklaring. Det obligatoriska kon-
trollprogrammet gäller de hägn, cirka 
stycken, som står utanför det frivilliga pro-
grammet samt för anslutna hägn som inte har
genomfört kontrollåtgärder i det frivilliga
programmet inom angivna tidsramar. Detta
innebär utslaktning eller första tuberkulin-
testomgången våren  och tredje testom-
gången våren .

Undantag från tidsgränserna kommer att
gälla för hägn, så kallade dispenshägn, som
hos Jordbruksverket har ansökt om tillstånd
för att genomföra alternativ tuberkuloskon-
troll genom ett -årigt slakt- och köttbesikt-
ningsprogram.

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
:) om villkor att få flytta djur till och
från hjorthägn (saknr K ) upphörde samti-
digt att gälla. För mer information, se Jord-
bruksverkets webbplats www.sjv.se

De nya reglerna från och med den  juni
 finns i »Föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS :)
om organiserad hälsokontroll avseende tuber-
kulos hos kron- och dovhjortar i hägn«
(SJVFS :, saknr K ) och »Statens
jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk
hälsoövervakning avseende tuberkulos hos
kron- och dovhjortar samt andra djur i sam-
bete med hjortar i hägn« (SJVFS :,
saknr K ).

Ny föreskrift för tuberkulin-

undersökning av klövjdur

Den  juni i år trädde även en ny föreskrift
om tuberkulinundersökning av nötkreatur,
svin, får, getter och kameldjur i kraft. Före-
skriften riktar sig främst till veterinärer och
innehåller bestämmelser om utförande och
tolkning av tuberkulinundersökning hos
nämnda djurslag. Dess fullständiga rubrik är

»Statens jordbruksverks föreskrifter om tuber-
kulinundersökning av nötkreatur, svin, får, get-
ter och kameldjur« (SJVFS :, saknr K).

Misstanke om brucellos

En misstanke om brucellos uppstod i slutet av
maj på ett bagglamm med svullna bitestiklar
och feber. Feber ses vanligen inte vid brucel-
los, men djuret undersöktes ändå för denna
sjukdom, då man ville avliva det. Vid obduk-
tion sågs en abscederande orkit och epididy-
mit, med fistelbildningar och sammanväx-
ningar mellan testikel och pung. Lymf-
knutornas utseende visade att infektionen
pågått en längre tid. Brucellos orsakad av Bru-
cella ovis ger främst orkit och epidymit, varför
undersökning avseende brucellos i sådana fall
bör diskuteras med SJV. 

Hjärtmask hos hund

Hjärtmask är en risk för hundar som vistas i
södra Europa. Parasiten sprids med stickmyg-
gor och regelbunden avmaskning är det
rekommenderade sättet att undvika att
semestrande (och bofasta) hundar smittas
under myggsäsongen. På förekommen anled-
ning påpekas att det repellerande halsband
(Scalibor) som finns på den svenska markna-
den har effekt mot de fjärilmyggor som spri-
der leishmanios men ingen dokumenterad
effekt mot andra myggor. Halsbandet ersätter
alltså inte avmaskning mot hjärtmask.

Smittsam leverinflammation

Smittsam leverinflammation (HCC), som
orsakas av hundens adenovirus typ , har påvi-
sats hos en nio veckor gammal valpkull i Väst-
ra Götalands län. Valparna var vaccinerade
mot parvovirus vid åtta veckors ålder. Typiska
symtom i form av buksmärtor (differentialdi-
agnos främmande kropp eller magomvrid-
ning), nekrotiserande tonsillit och petekiella
blödningar observerades av behandlande
veterinär. Diagnosen konfirmerades med
obduktion, antikroppstest och påvisande av
virus. Fallen påminner om att HCC fortfa-
rande utgör en risk och att ovaccinerade val-
par inte bör ha kontakt med främmande hun-
dar. Detsamma gäller för nyvaccinerade val-
par fram till cirka två veckor efter vaccination.
För valpar som utsätts för högt smittryck kan
vaccination även mot valpsjuka och HCC
vara indicerat från sju veckors ålder.

■ ■ 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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Veterinary Public Health (VPH)
lanserades för ungefär 50 år
sedan för att skapa en organisa-
torisk form för veterinärmedici-
nens medverkan i det allmänna
folkhälsoarbetet. Ett förstadium
till VPH hade etablerats redan
under senare delen av 1800-talet i
samband med en upprustning av
jordbruket och boskapsskötseln,
för att förebygga den hungersnöd
som stora delar av befolkningen
led av. Under senare år har
begreppet VPH vidgats och
omfattar numera även andra än
livsmedelsrelaterade faktorers
inverkan på folkhälsan.

Bakgrund  
Veterinärmedicinens medverkan i folkhälso-
arbetet och begreppet Veterinary Public
Health (VPH) fick särskild aktualitet i sam-
band med BSE-utbrottet i England i slutet av
-talet. Arbete i folkhälsans tjänst är emel-
lertid ingen ny veterinär företeelse. Det finns
många exempel på betydande insatser inom
detta område som gjorts under årens lopp,
såsom utrotandet av nötkreaturstuberkulosen
i vårt land. Det är många faktorer i samhället
som bidrar till att öka riskerna för smittsprid-
ning och sjukdom bland både djur och män-
niskor. Som ett aktuellt exempel på sådana
problem kan nämnas EHEC-fallen och för-

modligen kan det finnas djursamband även
med Sars-smittan (Figur ). Trots att funktio-
nen funnits länge, är VPH ett begrepp som
inte använts särskilt mycket i det dagliga arbe-
tet. Det kan därför kanske vara befogat med
en återblick över utvecklingen och beskriv-
ning av innebörden.

WHO initierar VPH
Världshälsoorganisationen (WHO) bildades
inom FN:s ram  som ett led i återupp-
byggnaden av Europa efter andra världskri-
gets slut. Den viktigaste uppgiften för WHO
var att samordna folkhälsoarbetet och bistå
medlemsländerna med råd och information i
frågor som rörde människornas hälsa. Ganska

Veterinary Public Health 
– klassisk veterinärfunktion i förändring

PAUL HOLTENIUS, professor emeritus.*
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Figur 1. EHEC är ett aktuellt
exempel på en livsmedelsre-
laterad sjukdom som riskerar
att spridas mellan djur och
människa.
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snart upptäckte man, att det fanns ett nära
samband mellan ett betydande antal veterinä-
ra arbetsuppgifter och folkhälsoproblemen.
För att omsätta dessa tankar i praktisk hand-
ling tillsattes  en rådgivande grupp inom
den europeiska regionen av WHO (). Resul-
taten av det arbete som utfördes under ett
antal år därefter, redovisades  i en rapport:
»The veterinary contribution to the public
health practice«. Rapporten hade utarbetats av
en expertkommitté inom FAO/WHO. 

Man hade startat med att försöka förebyg-
ga undernäring genom att verka för ökad till-
gång på protein med högt biologiskt värde för
human konsumtion. Bekämpning av nötkre-
aturstuberkulosen fanns också med i det
ursprungliga folkhälsoprogrammet. Expert-
kommittén lanserade benämningen »Veteri-
nary Public Health« och pekade på ett antal
nya arbetsuppgifter, främst bekämpningen av
zoonoser samt kontroll av kemiska bekämp-
ningsmedel och andra toxiska substanser i
djurkroppar och livsmedelsprodukter ().

Veterinärmedicinsk 

folkhälsovetenskap

I Sverige har VPH nyligen aktualiserats
genom att begreppet givits hög prioritet i den
utredning av den veterinärmedicinska fakul-
teten, som utförts av Lars Rask. 

I utredningen har en svensk översättning av
VPH presenterats med lydelsen »veterinärme-
dicinsk folkhälsovetenskap«. Där finns också
en tolkning av innebörden med följande for-
mulering: »Kemiska och biologiska risker för
den humana hälsan som har ursprung i sjuk-
domar hos djur eller dessas exponering för
kemiska och biologiska agens« (). Grundtan-
ken med VPH är att verka för en helhetssyn
beträffande livsmedelssäkerheten, »safe from
farm to fork« () (Figur ).

Det är ungefär  år sedan man formellt
beaktade veterinärmedicinens betydelse för
folkhälsan. I praktiken har dock VPH funge-
rat under avsevärt längre tid och ingår i en
mycket stor del av det dagliga arbetet för de
veterinärer som har klinisk verksamhet bland
lantbrukets djur eller inom livsmedelskon-
trollen. Av hävderna framgår det klart när och
varför förstadiet till VPH introducerades i
Sverige. 

Hungersnöd och svältutfodring
Under -talet rådde fattigdom och
hungersnöd bland befolkningen. Jordbruket
bedrevs enligt ålderdomliga och primitiva
metoder och boskapsskötseln var om möjligt
ännu mer eftersatt. Korna svältutfodrades och
man fick ofta ta till nödfoder såsom löv, kvis-
tar, granris och sågspån för att klara djurens
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övervintring (). Nötkreaturstuberkulosen
hade fått stor spridning och mjältbrandsut-
brott var vanliga. Veterinärutbildningen var
fortfarande nästan helt inriktad på att förse
krigsmakten med hästläkare och hovslagare
(). Lantbrukets djur ägnades däremot knap-
past något intresse. Chef för veterinärinrätt-
ningarna var Hernquists efterträdare Sven
Adolf Norling, en framstående hästläkare och
hippolog.

När man kommit fram till mitten av -
talet, hade det varit en längre period utan krig.
Industrialismen hade börjat göra sitt intåg,
vilket underlättade möjligheterna till försörj-
ning men påverkade inte bristen på livsmedel
för det ökande antalet invånare. Man insåg att
det var endast genom att utveckla jordbruket
och boskapsskötseln, som man skulle kunna
åstadkomma en förbättring ().

Bristerna i boskapsskötseln gällde i hög
grad djursjukvården, som måste skötas av
djurägarna eller andra helt självlärda personer
(Figur ). I och med att det rådde fred i lan-
det, kunde emellertid krigsmakten inte läng-
re ha lika stora anspråk på veterinära resurser.
En del skvadronshästläkare, som var statione-
rade på olika håll i landet för att ombesörja
sjukvården bland rusthållarnas hästar inom
indelningsverket, fick möjlighet att även ägna
sig åt annan veterinärpraktik. 

Ny föreståndare för Veterinärinrättningen
Norling avgick som föreståndare för Veteri-
närinrättningen i Stockholm  och efter-
träddes av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg,
som var född  och hade börjat sin akade-
miska karriär med att studera zoologi. Han
blev fil dr  och övergick därefter till medi-
cinstudier och blev med dr . Efter diverse
förordnanden som praktiserande
läkare blev han  prosektor i
anatomi vid Karolinska
institutet och kom 
till Veterinärinrätt-
ningen i Stockholm
som adjunkt med
undervisningsskyl-
dighet i anatomi,
fysiologi och zoo-
logi. Året därpå
blev han professor i
patologi och terapi
samt föreståndare för
inrättningen (Figur ).
Det kan nämnas att Kin-
berg var den förste ordföranden
och en av initiativtagarna till Svenska
Veterinärläkareföreningen, föregångaren till
Sveriges Veterinärförbund, när föreningen
startade år  ().

Under sin läkartjänstgöring hade Kinberg

Figur 2. Livsmedelskedjan,
från besättning till anrätt-
ning.
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Figur 3. Ända till senare
delen av 1800-talet fick
ägarna inom lantbruket
klara behandlingarna av
sjuka djur på egen hand.
Veterinärerna sysslade näs-
tan helt med arméns hästar.
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bland annat varit förordnad som fattigläkare i
Kungsholms församling och hade då på nära
håll sett svälten och armodet hos befolkning-
en. Kort tid efter det han tillträtt som före-
ståndare för Veterinärinrättningen, företog
han resor till ett flertal länder i Europa för att
studera veterinärverksamheten, särskilt
utbildningen. Han var också mycket intresse-
rad av frågor som rörde praktiskt lantbruk och
boskapsskötsel. Kinberg var helt på det klara
med, att det svenska veterinärväsendet och i
synnerhet utbildningen måste förnyas.

Vilka möjligheter hade vid den tiden en ny
chef att åstadkomma en upprustning av vete-
rinärutbildningen? Det stora problemet
var då liksom nu ekonomin. Det
har sagts att  Veterinärinrätt-
ningens tillkomst  initie-
rades av ett allvarligt sjuk-
domsutbrott bland häs-
tarna i de kungliga stal-
larna i Strömsholm och
professor Norlings
goda relationer till
kung Karl XIV Johan
(). För Kinberg, som
inte hade några direkt-
kanaler till kungen,
och med problem som
rörde alldagliga krämpor
bland allmogens kreatur,
var situationen annorlun-
da. Det gängse tillvägagångs-
sättet var att göra en under-
dånig ansökan till Kungl
Maj:t med hopp om bifall
och efterföljande nådig
framställning till Riksdagen
om medel.

Förbättring av veterinärutbildningen
Det fanns ett sätt att förbereda ärendet. Vart-
annat år anordnades nämligen allmänna lant-
bruksmöten och vid dessa kunde frågor som
rörde lantbruket ventileras, innan de sändes
vidare för anslagsframställning. En tillstyrkan
i detta forum vägde tungt i den fortsatta
handläggningen. Kinberg tog upp frågan om
den svenska veterinärutbildningen vid »Nion-
de allmänna svenska landtbruksmötet i Göte-
borg år « (). I detta möte deltog repre-
sentanter för presidenterna i rikets hovrätter,
landshövdingarna, Kungl Lantbruksakademi-
ens ledamöter, hushållningssällskapen samt
ett stort antal personer, som på olika sätt hade
anknytning till jordbruksnäringen. Ärenden
som bifölls i denna församling gick vidare till
Kungl Lantbruksakademien och därefter till

Kungl Maj:t. Förmodligen hade Kinberg kän-
nedom om att frågan om åtgärder för jordbru-
kets främjande skulle finnas med på dagord-
ningen. Han bedömde att veterinärutbild-
ningen skulle kunna höra hemma i detta sam-
manhang. Mötet pågick under en vecka och
ärendena behandlades efter sitt innehåll i fyra
olika sektioner: I) allmänna ämnen (till denna
sektion hänfördes framför allt frågor, som
rörde lagar, ekonomi samt utbildning), II)
åkerbruk, III) boskapsskötsel och IV) binär-
ingar. De viktigaste binäringarna var skogs-
bruk och fiske. 

Frågan angående veterinärutbildningen
behandlades i sektion I lördagen den  juli

och i berättelse över mötet finns
beskrivet hur det gick till. 

Ärendets behandling

Ordförande var f statsrå-
det J F Fåhraeus. 
»Ordföranden fästade
mötets uppmärksamhet
derpå, att Landtbruks-
akademien såväl vid
denna som vid föregåen-
de riksdagar, ingått med
förslag till åtgärder för
jordbrukets befrämjande

och derför begärt stats-
anslag, samt frågade: finnas

några sådana åtgärder, som
mötet anser sig böra hos akade-

mien förorda? 
Professor Kinberg erinrar, att

en af de för jordbrukaren vigti-
gaste frågor är veterinärfrågan.

Alla äro derom ense, att nuva-
rande veterinärväsen icke upp-

fyller de fordringar, man gör på detsamma.
Den utvidgade ladugårds- och landtbruks-
skötseln har ytterligare stegrat fordringarna
på bildning och kunskaper hos de från veteri-
närinrättningarna utgående elever. Föreslås
derföre en hemställan till Landtbruksakade-
mien att ingå till Kongl: Maj:t med underdå-
nig ansökan om nödiga medel för veterinär-
väsendets i Sverge försättande i tidsenligt
skick.

Häradshöfding Ekenman instämmer
lifligt i Professor Kinbergs förslag. 

På Ordförandens förfrågan, om mötet
godkände Professor Kinbergs förslag, svarades
enhälligt ja.«
Därefter gjordes framställning om »beho-

vet därav, att dels veterinärväsendet i allmän-
het och dels veterinärläroverken ordnades på
ett sätt som motsvarade nuvarande tidsförhål-

Figur 4. Professor J G H Kinberg
lade grunden för den verksam-
het, som sedan utvecklades till
VPH i Sverige.
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landen samt att nödiga medel
måtte bli anslagna till veteri-
närväsendets förbättrande.« År
 tillsattes en särskild kom-
mitté »att avgiva förslag till full-
ständigt ordnande av veterinär-
väsendet i riket«.

Slutresultatet av hela proce-
duren blev en betydande
upprustning av Veterinärin-
rättningen i Stockholm ,
där ett av de viktigaste inslagen
var, att det inrättades en tjänst
som professor i husdjurssköt-
sellära. Innehavaren av denna
befattning skulle dessutom vara
chef för den samtidigt nyeta-
blerade ambulatoriska kliniken
för att ombesörja djursjukvård
och bedriva undervisning inom
området lantbrukets djur. 

Grunden lagd för VPH 
Breddningen av veterinärverksamheten var en
viktig del i den effektivisering av lantbruks-
näringen, som igångsattes för att förbättra till-
gången på livsmedel till den svältande befolk-
ningen. Det gällde både att förbättra skötseln
av djuren och att bekämpa sjukdomar, främst
tuberkulosen. Händelserna  kan betrak-
tas som starten för VPH i Sverige med profes-
sor J G H Kinberg som initiativtagare. Man
kan konstatera att exakt samma motiv som låg
till grund för besluten då, framfördes av den
rådgivande gruppen inom WHO nästan 
år senare.

Under lång tid var veterinärmedicinens
medverkan i folkhälsan endast inriktad mot
förebyggandet av fysiska sjukdomar orsakade
av skadliga ämnen i livsmedel. På senare tid
har funktionen utvidgats och omfattar nume-
ra även andra med djur förknippade faktorer,
som påverkar människornas fysiska och psy-
kiska hälsa. Detta gäller främst frågor rörande
sport- och sällskapsdjur. Försöksdjur används
i många sammanhang som modeller för att
studera sjukdomstillstånd hos människa, vil-
ket har betydelse för folkhälsan. Det är därför
motiverat att inlemma försöksdjursvetenska-
pen i VPH.

Klinisk livsmedelsvetenskap 

Eftersom livsmedelskedjan består av två delar,
de levande djuren och från dem framställda
livsmedelsprodukter, blir de funktionella
insatserna av två slag, kliniska så länge djuren
lever och livsmedelskontroll efter slakten. Det
finns inte någon övergripande svensk benäm-

ning på den kliniska verksamheten beträffan-
de de djurslag som används till livsmedelspro-
duktion. Den berör flera områden såsom
utfodring, epidemiologi, djurhälsokontroll,
djurskydd, profylax, terapi m m. Det skulle av
många skäl vara värdefullt med en gemensam
benämning för dessa aktiviteter. Därför före-
slås här klinisk livsmedelsvetenskap som sam-
manfattande namn. Klinisk härstammar från
det grekiska ordet kline = säng och har inne-
börden: vård av och även utbildning i vård av
sjuka individer (). Om man till ordet klinisk
lägger livsmedelsvetenskap, bör betydelsen bli
vård av och utbildning i vård av djur, som är
avsedda för produktion av livsmedel. 

Veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap
kan inte betraktas som ett ämnesområde utan
är en organisatorisk samordning av flera olika
discipliner och institutioner, som arbetar mot
det gemensamma målet att förbättra männi-
skornas hälsa. I Figur  finns en schematisk
framställning av uppbyggnaden av veterinär-
medicinsk folkhälsovetenskap. Basen för de
två grenarna, både den som har samband med
livsmedelskedjan och den som är förknippad
med andra faktorer, utgörs av klinisk verk-
samhet. Det är på den grunden som forskning
och utbildning måste byggas. De två klinik-
funktionerna är i många avseenden olika,
men de är båda lika nödvändiga. Mellan dem
finns ett antal medverkande ämnesområden.

• *Professor emeritus Paul Holtenius, Handar-
betsvägen 26, 757 57 Uppsala.
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Efter sitt första halvår som ordfö-
rande i Sveriges Veterinärförbund,
vill här Karin Östensson ge veteri-
närtidningens läsare en lägesrap-
port om aktuella frågor inom
förbundet.

Nu är det hög tid att sprida lite information
om aktuella och angelägna frågor i förbundets
arbete. Några är gamla bekanta som vi har
dragits med länge men som fått nytt liv. För
att få fortlöpande, om än kortfattad informa-
tion, uppmanar jag också alla medlemmar
och andra intresserade att läsa referaten från
styrelse- och kollegiemötena i Svensk Veteri-
närtidning. 

Omorganisation av SVF
Det allt annat överskuggande nu är den pla-
nerade omorganisationen av förbundet. Den
grupp som tillsatts för att ta fram ett förslag
till ny organisation har arbetat föredömligt
effektivt och seriöst och med gott stöd av en
erfaren konsult. Arbetet med en ny organisa-
tion är sannolikt det viktigaste och mest
genomgripande som har hänt inom förbun-
det. Vad gruppen kommit fram till är i skri-
vande stund inte presenterat. Det här är mina
personliga reflektioner.

Att omorganisera en verksamhet är en
erkänt svår process där det svåraste inte är själ-
va genomförandet utan att ta fram ett bra för-
slag som man kan nå konsensus kring och
som är väl förankrat. För SVF innebär ett bra
förslag, enkelt uttryckt, att det skall tillvarata
veterinärkårens intressen. Nu vet vi att alla
veterinärer inte har samma intresse av att vilja
ha ett gemensamt yrkesförbund. Det måste
finnas ett utbud av «verksamheter« som gör

att ett medlemskap känns relevant för det
stora flertalet veterinärer. Som utbudet av rät-
ter på ett smörgåsbord. 

Att man genom att gå samman kan skaffa
sig möjligheter som man inte kan få ensam
eller i en mindre grupp är grunden till många
vanliga samhällsfenomen. Förutom smörgås-
bordet är försäkringar ett exempel. Flertalet
försäkringstagare utnyttjar aldrig sin försäk-
ring utan deras premier går till dem som
utnyttjar den. 

Vilka ska bestämma utbudet i verksamhe-
ten då? I ett yrkesförbund är det självklart
medlemmarna. Förbundet finns för att med-
lemsgruppen en gång har bildat det. Men
man måste vara beredd att solidariskt bidra till
tillvaratagande av hela gruppens intressen för
att kunna få sina egna tillgodosedda. Om bara
just de som direkt nyttjar en viss verksamhet
(vidareutbildning, facklig service med mera)
skulle stå för hela kostnaden själva skulle den
bli så hög att få skulle vara beredda att betala
det. Dessutom skulle det inte finnas förutsätt-
ningar för att ha en gemensam plattform för
inflytande i viktiga yrkesfrågor.

Ordföranden informerar
om aktuella frågor

– Jag ser fram emot en förny-
else av veterinärförbundet,
säger Karin Östensson som
en kommentar till den omor-
ganisation som nu planeras.

➤
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Jag ser fram emot en förnyelse av veterinär-
förbundet. Veterinärkåren och samhället har
förändrats och förbundet måste anpassas till
det. Det är medlemmarna som utgör Sveriges
Veterinärförbund. 

Villkoren för den 
veterinära fältverksamheten
Den  maj behandlade Miljö- och
jordbruksutskottet riksdagens revisorers rap-
port »Villkoren för veterinär verksamhet«.
Utskottet biföll revisorernas förslag att reger-
ingen ska initiera en översyn av länsveterinä-
rernas arbetsuppgifter samt utreda hur en
avveckling av DVO:s statliga huvudmanna-
skap kan genomföras och hur djursjukdata
kan förbättras. Ärendet debatterades i riksda-
gens kammare den  juni.

I mars tillsatte Jordbruksdepartementet en
samarbetsgrupp för frågor som rör den veteri-
nära fältverksamheten under ordförandeskap
av statssekreteraren. Uppdraget är mycket
konkret formulerat i specifika frågeställningar
avseende konkurrensskillnader, myndighets-
uppgifter, fördelning av statliga medel, sam-
verkan mellan statliga och privata veterinärer
speciellt avseende jourverksamhet m m. SVF
har sedan många år framfört att dessa frågor
måste lösas skyndsamt och de måste lyftas till
departementsnivå. Gruppen består av repre-
sentanter för Jordbruksverket, LRF, Konkur-
rensverket, Livsmedelsekonomiska institutet
och SVF. Intresseorganisationen Veterinärer i
Sverige avböjde tyvärr att medverka. 

Gruppens sammansättning ger goda förut-
sättningar för en allsidig belysning och
bedömning av frågorna. Jag ställer stort hopp
till att gruppen faktiskt kommer att kunna
lösa de centrala frågorna. Särskilt Konkur-
rensverkets medverkan borgar för en objektiv
belysning av både konkurrensfrågan och
myndighetsutövningen. Rapport skall lämnas
i maj .

Nu frågar sig naturligtvis en vän av ordning
hur denna grupp står i förhållande till den
utredning som förväntas bli resultatet av revi-
sorernas rapport. Hur inrättandet av gruppen
är kommunicerad mellan regering och riks-
dag har vi dock inte ansett vara förbundets
ansvar att reda ut. SVF kan inte sitta overk-
samt när vi får möjlighet att faktiskt ta tag i de
frågor som så länge utgjort ett stort problem
för veterinärkåren. Vi måste så snabbt som
möjligt uppnå konkurrensneutralitet och lika
förutsättningar för yrkesutövningen bland
kliniskt verksamma veterinärer, en oberoende
tillsynsmyndighet och en väl fungerande
djursjukdataregistrering. SVF vill arbeta vida-

re i den här gruppen för att inte tappa tempo
i lösningen av frågorna. Det kommer att ta tid
innan en eventuell ny utredning är färdig att
börja arbeta. Departementets samarbets-
grupp utgör faktiskt en utredning under
regeringen, som revisorerna har föreslagit och
SVF har stött. En lösning av de här proble-
men får inte fördröjas. 

Arbetsmarknadsprognos för veterinärer
Jordbruksdepartementet har gett SJV i upp-
drag att, i korthet, göra en analys av dagens
arbetsmarknadssituation för veterinärer och
en prognos av tillgång och efterfrågan på vete-
rinär arbetskraft . En arbetsgrupp med
representanter från SLU, VMF, länsveterinä-
rerna samt SVF är tillsatt under ledning av
Jordbruksverket. Den senaste arbetsmark-
nadsprognosen gjordes  och SVF har
enträget begärt att departementet ska initiera
en ny prognos. 

Jag är glad att denna begäran har hörsam-
mats. En prognos behövs för att någorlunda
välgrundat kunna planera för framtiden, inte
minst då det gäller behovet av platser på vete-
rinärprogrammet. 

Anmärkningsvärt nog ska analysen även
omfatta utbildningens utformning. Det är
lite svårt att se detta som en naturlig del av det
övriga uppdraget. Under hösten kommer en
enkät till veterinärer och arbetsgivare att
skickas ut. Säkerheten i slutsatserna av en
enkät beror på svarsfrekvensen. Jag vädjar där-
för till alla som får enkäten att ta sig tid och
besvara den. Det blir ert viktiga bidrag till
prognosarbetet. 

SLU och veterinärutbildningen
Tidigt i år fattade SLU beslut om en ny fakul-
tetsindelning med fyra fakulteter från och
med . Ytterligare en förändringsprocess
har därmed startat utan att de processer som
startats tidigare under de senaste åren tycks ha
kommit nämnvärt framåt. Situationen för
medarbetarna är rörig. Veterinärmedicinska
fakulteten kommer att ingå i en fakultet för
husdjursvetenskap och veterinärmedicin. 

I april beslutade styrelsen att kostnaden för
veterinärutbildningen måste anpassas till de
ekonomiska ramar som SLU fastställt och att
den därför ska omprövas till innehåll, organi-
sation och utbildningsmål och anpassas till för-
ändringar i omvärlden och till samhällets behov.
Styrelsen hävdar att utbildningsanslagen inte
skurits ner jämfört med tidigare. Det är en
sanning med modifikation eftersom fakulte-
ten under många år inte har fått kompensa-
tion för »prisökningar«. Djursjukvården som

➤
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bedrivs enbart för utbildningens skull belastas
också med högre overhead-avgifter än annan
djursjukvård. Fakulteten anklagas inte för att
ha slarvat bort pengar på ovidkommande
verksamhet utan för att den har använt mer
resurser än som tilldelats, för att kunna fort-
sätta bedriva veterinärutbildning med rimligt
god kvalitet. 

Kostnaderna för veterinärutbildningen
måste nu skäras ner så mycket att det svårli-
gen kan ske utan en påtagligt minskad prak-
tisk träning. Det är den undervisning som
kostar mest och som samtidigt betyder mest
för kvaliteten. För att anpassa utbildningen
till »förändringarna i omvärlden och samhäl-
lets behov«, där allt större krav ställs på vete-
rinär kompetens, måste omfattning och kva-
litet snarast öka! Styrelsens beslut är motsägel-
sefullt och tyder på en brist på insikt. 

Veterinärkompetensen en samhällsfråga
Kompetensen hos de nyutbildade veterinärer-
na är inte en universitetsfråga utan en sam-
hällsangelägenhet. De måste kunna utföra
vanliga veterinära uppgifter på ett säkert sätt
för att den veterinära samhällsservicen ska
kunna upprätthållas. Även den stora djur-
ägande allmänheten bör ha rätt att ställa krav
på veterinär kompetens i sjukvården av deras
djur. Det är naturligtvis dessa krav på kompe-
tens som ska styra innehållet, utformningen
och målen i veterinärutbildningen. 

SVF har sedan flera år engagerat sig myck-
et i den svåra situationen vid Veterinärmedi-
cinska fakulteten både vad avser utbildningen

och veterinärernas arbetsmiljö. Det kommer
vi att fortsätta med. Den svenska veterinärut-
bildningen har fortfarande en god kvalitet
men prutmånen är inte så stor. Förstår
beslutsfattarna det? 

Journalföring och rapportering för häst
Under februari kom Jordbruksverkets förslag
till förändring av föreskriften om journalför-
ing och rapportering (D). SVS hästsektion
framförde kraftig kritik mot delar av förslaget,
vilket återspeglades i förbundets yttrande. För
att finna en lösning som var rimlig för både
staten och andra berörda parter kontaktade
förbundet SJV för att få till stånd en dialog
mellan berörda intressenter. SJV reagerade
mycket positivt och inbjöd snabbt till en hear-
ing med bred representation av veterinärer,
organisationer och myndigheter samt datafö-
retag. Man hade enligt uppgift en bra och
konstruktiv dialog och datafirmorna presen-
terade intressanta möjligheter. SJV avser nu
att gå vidare med en modifiering av förslaget
i enlighet med diskussionen samt inbjuda till
ett uppföljande möte. Det nya förslaget kan
möjligen presenteras redan till midsommar.
Det är min förhoppning att det leder till en
pålitlig rapportering i en omfattning och på
ett sätt som är rimlig för de praktiserande
veterinärerna.

Efter dessa rapporter vill jag bara önska alla
läsare en riktigt skön sommar!

Karin Östensson

Förbundsordförande

Djursjukvården är den under-
visning som kostar mest men
som samtidigt betyder mest
för kvaliteten, konstaterar
förbundsordföranden.
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Nästan exakt sex månader efter sitt förra
framträdande för veterinärkåren, i samband
med Veterinärmötet , stod Marit Paulsen
den  maj åter i talarstolen på SLU. Denna
gång för att tala om sin syn på användningen
av djur och etiken i djurhållning. Det är alltid
roligt att höra på henne, hon är en av få poli-
tiker som uttrycker en klar uppfattning om
sakernas tillstånd och är inte heller rädd för
kontroversiella yttranden.  

Hon meddelade att hon inte längre orkar
gå till mötena i kommissionens djurskyddsut-
skott där hon är en av tolv(!) vice ordförande.
Anledningen till detta är att inget händer,
man tittar bara på samma hemska filmer om
och om igen och kommer inte vidare. Det är
dags att komma till handling, ansåg hon. Hon

misstänker dock starkt att »passivitet är lön-
samt« för utskottet. 

Marit skulle vilja se mer forskning på vad
»Disneyfieringen« betytt för djurhållningen,
hur starkt den påverkat folks uppfattning av
djuren, om den tagit ifrån oss respekten för
djurens särart, att djur är djur. Djuren får
anpassa sig efter människor och teknik i stäl-
let för tvärtom, sade hon. Särskilt illa tyckte
hon att vi burit oss åt mot sällskapshundarna,
där hon menade att aveln är avancerad djur-
misshandel. De som besökte Veterinärmötet
 minns nog historien om hårfrisörskans
pudel som bytte pälskulör varje vecka och den
dök upp även i detta anförande. Marit önska-
de att vi inte ska blanda ihop vad som är ett
människovärdigt och ett djurvärdigt liv. Vi

Marit Paulsen 

Marit Paulsen trodde att
»Disneyfieringen« minskat
respekten för djurens särart.
Vi inte ska blanda ihop vad
som är ett människovärdigt
och ett djurvärdigt liv, mena-
de hon.

Sällskapet för Veterinärmedicinsk
forskning ordnar då och då intres-
santa och välbesökta seminarier.
Det program som erbjöds den 7
maj fyllde ettans föreläsningssal
på KC trots att det var en efter-
middag mitt i veckan. Deltagarna
fick bland annat lyssna på öppen-
hjärtiga synpunkter från Marit
Paulsen, filosofiska funderingar
från Helena Röcklinsberg och
danska reflektioner över
djurskydd från Peter Sandøe.
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har samma basbehov för överlevnad men dju-
ren har inga behov av yttrandefrihet, demo-
krati, kultur etcetera. Det är människans eko-
logiska (gudagivna?) nisch att manipulera
andra arter tack vare att vi utrustats med hjär-
na, språk och våra tummar. Vi får dock inte
plåga djuren innan vi äter dem, det vill säga vi
ska inte bära oss åt som katterna gör, var Marit
Paulsens slutsats.

Djuretiken i historien
Monika Libell, filosofie doktor i idéhistoria
från Lunds universitet redogjorde för djureti-
kens historia. Den är äldre än man kanske
tror. Djuretik har framför allt varit aktuell
under tre perioder, först antiken, därefter
under -talet och slutligen från -talet
och framåt. 

Under dessa tre perioder har samma argu-
ment och frågeställningar varit aktuella: vilket
sätt är det rätta att behandla djur på och vil-
ket skydd bör djuren få i lagstiftningen?
Under samtliga perioder har det också visat
sig att kunskap inte är det viktigaste för
moraluppfattning utan andra saker som kul-
turella, ekonomiska och sociala faktorer
påverkar vår moraluppfattning mer än de
fakta som forskningen ger oss. 

Det som startade debatten i slutet av -
talet var den explosiva utvecklingen av fysio-
login och den därav följande vivisektionen,
framför allt av hundar och katter. Samtidigt
blev hundarna då populära sällskapsdjur och
flyttade in i hemmen, de fick namn och blev
individer och därmed inte längre »utbytbara«.
Samtidigt som man i historien har förmänsk-
ligat vissa djur ska vi inte glömma att man
också har avhumaniserat vissa kategorier
människor och gjort dem till djur, till exem-
pel genom slaveri. Från etisk synpunkt kan
det ibland ändå vara positivt med ett för-
mänskligande av djuren, det leder ofelbart till
en bättre behandling. Den utlösande faktorn
för debatten på -talet var den allmänna
frigörelsekampanjen, alla skulle emanciperas,
kvinnorörelsen kom liksom medborgarrätts-
rörelsen och även Peter Singers bok »Djurens
frigörelse«. 

Filosofiska definitioner
Dagens kanske mest provokativa och samti-
digt svåraste föredrag stod nog Helena Röck-
linsberg för. Helena är teolog vid Uppsala
Universitet och deltog även i veterinärförbun-
dets djurskyddsdag den  mars .

Hon började med sin egen definition av
djuretik: den filosofiska studien av relationen

talade på seminarium om djuretik

En individs egenvärde kan
definieras som det värde den
har i sig själv, oberoende av
sin funktion eller duglighet,
berättade Helena Röcklins-
berg.
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mellan människan och övriga djur, oftast nor-
mativt – hur människan bör förhålla sig till
djuret. Även övriga viktiga begrepp som bru-
kar användas i diskussionen fick publiken
definierade.

Artspecifikt beteende förklarade hon som
djurets genetiskt betingade beteendemönster,
utvecklat i relation till den biotop som arten
lever i. Detta påverkas både av inre och yttre
stimuli. Egenvärde ville hon definiera som det
värde en entitet har i sig själv, oberoende av
sitt instrumentella värde det vill säga oberoen-
de av sin funktion eller duglighet. Detta kan
inte graderas och inte ruckas på. Frågeställ-
ningen var då om dessa begrepp är relevanta
inom djuretiken och det tyckte Helena att de
är. Hon utvecklade sedan de olika begreppen
genom att ge olika exempel och påpekade
något ofta bortglömt inom djuretiken, nämli-
gen att kännedom om djurets artspecifika
beteende är nödvändig för att veta vad som
orsakar lidande. Här sitter vi veterinärer inne
med faktakunskaper om många arter och vi
måste därför delta i, »lägga oss i« diskussioner-
na. Det är också viktigt att skilja mellan vad
som är betydelsefullt för djuret och vad som
är etiskt godtagbart. 

Jämförelse mellan Danmark och Sverige
Dagens siste talare var professor Peter Sandøe
från Centre för Bioethics and Risk Assessment
vid KVL i Köpenhamn. Han talade om etiska
problem inom husdjursproduktionen, vilket
ledde till jämförelser mellan situationen för
lantbrukets djur i Sverige och Danmark. I
Danmark har man till exempel inga planer på
att förbjuda uppfödning av mink. Föreläsaren
själv ansåg att minkar har det mycket bra och
kunde tänka sig att själv reinkarneras som
mink hellre än som något annat lantbruks-
eller sällskapsdjur. I varje fall ville han defini-
tivt inte bli en färgglad pudel.

Mycket av debatten om lantbruksdjurens
välfärd har sitt ursprung i burhönsdebatten på
-talet och frågorna om det går att kombi-
nera ekonomi och djurens välfärd. Ekono-
miskt har i alla fall utvecklingen av djurpro-
duktionen varit mycket lyckad, äggpriserna i
Danmark har till exempel sjunkit  procent
från -talet till nu och endast tio procent
av inkomsten i Danmark används numera till
matinköp jämfört med  procent på -

talet. Inte heller tyckte han att det var säkert
att små och ekologiska lantbruk var bättre för
djuren, i traditionella burhönssystem är död-
ligheten cirka - procent mot cirka  pro-
cent i ekologisk äggproduktion. I detta
instämde också Marit Paulsen, hon kallade
helt frankt KRAV-produktionen för en av vår
tids största PR-bluffar.

Verktygen för att förbättra för djuren föru-
tom via lagstiftning måste vara att öka medve-
tenheten hos både konsumenter och produ-
center, marknaden kan driva fram regler och
förbättringar. Seriösa företag kan inte förbise
djurskyddsaspekten, menade Peter Sandøe.

Dålig svensk djurskyddskontroll
För att hålla tiden hade mycket av frågorna
och diskussionsinläggen sparats till den avslu-
tande diskussionen där alla talare utgjorde
panel under ledning av dagens moderator,
professor Linda Keeling. 

En av de första frågorna var varför det dröjt
så länge för Sverige att få fram en djurskydds-
professur när Peter Sandøe verkat så länge för
dessa frågor i Danmark. Enligt Marit Paulsen
berodde detta på att den öppna och offentliga
debatt vi haft länge i Sverige, med många väl-
kända företrädare som Astrid Lindgren och
Barbro Soller, försatt Sverige i en falsk känsla
av att vi var bäst och inte behövde något extra.
Marit Paulsens uppfattning var dock en
annan, hon sade till exempel att hon anser att
Sverige troligen har EU:s sämsta livsmedels-
kontroll (bara Grekland var möjligen sämre)
och att vi inte heller har någon djur-
skyddskontroll värd namnet. Vi har överlevt
på vår öppenhet, annars hade vi haft en kata-
strof vid det här laget, menade hon. 

Inspektioner och kontroller ska vara lika
tuffa i alla länder och framför allt kosta lika
mycket. I dagsläget ansåg hon att endast fem,
sex av EU-länderna har en acceptabel situa-
tion vad gäller djurskydd. Om man inte upp-
fyller åtminstone minimikraven så bör inte
heller stödpengar och bidrag utgå. Marit
Paulsen sade sig fortfarande planera för de
djurskyddssymposier för EU som hon annon-
serade i samband med Veterinärmötet i
november . Vissa praktiska detaljer åter-
står dock fortfarande att lösa.

Christina Arosenius



Hösten 2002 startade Jordbruksverkets
smittskyddsenhet ett projekt för att
förbättra informationen till resenärer
med hund och katt. Projektet är nu
avslutat och har resulterat i en broschyr
som innehåller det mesta man bör veta
om man funderar på att resa utomlands
med sitt djur.

Smittskyddsenheten har tillsammans med
publikationsenheten utformat en broschyr
där informationen utgår ifrån det tidigare lös-
bladssystem som användes. I broschyren finns
numera all information samlad, och den rik-
tar sig till både hund- och kattägare. Broschy-
ren sammanfattar de regler som finns för
införsel till Sverige från olika länder, och
informationen är uppdelad i kapitel. Varje
kapitel innehåller information om länder som
har samma smittoläge. Den innehåller även
praktiska tips att tänka på när man ska ut och
resa med sitt djur samt vanliga frågor om
införselreglerna. Broschyren finns översatt
både till tyska och engelska. 

Information på Internet
Projektet har dessutom resulterat i affischer

och en folder. Affi-
scherna ska vara en
påminnelse till
djurägaren om att
det finns införsel-
regler, och ska
skickas bland
annat till tullen
och till olika
djurkliniker.
Foldern inne-
håller kortfat-
tade fakta om
smittsamma
djursjuk-
domar och
ska delas ut
till resenärer vid
tullen, och även finnas på olika
djurkliniker.

Broschyren finns i pdf-format på
Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se. Den
går också att beställa från Jordbruksverkets
publikationsförråd, telefon -  , eller
från webbplatsen.

Gerd Eklund

Jordbruksverkets smittskyddsenhet

svensk veterinärtidning nummer 8-9 •2003 49

Broschyr till resenär
med hund och katt

❘ ❙ ❚ Tidigare
språkröret i
Miljöpartiet de
Gröna, Matz
Hammarström,
fick den 5 juni
regeringens
uppdrag att leda
arbetet med att
bygga upp den
nya djurskydds-
myndigheten.
Uppdraget
innebär också att
Matz Hammarström blir generaldirektör

när uppbyggnadsarbetet är färdigt.
– Jag är glad att Matz Hammarström

tagit på sig uppgiften med att bygga upp
den nya myndigheten. Han är en person
med ett erkänt engagemang för djuren
och miljön. Med sin bakgrund kommer
han att skapa förtroende för den nya
myndigheten, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist i ett pressmeddelan-
de.

Matz Hammarströms initiala uppdrag
är att förbereda och genomföra bildan-
det av den nya myndigheten som ska
vara central myndighet för djurskyddstill-
synen och ha det totala ansvaret för

djurskyddet. Myndigheten kommer att
överta det ansvar Jordbruksverket och
Centrala försöksdjursnämnden idag har.
Djurskyddsmyndigheten ska enligt
direktiven inrättas från och med första
januari 2004 och kommer att lokaliseras
till Skara.

– Det är en intressant uppgift och en
stor utmaning att få spela en central roll i
uppbyggnaden av den av många efter-
längtade djurskyddsmyndigheten, kom-
menterar Matz Hammarström. Han är i
botten gymnasielärare i filosofi och
svenska men har också universitetsstudi-
er i bland annat litteraturvetenskap. ■

❚❙ ❘ noterat

Matz Hammarström
byter från språkrör till
generaldirektör.

Matz Hammarström chef för ny djurskyddsmyndighet
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Den veterinära ansvarsnämnden är Sve-
riges minsta myndighet, men inte desto
mindre viktig för landets veterinärkår.
Den blev självständig från Jordbruks-
verket , och behandlade  drygt
 anmälningar mot svenska veterinä-
rer. Nämnden består av en ordförande,
fem ordinarie ledamöter och tio ersätta-
re. Dessa servas av ett kansli bestående
av en sekreterare och en assistent.

Den  maj i år kallade ansvarsnämn-
den ett -tal intressenter inom den
veterinära verksamheten till ett semina-
rium rörande intygsskrivning, det första
seminariet av denna typ i nämndens
historia. Anledningen var att man ville
belysa problemen kring intygsskrivning,
som är en av de vanligaste orsakerna till
att veterinärer blir anmälda.

Vinnare och förlorare i varje mål
Ansvarsnämndens ordförande Lars Lun-
ning är fd hovrättslagman och har
många års erfarenhet i nämnden bakom
sig. Han konstaterade under seminariet
att det alltid finns en vinnare och en för-
lorare i de mål som behandlas, och att
varje ärende därför måste granskas noga.
Statistiskt sett leder bara  procent av
de anmälda ärendena till någon påföljd,
varav två tredjedelar är erinringar och en
tredjedel varningar. 

Till sin hjälp har Lars Lunning idag de
fem ordinarie ledamöterna Eva Karin
Ohlin-Hempel, Ewa Sevelius, Lars-Peter
Lannek, Lars Möllerberg och Christina
Risshytt-Collman. Ordföranden var
imponerad över ledamöternas professio-
nella arbete och att nämnden i nästan alla
fall kom fram till enhälliga beslut.

Ett sådant beslut var att ordna det

aktuella seminariet, för att den veterinära
kunskapen kring intyg ska bli bättre. Av
de veterinärer som fälls i intygsärenden
får en betydligt större andel varningspå-
följder än i andra typer av ärenden.

Lagen skyddar den okände läsaren
Lars Lunning påtalade tydligt att veteri-
närer inte får sälja sin själ till den som
beställer ett intyg. Flera uppmärksam-
made fall har visat att det råder stora
oklarheter om gränserna mellan
intygsskrivning och sekretess. Vid vitt-
nesbevisning i domstol och vid
intygsskrivning måste en veterinär säga
hela sanningen, »utan att förtiga något«.
Mened bestraffas med fängelse, men
eftersom osant intygande ofta kombine-

ras med andra brott kan den som fälls
för felaktiga intyg i en domstol dömas
för medhjälp till bedrägeri. Det kan ge
ännu strängare straff än mened, varför
intygsskrivning inte ska tas lätt på, sade
Lunning.

En aspekt som måste beaktas är att
när man skriver ett intyg ska det kunna
läsas av alla människor. Skrivaren vet
aldrig var intyget slutligen hamnar, och
när man väl lämnat det ifrån sig har man
tappat all kontroll över hur det används.
Lagen vill skydda den okände läsaren av
ett intyg, påpekade Lars Lunning. Detta
finns reglerat i brottsbalken och talas
inte mycket om i veterinära samman-
hang, men lagen gäller även för veteri-
närintyg.

Ansvarsnämndens syn 
på veterinär intygsskrivning

Intygsskrivning ska inte tas lätt på, konstaterade den veterinära
ansvarsnämndens ordförande Lars Lunning vid ett seminarium i slutet
av maj. Artikeln sammanfattar diskussioner och slutsatser från detta
första temaseminarium som ansvarsnämnden anordnat.

Den veterinära ansvarsnämnden 2003, från vänster: Lars Lannek, Eva Karin Ohlin-
Hempel, Ewa Sevelius, Lars Möllerberg, Christina Risshytt-Collman, Lars Lunning (ordfö-
rande) och Jenny Karlsson (sekreterare).
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Våga säga nej
Det är vanligt att oerfarna veterinärer
luras skriva intyg som rutinerade veteri-
närer skulle vägra, enligt ansvarsnämn-
dens erfarenhet. Lars Lunning tyckte det
borde vara obligatoriskt att informera
blivande veterinärer om riskerna med
intygsskrivning, och att ge dem bättre
undervisning i hur ett intyg ska utfor-
mas. Det är inte ovanligt att veterinärer
blir syndabockar i tvister där oklara
intyg har utfärdats. Om man är osäker
på att man har kompetens att utfärda
intyget eller på om man är lämplig att
göra det från jävsynpunkt, bör man
avböja. Våga säga nej, var Lunnings råd
till osäkra eller oerfarna veterinärer.  

Sekretess
Konflikten mellan kravet på fullständig
information i ett intyg och sekretess
gentemot djurägaren diskuterades ingå-
ende under seminariet. Det lagrum som

många veterinärer känner till i samman-
hanget är  § i lagen om behörighet att
utöva veterinäryrket. Där står att »En
veterinär får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad veterinären i sin yrkesutöv-
ning har fått veta om enskildas affärs-
eller driftsförhållanden.«

Här är ordet »obehörigen« ett nyckel-
ord som inte alla tänker på, påpekade
Lars Lunning. Vid intygsskrivning,
under vittnesmål i domstol eller vid
smittskyddsärenden föreligger behöriga
skäl att röja alla uppgifter man fått reda
på. Det finns alltså många undantag
från den veterinära tystnadsplikten, om
skälen är »behöriga«. Frågor om vad som
kan räknas till behöriga skäl togs nu
genast upp av auditoriet, och
ansvarsnämndens ordförande kunde
inte alltid ge ett svar.

I en försäljningssituation, får säljarens
veterinär lämna information till köpa-
rens veterinär? Får köparens veterinär
begära in journalhandlingar från en kli-
nik där djuret tidigare har behandlats?
Lars Lunning kunde inte säkert besvara
dessa frågor, men skulle återkomma vid
nästa seminarium med en bättre tolk-
ning av lagens obehörighetsbegrepp.

Hästintyg särskilt knepiga
Några av de församlade veterinärerna
påpekade att det inom hästveterinärkå-
ren råder särskilt stor osäkerhet kring
sekretessreglerna vid intygsskrivning.
Lars Lunnings råd till hästveterinärerna
var att i tveksamma fall teckna avtal med
sin uppdragsgivare, där det står att man
som veterinär skriver intyget helt enligt
egen övertygelse. Om djurägaren inte
vill gå med på detta, eller vill påverka
intygets utformande på något sätt, bör
man avstå från uppdraget. Då finns det
ofta ej deklarerade baktankar med inty-
get, och veterinären kan råka illa ut om
han/hon följer djurägarens begäran.

Lars Lannek förtydligade genom att
klargöra att om man går med på att skri-
va ett intyg måste alla relevanta fakta
man vet om djuret tas med. Vill man
inte lämna vissa uppgifter om djuret av
hänsyn till djurägaren måste man säga
nej till intygsskrivningen, då man är
jävig.

Begränsningar i intyg
En fråga som särskilt behandlades under
seminariet var begränsningar i ett intyg.

Lars Lunning
konstaterade att
en intygsskriva-
re måste uppge
sådana tydligt.

Om begräns-
ningarna dekla-
reras öppet och
görs för att för-
tydliga intygs-
skrivarens be-
gränsningar, är
detta helt lege
artis. 

Om begräns-
ningarna där-
emot görs för att
lura läsaren av
intyget, kan ve-
terinären fällas i
ansvarsnämn-
den. Lunning
återkom till den
gyllene regeln att den som är tveksam till
sin förmåga att intyga något, bör avstå
från att skriva intyget.

Även i den här frågan var auditoriet
mycket frågvist. Om man arbetar på en
klinik med gemensamt journalsystem,
måste man då leta efter gamla uppgifter
i journalerna vid intygsskrivning? Här
svarade Lars Lunning att om det klart
framgår av intyget att man bara besiktat
djuret utifrån sina egna kunskaper,
behöver man inte leta efter gamla sjuk-
domar som andra veterinärer har
behandlat.

Ett annat exempel rörde valpintyg,
där man ska intyga på åtta veckor gamla
hundvalpar att testikelstatus är utan
anmärkning. På så unga valpar är allting
utom tre testiklar utan anmärkning,
konstaterade Ewa Sevelius.

Ansvarsnämndens råd i dessa fall var
att inte skriva »ua« utan istället »ännu ej
bedömbart« i sina intyg. Köpare av val-
parna kan annars förledas tro att veteri-
närens »ua« för åttaveckorsvalpen bety-
der att det garanterat inte blir några
testikelproblem senare under hundens
uppväxt.

Vad är veterinär-
medicinsk verksamhet?
Alla de ärenden som refererades av
ansvarsnämnden berörde kliniskt verk-
samma veterinärer. Nämndens defini-
tion av veterinärmedicinsk verksamhet

För att vara säker kan man teckna avtal
med sin uppdragsgivare, där det står att
man som veterinär skriver intyget helt
enligt egen övertygelse.

Lars Lunning har en
gyllene regel att den
som är tveksam till sin
förmåga att intyga
något, bör avstå från
att skriva intyget.
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var dock betydligt snävare än det
inbjudna auditoriets. Bland seminarie-
deltagarna sågs det som en självklarhet
att till exempel veterinärmedicinsk
laboratorieverksamhet eller obduk-
tionsverksamhet skulle kunna prövas av
den veterinära ansvarsnämnden. Några
sådana anmälningar har visserligen inte
inkommit till ansvarsnämnden, men
Lars Lunning skulle överväga om
begränsningarna i nämndens ansvars-
område bör breddas.

En fråga som togs upp i detta sam-
manhang var de färdigskrivna intyg som
besiktningsveterinärer förväntas skriva
under vid export av livsmedel. Här får
man inte ändra i intygets utformning
enligt det mottagande landets regelverk,
och ofta tvingas veterinären intyga saker
som han/hon inte har en aning om. Lika-
så diskuterades intyg vid spermatrans-
port från stuterier. Den officielle veteri-
nären intygar smittfrihet från ett antal
smittor hos hingsten, många gånger utan
att ha en klar uppfattning om förhållan-
dena på stuteriet. »Det här är en helt ny
värld för mig«, sade Lars Lunning, som
lovade undersöka dessa typer av intyg till
nästa seminarium.

Välkommet initiativ
Ansvarsnämndens ordförande sade i bör-
jan av dagen att han var orolig för att dis-
kussionsämnena snabbt skulle ta slut,
och därför hade förberett en lång lista
med frågeställningar att behandla. När
seminariet var slut hade bara en bråkdel
av de förberedda ämnena avhandlads,
och ett antal nya frågor hade dessutom
tillkommit.

Deltagarnas stora intresse visar att
ansvarsnämndens initiativ var välkom-
met och välbehövligt. Uppenbarligen
finns många oklarheter inom veteri-
närkåren kring de juridiska tolkningarna
av den veterinära yrkesutövningen. Dess-
utom ställdes ansvarsnämndens juridiska
experter inför nya problemställningar,
som man inte funderat över tidigare.
Den här typen av seminarium borde där-
för återkomma regelbundet, både för
veterinärkårens och för nämndens egen
skull. SVT ser fram emot att kunna rap-
portera ansvarsnämndens tolkningar av
de nu givna frågeställningarna vid nästa
seminarium.

Johan Beck-Friis

Dansk insatsstyrka ska jaga veterinärer
❘ ❙ ❚ Det danska Fødevaredirektoratet ska tillsätta en insatsstyrka  för att få bukt med
landets överanvändning av receptbelagda läkemedel till djur, rapporterar Lantbruksma-
gasinet Landsbladet den 22 maj. Det är nämligen veterinärerna som är roten till proble-
met med olaglig användning av medicin, menar Per Henriksen, chefkonsulent vid
veterinäravdelningen i Fødevaredirektoratet. Det är inte bonden som är den kriminelle,
utom i de fall när medicinen förts in olovligt från utlandet.

– Kan vi få ordning på veterinärerna, har vi löst en stor del av problemet, säger han.
Per Henriksen ansvarar för etableringen av det mobila teamet, som ska bestå av två

veterinärer och en jurist. De ska fungera som en expertgrupp, med uppgift att avslöja
medicinfusket i den danska animalieproduktionen. Insatsstyrkan ska börja verka på
allvar i augusti, bland annat genom razzior hos misstänkta veterinärer och djurägare. ■ 

Nytt djurtransportdirektiv nära

❘ ❙ ❚ Den 26 maj nämnde EU-kommissionär David Byrne för första gången på länge det
väntade nya EU-direktivet för djurtransporter, i ett tal till EU:s jordbruksråd.

Byrne konstaterade att skydd för djuren under transport är en viktig prioritering för
kommissionen. Kommissionens mål är att förbättra transportförhållandena genom
högre standard och hårdare kontroll, enligt kommissionären. Han ville dock inte införa
den från många håll föreslagna maximala transporttiden på åtta timmar, eftersom ett
sådant beslut kräver »mer vetenskaplig och socioekonomisk utvärdering«.

David Byrne sa att ett långt framskridet förslag till nytt djurtransportdirektiv finns
hos kommissionen, och kommer att offentliggöras senast i juli i år. Det nya direktivet
kommer att skärpa djurskyddskraven vid långväga djurtransporter, spådde han. ■

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

❚❙ ❘ noterat
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Svar och diskussion

Första och andra gradens AV-block. Första gradens AV-
block innebär att P-R-intervallet är förlängt (här , s i
stället för max , s) och andra gradens block att QRS-
komplex saknas efter vissa P-vågor (här efter tredje P-vågen)
(Figur ). Dessa fynd är förenliga med digitalisintoxikation
och rytmen normaliserades en vecka efter utsatt digoxin.

Det faktum att sinusrytm etablerats efter digitalisering
vid förmaksflimmer är ovanligt. I detta fall är det mindre
förvånande eftersom det inte tycks föreligga någon bakom-
liggande hjärtsjukdom och förmaksflimret sannolikt utlösts
av narkosen.

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

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 2. Första och andra gradens AV-block.
Andra gradens block kännetecknas av att QRS-
komplex saknas efter vissa P-vågor (pil).

Säkerhetslaboratorium 
invigt på SVA 

❘ ❙ ❚ Jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist invigde fredagen den 6 juni SVA:s
nya säkerhetslaboratorium vid Ultuna.
När lokalerna blir inflyttningsklara efter
semestern kommer SVA att ha all analys-
verksamhet samlad vid Ultuna. Därmed
får myndigheten enligt jordbruksminis-
tern ett ännu skarpare verktyg i sitt
mycket viktiga arbete att garantera god
djurhälsa och säkra livsmedel.

– Ett utvidgat EU kräver att SVA har
ännu större beredskap, sade ministern
innan det var dags att klippa bandet och
förklara den ännu inte färdigbyggda
enheten för invigd.

– Det nya laboratoriet hamnar mitt

emellan de två högsta säkerhetsklasser-
na. Säkerhetslaboratoriet blir en nationell
resurs, som också ska kunna användas i
krislägen, till exempel vid en terroristat-
tack, sade virologiska avdelningens chef
Berndt Klingeborn i en kommentar till
Upsala Nya Tidning.

Samtidigt med invigningen avtackades
Lars-Erik Edqvist, som vid månadsskiftet
slutar efter nio år som chef för Statens
veterinärmedicinska anstalt. Någon ny
chef för SVA har regeringen ännu inte
utsett. ■ 

Skärpta regler för djur 
vid filminspelningar 
❘ ❙ ❚ Från och med första juli skärps regler-
na för hur djur får användas vid filminspel-
ningar och utställningar. De skärpta kra-
ven innebär bland annat att djurens dagli-
ga skötsel under inspelning ska skötas av
erfarna eller utbildade djurvårdare. Kraven
innebär också att djur inte får avlivas
under inspelning utan veterinär medver-
kan.

Ambitionen med de skärpta reglerna är

att förtydliga djurskyddslagens syfte och
förbättra djurhållning och djurhantering
vid till exempel utställningar, teater- och
cirkusföreställningar och filminspelning-
ar.

De nya föreskrifterna förtydligar djur-
skyddslagens intentioner att djur i dessa
fall inte får utsättas för lidande överhu-
vudtaget.

Detta innebär även bland annat att
djur som är dräktiga i sista tredjedelen av
dräktigheten inte får användas utan att
en veterinär medverkar. Vidare ska djuren
innan de medverkar i inspelningen eller
utställningen veterinärbesiktigas.

Djur får enligt de nya reglerna heller
aldrig tvingas utföra handlingar som de
inte har fysiologiska och träningsmässiga
förutsättningar för.

Föreskrifterna har arbetats fram med
stöd av Jordbruksverkets djurskyddsråd
som består av ledamöter från Sveriges
Veterinärförbund, Sveriges Djurskyddsför-
eningars Riksförbund, LRF, SLU, Djurens
Rätt, Svenska Kommunförbundet, Kom-
munalarbetarförbundet och läns-
styrelsen. ■ 

Ett utvidgat
EU kräver att
SVA har ännu
större bered-
skap, sade
Ann-Christin
Nykvist.

❚❙ ❘ noterat

➛
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Veterinär Pia Razdan,
institutionen för obstetrik
och gynekologi, SLU, för-
svarade fredagen den 

maj sin avhandling för veterinärmedi-
cine doktorsexamen med titeln: »Stress
and early pregnancy in sows – effect on
endocrinology, ova transport and
embryo
develop-
ment«.
Fakul-
tetsoppo-
nent var dr
Cheryl J Ashworth, Animal Biology
Division, SAC, Aberdeen, Skottland.

Stress avslöjar sig ofta genom att ett
djur inte kan hantera sin omgivning på
ett tillfredsställande sätt, vilket även
kan leda till att optimala produk-
tionsresultat inte uppnås. Stress är en
biologisk reaktion på en händelse som
djuret upplever som ett hot mot sin
»jämvikt«. Skötselrutinerna i dagens
intensiva grisproduktion inkluderar
ett antal händelser som kan vara stres-
sande för grisarna. Ett sådant exempel
är omgruppering av avvanda eller
nybetäckta suggor och gyltor.

Omgrupperingar leder inte bara till
slagsmål för att återupprätta en ny ran-
gordning, utan även till perioder med
minskat foderintag för de mer lågran-
kade djuren.

Det föreligger en stor individuell vari-
ation i stresskänslighet bland grisar och
det kan därför vara svårt att utvärdera

effekten av stress på grisars
fruktsamhet och produkti-
vitet. Syftet med avhand-
lingen var att under kon-
trollerade former efterlikna
den stress som grisen utsätts

för vid en omgruppering, samt utvärde-
ra effekterna av denna stress vid två till-
fällen under den tidiga dräktigheten.

De studerade suggorna utsattes för
stress på två olika sätt. I två försök hade
suggorna fri tillgång till vatten, men
fick vara utan mat under två dygn (fyra
utfodringstillfällen). Samtidigt kunde
de se och höra hur andra suggor fick
mat och i lugn och ro åt upp sin ran-
son. Avsikten var att på ett kontrollerat
sätt efterlikna den fasta som de lågt
rankade djuren kan utsättas för i en
omgrupperingssituation. I andra stu-
dier gavs upprepade injektioner med

stresshormonet ACTH.
Resultaten visar att om suggan stres-

sas direkt efter ägglossningen fördröjs
den tidiga fosterutvecklingen, sanno-
likt via en förändring av äggledarmil-
jön. Fasta under denna period leder
dessutom till en försening av äggens
transport genom äggledaren ner till
livmodern. De här förändringarna
skulle kunna leda till fosterdöd senare
i dräktigheten, på grund av en störd
synkroni i samspelet mellan embryo-
nas utvecklingsgrad och livmoderns
hormonella dräktighetsstadium.

Fasta och ACTH-stimulering under
den period av dräktigheten då fostren
börjar signalera sin närvaro till suggan,
hade en signifikant inverkan på sug-
gornas hormonella status och eventu-
ellt även fostrens hormonproduktion
under behandlingsperioden. Fosterö-
verlevnaden påverkades dock inte. 

Det kan dels bero på stora individu-
ella skillnader mellan suggorna tillsam-
mans med relativt små försöksgrupper,
dels också på att välskötta suggor i god
kondition har kapacitet att kompense-
ra för måttlig stress, i alla fall efter dag
 av dräktigheten.

disputationer

Stress påverkar hormonbalansen och dräktigheten hos suggor

Fördjupningsarbeten 
inlämnade under 2002

■ Nedan följer en förteckning över för-
djupningsarbeten för veterinärexamen
inlämnade under . Dessa kan lånas
direkt från Klinikcentrums bibliotek,
SLU i Uppsala, där de arkiveras.

• Ansén, Madeleine. Anemi hos hund
och katt.

• Askar, Raad. Slaktdjursskyddet: ett
mångfasetterat problem.

• Augustsson, Karin. Narkotikaför-
giftning hos hund. 

• Blom, Jenny. Matförgiftning orsakad
av frukt och grönsaker. 

• Danielsson, Erica. Växtöstrogeners
inverkan på könsmognad, spermiepro-
duktion och vissa hormonella para-
metrar hos bockar.

• Ekstrand, Helena. Kvarka. 
• Ersvær, Gisle. Medfödd ärftlig ledför-

slappning och dvärgväxt hos köttras-

kalvar: en enkätundersökning. 
• Felton, Leif. Hur kan dåligt ensilage

påverka juverhälsan hos mjölkkor?
• Fucik, Anna. Vaccinationsrutiner i

svenska djurparker: en sammanställ-
ning och granskning av vaccina-
tionsrutiner av rovdjur i åtta svenska
djurparker.

• Halle, Inger. Diabetes mellitus: dräk-
tighet och insulinresistens hos hund: en
fallbeskrivning och en litteraturstudie.

• Heske, Linda. Eosinofil gastroenterit
hos människa och hund: en litteratur-
studie.

• Hård af Segerstad, Karin. Growth
factors and radiation damage.

• Janson, Veronica. Life and death of
the oestrogen receptor - alpha.

• Lama Sherpa, Chong. Porcine repro-
ductive and respiratory syndrome hos
svin.

• Lax, Saga. Döden i grytan: matför-
giftningsrisker i recept.

• Lindberg, Ulf. Utvärtes behandling av

häst med sommareksem: en effektstudie.
• Miller, Åsa. Tendinit hos häst: en lit-

teraturstudie.
• Mohammad, Suha Ali. Malignant

catarrhal fever in Swedish cattle. 
• Nimmervoll, Helena. Red Wolf

(Canis Rufus) fecundity versus sperm
quality.

• Rahm, Björn. Laparoskopi på häst: ett
alternativ eller komplement till laparo-
tomi.

• Röken, Måns. Prepubertal kastration
av katt: möjlighet eller risk? 

• Schwabe, Nina. Campylobacter som
möjlig orsak till diarré hos hund.

• Sjödin, Karin. Tandproblem hos
hund: ett underskattat problem: litte-
raturstudie, fallbeskrivning samt dis-
kussion.

• Strand, Torsten. Höftledsdysplasi: en
litteraturstudie samt pilotstudie angå-
ende rasspecifika skillnader i höftle-
dens konformation hos hund. 

fortsättning på nästa sida
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• Tolge,Hannah. Headshaking hos hästar.
• Viktorsson, Kristina. Immunohisto-

kemisk karakterisering av den lokala
inflammatoriska reaktionen vid felin
infektiös peritonit (FIP). 

• Westermark, Therese. Mjölkläckage:
en ökad risk i automatiska mjölk-
ningssystem?

• Österberg, Irene. Överträning: myt
eller verklighet: racing performance in
red blood cell hypervolaeimic stan-
dardbred trotters.

VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL/

LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Baycox ve.t
ATC-kod QP51AJ01
Oral suspension 50 mg/ml
Bayer

SAMMANFATTNING
Baycox vet. innehåller toltrazuril som
är ett triazinonderivat. Preparatet är
godkänt för att förebygga kliniska
tecken på koccidios (orsakad av
Isospora suis) hos smågrisar i besätt-
ningar där koccidios tidigare konsta-
terats. Toltrazuril är verksamt mot
alla intracellulära utvecklingsstadier
av parasiten. Kliniska studier visar att
utskiljningen av oocystor minskar
signifikant jämfört med placebo. I
vissa av studierna – de där infek-
tionstrycket var högt – påverkades
även grisarnas tillväxt gynnsamt och
tiden med diarré förkortades (från i
genomsnitt 2,8 till 1,1 dag). I flera av
studierna visade det sig dock att den
spontana avläkningen av infektionen
var så snabb, alternativt de kliniska
tecknen på sjukdom så lindriga, att
någon signifikant klinisk effekt av
Baycox inte kunde ses.
För fullgod effekt ska behandlingen

sättas in innan kliniska tecken på
sjukdom ses. En experimentell studie
visade att effekten var bäst när
behandlingen sattes in två dagar
efter smittillfället.
Säkerheten hos Baycox är god. Inga
kliniska tecken på överdosering sågs i
en studie där Baycox gavs i tre gånger
normaldosen. Ingen utveckling av
resistens mot toltrazuril har ännu
dokumenterats.

Godkännandedatum den 29 novem-
ber 2002 (ömsesidigt godkännande).

LÄKEMEDELSVERKETS VÄRDERING
Baycox är det första läkemedlet som
godkänts för profylaktisk behandling
av koccidios hos smågrisar. Effekten
är god. Värdet av medikamentell
behandling vid denna sjukdom är
begränsad till besättningar där
infektionstrycket är högt och bör
därför övervägas på besättningsnivå.

➤
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■ Följande remisser är under behand-
ling eller har nyligen besvarats av SVF.
Intresserade medlemmar kan vända sig
till sin riksförening och/eller sektion
för information.

Inom parentes anges varifrån remis-
sen kommer, samt senaste dag för
delföreningarnas svar till förbundet.
Om remissen redan besvarats anges
datum för SVFs svar. Remissvaren
finns publicerade på SVFs hemsida:
www.svf.se

Användning av elhalsband
■ Ändring av allmänna råd till djur-
skyddslagen angående användning av
elhalsband. (SJV, /)

Djurskyddslagen, avgifter
■ Förslag till ändring i SJVs föreskrif-
ter om avgifter i vissa ärenden enligt
djurskyddslagen och djurskyddsförord-
ningen. (SJV, besvarad /)

Djurtransporter med mera
■ Förslag till föreskrifter om ändring i
SJVs föreskrifter om transporter av
levande djur (L), SJVs föreskrifter om
hantering av vissa djurarter vid slakt
eller annan avlivning (L) samt SJVs
föreskrifter om djurhållning inom
lantbruket m.m. (L).  (SJV, besva-
rad /)

■ Kännande varelser eller okänsliga
varor (SOU :), betänkande från
Djurtransportutredningen. (Jordbruks-
dep., besvarad /)

Köttprodukter
■ Förslag till ändring i SLVs föreskrif-
ter och allmänna råd om köttprodukter
samt malet kött och köttberedningar.
(SLV, besvarad /)

TBC hos dov- och kronhjortar i hägn
■ Förslag om ändring i SJVs föreskrif-
ter om organiserad hälsokontroll avse-
ende tuberkulos hos kron- och dov-
hjortar i hägn. (SJV, besvarad /)

Gelatin med mera
■ Förslag till föreskrifter om kollagen
och gelatin. (SLV, besvarad /)

Magisterexamen
■ Magisterexamen i internationell
belysning (Ds :).  (Utbildnings-
dep., besvarad /)

Polisverksamheten
■ Polisverksamhetsutredningens betän-
kande (SOU :). Polisverksam-
het i förändring – del . (Justitiedep.,
besvarad /)

Nystart för 
SVF:s privatpraktiker
Den 22 maj höll de privatpraktiserande
veterinärer som valt att stanna kvar inom
Sveriges Veterinärförbund sitt första års-
möte efter nedläggningen av PVF (Privat-
praktiserande veterinärers förening) förra
året.

Mötet ägde rum på SACOs kansli i
Stockholm, och de deltagande veterinä-
rerna fick möjlighet att diskutera sina
åsikter med SACO-ordföranden Anna
Ekström.

– Jag är ledsen över de sprickor som
finns i yrkesförbunden, men vill att SACO
ska bli bättre på företagarfrågor, sade
Anna Ekström. I dag är det allt fler av
SACOs medlemmar som blir egenföreta-
gare, och det måste vi anpassa vår verk-
samhet efter, konstaterade hon. Anna
Ekström har själv under en period av sin
yrkesverksamma tid varit egenföretagare,
varför hon har stor förståelse för de
problem som kan uppstå för denna
grupp.

De samlade privatpraktikerna besluta-
de under årsmötet att återuppta verk-
samheten under det gamla namnet PVF,
och att genom sin delförening arbeta
med egenföretagarfrågor inom Sveriges
Veterinärförbund ■

kanslinytt

remiss

Scanbur BK AB
söker

en försöksdjursveterinär
Då vår ansvarige veterinär planerar att gå i pension söker vi en ny
heltidsveterinär till vår uppfödning av råttor och möss för vetenskapligt
bruk.
Scanbur BK AB ingår i en skandinavisk grupp med totalt 60 anställda
och en årsomsättning på 120 miljoner kronor.

Vi söker en legitimerad veterinär, gärna med erfarenhet från arbete med
försöksdjur. Personen vi söker måste även ha god datorvana, vara ser-
viceinriktad och ha mycket goda kunskaper  i svenska och engelska.
Erfarenhet från mikrobiologi, patologi och fenotypisk karakterisering är
meriterande.
B-körkort fordras.

Tjänsten är heltid, dagtid.
Tjänsten är fast anställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillträde så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan till: Scanbur BK AB, Box 6023, 
192 06 Sollentuna (besöksadress: Vibyvägen 72)

Vi tar även emot ansökningar via e-post: info-se@scanbur-bk.com

Om du har några frågor vänligen kontakta vår VD Biborka B Veress på
telefon 08-754 00 65.
Mer information om Scanbur BK finns på www.scanbur-bk.com

Anna Ekström
vill att SACO
ska ge mer
hjälp åt egen-
företagare.



Ändring av norm från häst-
sektionens Normgrupp
■ Normgruppen för veterinär häst-

praktik vill meddela att den
tidigare rekommendatio-
nen benämnd »Vaccina-
tioners utförande och
intygande« i och med
att föreskriften C trä-

der i kraft den första okto-
ber  kommer att strida

mot denna och därmed upphör att gälla.
Normgruppens för veterinär häst-

praktik normer är att betrakta som
rekommendationer och har ej någon
juridisk förankring. Normgruppen
består av Gunnar Bergsten, ordförande,
Bengt Johansson, sekreterare, Agneta
Gustafsson, Jonas Tornell, Peter Forss-
berg och Ingela Livång.

Tre veckors sjuklöneperiod
■ Sänkt sjukpenning och längre period
med sjuklön från arbetsgivaren ska

minska statens kostnader med , mil-
jarder kronor. Men besparingen äts till
stora delar upp av ökade kostnader för
förtidspensioner. 

Den  juli sänks sjukpenningen för
alla med , procent, genom att bara 
procent av inkomsten räknas som sjuk-
penninggrundande. Staten sparar 
miljoner kronor i år och drygt , miljar-
der nästa år.

Arbetslösa som blir sjuka ska inte få
mer i sjukpenning än i a-kassa, vilket lär
märkas i plånboken. Ersättningen från
a-kassan är som mest   kronor i
månaden före skatt, medan den som är
sjukskriven kan få upp till   kronor
i månaden. Ändringen träder i kraft den
 juli och innebär en besparing för staten
på  miljoner kronor det här året och
 miljoner år .

Den period som arbetsgivaren betalar
sjuklön utökas den  juli från två till tre
veckor, vilket innebär en besparing för
staten på  miljoner kronor fram till
nyår. Åtgärden kan ställa till problem på
de områden där kollektivavtalen ger de
anställda rätt till ersättning från arbets-
givaren, utöver nuvarande ersättning
från försäkringskassan, från dag  i
sjukdomsperioden. Men regeringen
avfärdar problemet: »Regeringen förut-
sätter att avtalen anpassas till den utöka-
de sjuklöneperioden.« 

För att småföretag inte ska dra sig för
att anställa införs ett högkostnadsskydd
för dem: företag med en årlig lönesum-
ma under cirka , miljarder kronor
( prisbasbelopp) får tillbaka en del av
vad de har betalat i sjuklön om deras

från riksdag
och departement

från sektionerna
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UTBILDNING FÖR 
TÄVLINGSVETERINÄRER

Jordbruksverket anordnar i höst en grundkurs för veterinärer som är intresserade av att
arbeta som tävlingsveterinärer på hästtävlingar. Kursen innehåller både teori och praktiska
demonstrationer. Den kommer att anordnas på två platser.

Strömsholm den 2–3 oktober 2003

Flyinge den 9–10 oktober 2003
Kurserna startar klockan 10.00 dag ett och avslutas klockan 13.00 dag två.

Kursen är kostnadsfri. Deltagarna betalar själva logi och vissa måltider. Antalet deltagare
är begränsat till 40 stycken vid varje kurstillfälle. 

För anmälan och information om kursinnehåll, logi m.m. kontakta Inger Ohlsson, djur-
skyddsenheten via e-post. inger.ohlsson@sjv.se eller fax. 036/16 38 28. Ange vilken plats
du vill anmäla dig till och om du kan tänka dig den andra kursplatsen vid eventuell över-
bokning.

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

Medlemsmöte för SSVO/Ögonpanelen
Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi och Ögonpanelen har
medlemsmöte torsdagen den 28 augusti 2003 kl 15 på Glostrup Park
Hotel, Glostrup, nära Köpenhamn. Mötet hålls före det nordiska ögon-
mötet på samma plats.

Anmälan till föreningens sekreterare Lennart Garmer, Djursjukhuset
Albano, Rinkebyvägen 23, 182 36 Danderyd, fax 08 - 753 04 96,
e-mail: lennart.garmer@swipnet.se.

Under fredagen och lördagen föreläser Michael Davidson om sjukdo-
mar i ögats främre del.
Den som inte redan fått program och anmälningsblankett kan kontakta
Flemming Obling, fax +45 4399 7289, 
e-mail: obling@taastrupdyreklinik.dk.

fortsättning på sidan 



kostnader för sjuklönen är högre än
 procent av alla arbetsgivares genom-
snittliga sjuklönekostnader. Samtidigt
avskaffas den frivilliga sjuklöneförsäk-
ringen för småföretagen, som aldrig blev
någon succé. 

Kostnaderna för förtidspensioner,
som nu heter aktivitetsersättning och
sjukersättning, väntas bli  miljarder
högre än anslaget i statsbudgeten. Fler
än man hade trott får förtidspension.
Regeringen och samarbetspartierna läg-
ger på , miljarder på årets anslag för att
täcka en del av kostnadsökningen.
(Källa: Riksdag och Departement, nr ,
)

Löneavtal för 
ATG-veterinärerna klart
■ Första veckan i juni färdigförhandla-
des det nya löneavtalet för ATG-veteri-
närerna. Lönerna höjdes med i genom-
snitt , procent och avtalet sträcker sig
till och med  april . Till detta
kommer vissa lönehöjningar på grund
av taxehöjningar, vilka påverkar tantie-
met för de veterinärer, som har delvis

förhandlings-
nytt
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Veterinärmästerskap i Golf
Härmed inbjuds golfande veterinärer till veterinärmästerskap i golf den
31 juli – 1 augusti 2003 på Emmaboda Golfklubb.

31 juli Inspelningstävling 4-boll-bästboll över 18 hål för alla. Första 
start kl 13.00.

1 aug Veterinärmästerskap slagtävling. Obs! Vi spelar 27 hål som 
kommer att kompletteras med 9 hål från fredagens inspels-
tävling för att få totalt 36 hål.
Sällskapstävling för familjemedlemmar poängbogeytävling 18
hål.
Juniortävling poängbogey 18 hål
Sponsortävling

Anmälningsavgiften är 40 kr/deltagare eller 80 kr för familj, som sätts in
på postgiro: Gunnar Nordlöf, 614440-6 senast den 1 juli -03.

Ange deltagarnas namn, handicap och i vilka tävlingar ni har för avsikt
att deltaga.

Alla tidigare deltagare och kända golfspelande veterinärer kommer att
få personlig inbjudan med detaljerade uppgifter om den ”något modifi-
erade” speluppläggningen.

Boende kan bokas på Hotell Amigo, Emmaboda, tel: 0471-125 50,
även Vissefjärda Hotell, tel: 0471-200 25 men med begränsat antal
rum. Husvagnsuppställning finns vid banan.

Välkomna
Gunnar Nordlöf, tel: 0472-135 18, Jan Lindgren, tel: 0322-63 93 93 eller
0322-172 40, Claes Lönnberg, tel: 0155-378 36

➤

ANNUAL MEETING OF THE FINNISH VETERINARY ASSOCIATION
29th-31st October 2003 Helsinki

The Annual Meeting of the Finnish Veterinary Association will be held on October 29th – 31st 2003 at the
Helsinki Fair Centre.

Most of the program is in Finnish, but in the horse and small animal sections there will be two guest 
speakers from abroad and they will speak two days in their sections. Professor Reuben Rose from Australia
will give lectures on the exercise physiology of the sport horses. He is internationally recognised speaker and
we can learn a lot about the physiological problems and special treatments of sport horses. In the small 
animal section there will be an excellent lecturer, professor Mike Willard from Texas A&M University, United
States. He will speak about the gastroenterology of dogs and cats.

Fees non-members members
Registration before 26.9: 132 euro/day 118 euro/day  
Registration after  26.9: 168 euro/day 135 euro/day

The members of the Nordic Veterinary Associations pay the members price.

For further information please contact raija.korolainen@fennovet.fi, tel. +358-9-7745 4816 .The preliminary
program of the meeting is on the webpages: http://www.sell.fi/Pages/ajankohtaista.htm



rörlig lön. Med anledning av kommande
omorganisation av verksamheten kom-
mer lönesystemet att grundligt överses
under avtalsperioden.

Anders Lefrell

förhandlingschef

Nya karenstidsföreskrifter
– LIVSFS 2003:28 (H 65:1)
■ Livsmedelsverket beslutade om nya
karenstidsföreskrifter den  juni .
Föreskrifterna träder i kraft den  juni
.

Följande ändringar har införts i bilaga :

Ändrade karenstider

■ Engemycin vet, injektionsvätska 
mg/ml (oxytetracyklin).

Karenstiden har ändrats till:
• Nöt och får:  dygn för slakt vid doser

upp till  mg/kg kroppsvikt. 
• Svin:  dygn för slakt vid doser upp

till  mg/kg kroppsvikt.
• Mjölk:  dygn vid dosen >- mg/kg

kroppsvikt.
Den tidigare karenstiden  dygn för
mjölk vid dosen ≤ mg/ml är oföränd-
rad. Numer har bara mjölk olika karens-
tid vid olika doser.

■ Rompun vet, injektionsvätska 
mg/ml (xylazin). 

Karenstiden är inte längre dosberoen-
de upp till doser på . mg/kg utan har
ändrats till:
• Nöt och häst:  dygn för slakt.
• Får:  dygn för slakt.
• Mjölk:  dygn.

■ Terramycin vet, lösligt pulver  %
(oxytetracyclin). 

Karenstiden har ändrats till  dygn
för slakt av fjäderfä och  dygn för ägg.

Nytt djurslag

■ Bayticol vet, lösning mot ohyra 
mg/ml (flumetrin).
• Får: karenstid för slakt  dygn.

läkemedel
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KARLSTAD
SMÅDJURSSJUKHUS AB

SÖKER SMÅDJURSVETERINÄR
Karlstad Smådjurssjukhus AB drivs av fyra veterinärer sedan 1995.
Vi behandlar ca 13000 patienter årligen och fungerar som remis-
sinstans för många veterinärer i Dalsland och Värmland. 25-talet
anställda varav 9 veterinärer ser till att vi kan ha beredskap dygnet runt.

Karlstad Smådjurssjukhus söker Dig som är intresserad av smådjur
och deras ägare. Har Du specialistkompetens är det ett plus men det
är inget krav. Goda möjligheter till djurslagsspecialisering finns här.

Vi erbjuder fina utbildningsmöjligheter, glada trevliga arbetskamrater
och en fin stad med stort kulturutbud.
Vi söker Dig som kan tänka dig att satsa på en framtid i Värmland.

I tjänsten ingår jourtjänstgöring och tillträde är sept-okt 2003.

Verkar det intressant? Kontakta då leg.vet Annika Larsson telefon 054-
175250 eller vår personalansvarige Eva Evers telefon 054-17 52 51,
e-mail: eva.evers@karlstadsmadjurssjukhus.se

Skriftlig ansökan skickas till:
Karlstad Smådjurssjukhus AB
Att : Eva Evers
Stallplatsvägen 2
654 65  KARLSTAD

fortsättning på sidan 



Ska ej ges till får som producerar mjölk
för human konsumtion.
■ Bimoxyl vet, injektionsvätska 

mg/ml (amoxicillin).
• Nöt: karenstid för slakt  dygn.
• Mjölk:  dygn.

Nya godkännanden

■ Baycox vet, oral suspension  mg/ml
(toltrazuril).
• Svin: karenstid för slakt  dygn.

■ Bovilis Bovipast vet, injektionsvätska
suspension (vaccin). 
• Nöt: karenstid för slakt  dygn
• Mjölk: karenstid  dygn.

■ Insol Dermatophyton vet, injektions-
vätska suspension (vaccin).
• Häst: karenstid för slakt  dygn.

■ Nobilis OR inac, injektionsvätska
emulsion (vaccin).
• Fjäderfä: karenstid för slakt  dygn.
Ej till fjäderfä som lägger ägg för human
konsumtion.

■ Porcilis Ery-Parvo vet, injektionsväts-
ka (vaccin).
• Svin: karenstid för slakt  dygn.

■ Porcilis Porcoli Diluvac Forte, injek-
tionsvätska suspension (vaccin).
• Svin: karenstid för slakt  dygn.

■ Proteq Flu, pulver och vätska till
injektionsvätska (vaccin).
• Häst: karenstid för slakt  dygn.

■ Proteq Flu-Te, pulver och vätska till
injektionsvätska (vaccin).
• Häst: karenstid för slakt  dygn.

Övrigt

■ MycoPAC vet har bytt namn till Tho-
roVAX vet.
■ Ringvac Bovis LTF- har bytt namn
till Bovilis Ringvac vet.
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SVS Hästsektion
och Veter AB

arrangerar kursen

Den prestationsnedsatta hästen
Föreläsare: Fredrick Derksen, professor, Michigan State University,

USA
Stephanie Valberg, professor, University of Minnesota,
USA
Lesley Young, Dr, Animal Health Trust, Newmarket,
U.K.
Nils Ronéus, VMD, leg vet, Solvalla
Birgitta Essén-Gustavsson, docent, SLU
Pia Funkquist, forskarassistent, VMD, leg vet, SLU
Miia Riihimäkki, doktorand, leg vet, SLU
Preliminärt kursprogram kan rekvireras från Veter AB,
se nedan.

Plats: Radisson SAS Royal Park Hotel, Frösundavik,
Stockholm

Tid: Start torsdagen den 16 oktober 2003 kl.09.30, med
registrering från kl 09.00. Avslutning fredagen den 17
oktober 2003 ca kl. 16.30.

Målgrupp: Hästpraktiserande veterinärer i Norden
Kursavgift: 3 000 kronor för Hästsektionens medlemmar.

4 000 kronor för icke medlemmar.
Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, kaffe båda dagar-
na, lunch torsdag och fredag samt middag torsdag
kväll.
Kursavgiften, som faktureras efter att Veter AB har
emottagit din anmälan, skall vara registrerad på SVS
Hästsektions  pg 63207-5 senast 1 september 2003.
För kursavgift efter den 1 september 2003 tillkommer
1000 kronor.

Logi: Ev logi bokas direkt med hotellet av kursdeltagaren
själv (före 1 september) och ingår inte i kursavgiften.
Royal Park Hotel bokning tel 08-624 55 30, fax 08-85
85 66.
Uppge ”VET031016” vid bokning.

Anmälan: Anmälan, som är bindande, skall vara Veter AB,
Klockarv. 114, 151 61 Södertälje, fax 08-554 203 61
tillhanda senast 1 sept.
Anmälan sker genom speciell anmälningsblankett som
har distribuerats till Hästsektionens medlemmar.
Övriga intresserade kan rekvirera anmälningshandling-
ar från Veter AB, tel: 08-554 203 60

OBS: Hästsektionens årsmöte kommer att hållas i samband
med konferensen torsdag eftermiddag.
Medlemsavgift i SVS Hästsektion: 150 kronor. Anmäls
till SVFs kansli 08-654 24 80

Kursansvarig:Katarina Schuback, SVS Hästsektion, 018-67 18 99.
Information: Titti Abrahamsson, SVS Hästsektion, 0340-65 61 30.

Veterinärpraktik
TILL SALU

nära Stockholm
Pris 200 000:- kronor exklusive
lager och inventarier. Låg hyra.

Länia Företagsförmedling
Lars Sjöwall
tel: 0706-66 59 75

➤
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Internasjonalt møte om flåttbårne infeksjoner i Nordeuropa

Flått (fästingar) er viktige vektorer for en stor mengde patogener som kan forårsake alvorlig sykdom hos dyr
og mennesker. Den viktigste vektoren i Europa er Ixodes ricinus, som finnes langs kysten i den sørlige deler
av Skandinavia. Siden de fleste av disse patogener er zoonotiske agens, er det viktig å være oppmerksom
på både de humane og veterinære sider av aktuelle infeksjoner.

Møtet arrangeres på Clarion Ernst hotell i Kristiansand 5 – 6 september 2003 og vil gi oppdatert informasjon
om biologi og kontroll av I. ricinus og om epidemiologien for de viktigste flåttbårne patogener i Nordeuropa,
så som Anaplasma (Ehrlichia), Borrelia og tick-borne encehalitt (TBE) virus. I tillegg vil kjennskap til
Bartonella infeksjoner og flåttbårne agens som risiko i forbindelse med internasjonale reiser bli diskutert
under møtet.

Foreleserne kommer fra de nordiske land og Europa og er anerkjente innen sine fagfelt. Blant foredragshol-
derne kan nevnes:
Professor Sarah Randolph, Oxford Tick Research Group
Professor Jeremy Gray, University college Dublin
Eva Olsson Engvall, National Veterinary Institute (SVA) Swedish Zoonosis Center Uppsala
Mats Haglund, MD,PhD, Kalmar Sykehus
Emöke Ferenczi, MD Department of Virology “Johan Béla” National Center for Epidemiology, Budapest, 
Martin Holberg MD, PhD, DMT&H Dept. of Medical Sciences, section for Infectious Diseases Uppsala
University Hospital
Dr. Georges C. Kirtz, Labor für Veterinärmedizinische Diagnostik und Hygiene, Vienna, Austria  

Kursavgift er NOK 2 500,- I tillegg kommer eventuell overnatting (1 045,- pr. døgn i enkeltrom)
Påmeldingsfristen er 15 juli 2003 og skjer til Den norske veterinærforening , E.post: kurs@vetnett.no eller
fax: + 47-22 99 46 01.
Omtale av kurset og fullstendig kursprogram finnes på DNVs hjemmeside www.vetnett.no
Opplysninger om kurset kan fås ved henvendelse til DNVs fagsjef: Ellef Blakstad tlf. +47- 22 99 46 16 eller
E-post: ellef.blakstad@vetnett.no

■ Nordpremum Plus vet utgår på grund
av avregistrering.

Kajsa Gustavsson

Veterinärinspektör, Livsmedelsverket

Svenska

➤ Nya
2-3/10 -03. Utbildning för tävlings-

veterinärer anordnas av Jordbruks-
verket i Strömsholm. Samma kurs  hålls
också i Flyinge den -/ -. (se
annons i denna tidning)

16-17/10 -03. Kurs om Den presta-

tionsnedsatta hästen anordnas av
SVS Hästsektion i Frösundavik, Stock-
holm. Info: Titti Abrahamsson, tel:

kongresser
& kurser

Att hantera sociala relationer
vid miljö- och naturresursfrågor

Hur skapar man en förtroendefull relation vid
myndighetsutövning? Här får du möjlighet att reflektera
och skapa strategier och metoder för kommunikation.

Kursen vänder sig till alla som jobbar med
miljö- och naturresursfrågor i projekt,
på myndigheter eller i organisationer.

För mer information:
www.lpul.slu.se/miljokommunikation/kurser.htm

Lars Hallgren 018-67 25 84, Per Haglind 018-67 26 22

Ny uppdragsutbildning från SLU

fortsättning på sidan 
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25-26/10 -03. Kurs i Rehabilitering,

teori och praktik arrangeras av
Regiondjursjukhuset Strömsholm i
samarbete med REHAB-gruppen och
Svenska Djursjukhusföreningen. Info:
Stefan Rosén, tel: - . (se
annons i denna tidning)

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

and welfare, gastrointestinal

diseases, Uppsala. Arr: NOVA Uni-
versity. (SVT /)

19-21/8 -03. Svensk Mjölks årliga

Djurhälso- & Utfodringskonferens,
Kalmar. (SVT /)

3-6/9 -03. 13th ECVIM-CA Congress,

Uppsala. Arr: European College of
Veterinary Internal Medicine. (SVT
/)

16-17/9 -03. Kurs i Mastitbekämp-

ning i besättningsarbetet – biolo-

giska verktyg i fältarbetet, Kungs-
ängen. Arr: Svensk Mjölk. (SVT /)

25/9 -03. Kurs i artroskopi på häs-

tar, Mälaren hästklinik. Arr: Mälaren
hästklinik. (SVT /)

10-11/10 -03. Kurs i bukultraljud på

hund och katt, Göteborg. Arr: Blå
Stjärnans Djursjukhus och SVS
smådjurssektion. (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
hemsida: http://www.worldvet.org/ och
på British Small Animal Veterinary
Associations hemsida:
http://www.bsava.com

➤ Nya
25-29/8 -03. 24th Annual AAV Confe-

rence & Expo arrangeras i Pittsburgh,
Pennsylvania, USA av Association of
Avian Veterinarians. Info: AAV Confe-
rence Office,  Madison Street, Suite
, Denver, CO  USA, tel: -
--, fax: .--, e-
post: aav@conferenceoffice.com, inter-
net: www.conferenceoffice.com/aav 

5-6/9 -03. Internationellt möte om

Flåttbårne infeksjoner i Nordeuropa

anordnas av Den norske veterinærfore-
ning i Kristiansand, Norge. Info: Ellef
Blakstad, tel: -   , e-post:
ellef.blakstad@vetnett.no (se annons i
denna tidning)

fortsättning på sidan 
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❘ ❙ ❚ kåseri

M      , ej heller en munk. Man måste vara i
god fysisk form, inte bära på någon smittsam sjukdom och ha gått minst fyra år i
skolan.

Det är en del av kraven för att få bli en thailändsk buddistmunk. Att få arbeta som veterinär
i Thailand är enklare. Det räcker att anmäla sitt intresse till volontärorganisationen PAWS,
Pattaya Animal Welfare Society, vars mål är att förbättra gatuhundarnas situation. 

Arbetet innebär att hundarna fångas och förs till kliniken där de vaccineras, avmaskas och
kastreras. Vi kom dit direkt efter examen från Stutis. Första dagen anlände en hund som
varken kunde gå eller stå från den lokala veterinären  med en frakturdiagnos och ett stort gips
över tibia. Vi började genast oroa oss över att behöva utföra någon form av benkirurgi. Osäkra
tog vi av gipset. 

Lättnaden var stor när vi upptäckte att veterinären använt sig av tårtbakartipset »If you
make a mistake, put a rose on it«.  Fritt översatt till veterinärmedicin; »Om du inte vet vad det
är så sätt ett gips på det«. I vilket fall hittade vi inga tecken på fraktur och tiken rörde sig fint
efter några veckor. 

Vi involverades även i andra aktiviteter. Kungen i Thailand är en aktad man. Han har tagit
sig an en gatuhund, »Nontang«, som därefter har fått tio valpar, och det finns böcker om »The
Nontang story«. Kungens intresse for gatuhundarna har höjt deras status och resulterat i flera
olika projekt. Polisen och skogsdepartementet har ett som går ut på att träna gatuhundar till
att spåra tjuvjägare i nationalparkerna. 

    att fånga hundar till detta ändamål. Vi kände att det var ett behjär-
tansvärt projekt och tog itu med uppgiften. Efter några veckor kom en hel delegation från
polis och departement, under ledning av en veterinär i högklackat och med solparasoll i han-
den, för att se vad vi hade lyckats få fram. 

Hon funderade uppenbarligen över om de svettiga och smutsiga personerna framför henne
verkligen kunde tillhöra samma kår som hon, för hon frågade upprepade
gånger om vi var veterinärer. Tyvärr fick vi också veta att inga av våra
hundar dög. De skulle vara större och mer aggressiva och vår hjälp
behövdes inte längre. 

Nu stod vi helt plötsligt med tjugo hundar som det skulle ta tid
att placera ut. Dessutom meddelade ett tempel i närheten att de
inte längre kunde ta hand om de cirka  hundarna som
befann sig i en inhägnad hos dem. Vårt hundbestånd
ökade på en dag med  procent. 

     att det
inte finns några isoleringsrutiner. Som regel
vandrar varje hund runt mellan burar och
inhägnader innan den sätts ut igen. Gatans
lag har visserligen skapat starka och mot-
ståndskraftiga individer men det finns
gränser även för thailändska hundar. Nu
blev smittrycket för stort och snart hittade
vi valpar med diarré och hosta…

Jenny Ohlsson

Karin Söderquist

Bland hundratals oönskade hundar 
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:  Fem veckor före 
utgivningsdag, tre veckor för insändare.

:  Tre veckor
före utgivningsdag.

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

29-31/10 -03. Annual Meeting of the

Finnish Veterinary Association hålls
i Helsingfors, Finland. Info: Raija
Korolainen, tel: -- , e-
post: raija.korolainen@fennovet.fi (se
annons i denna tidning)

16-18/12 -03. 8th Congress of equine

medicine and surgery arrangeras i
Geneve, Schweiz. Info: Secrétariat du
Congrès de chirurgie  equine, Case
Postale , CH- Founex,
Schweiz, tel: --  , fax:
--  , e-post: info@equi-
ne-geneva.ch

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

Maxillo-Facial Surgery Forum,

Velbert, Tyskland (SVT /)

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

the European College of Veterinary

Surgeons, Velbert, Tyskland
(SVT /)

11-12/7 -03. IV Congreso Iberico de

Reproduccion Animal, Las Palmas.
(SVT -/)

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

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

6 –20/7 –03. 12th World Congress

of Food Science and Technology,

Chicago, USA (SVT /)

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

Midrand, Sydafrika. (SVT -/)

4-6/9 -03. ESDARs årliga konferens,

Dublin, Irland. (SVT /)

10-13/9 -03. 2003 BEVA Congress

arrangeras av British Equine Veterinary
Association. (SVT /)

25-28/9 -03. British Veterinary

Association, BVA, avhåller sin årliga
congress i Edinburgh, UK. (SVT /)

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

ry Dental Congress, Pisa, Italien
(SVT /)

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

Amsterdam, Nederländerna (SVT /)

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

sium on the Epidemiology and Con-

trol of Foodborne Pathogens in
Pork, Kreta, Grekland. (SVT /)

24-27/10 -03. WSAVA 2003 Congress,

Bangkok, Thailand. (SVT /)

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

International Symposium, Taormina,
Sicilien. (SVT /)

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

of Veterinary Dermatology, Wien,
Österrike(SVT /)

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

WSAVA, the 10th European Congress

of FECAVA and the 7th Hellenic

Congress of HVMS, Rhodos, Grek-
land. (SVT /)

specialistkompetens

I enlighet med SJVFS : har SVS
den  maj  utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
nötkreatur för

• Hans Gustafsson
• Rauni Niskanen
• Tove Sällberg
• Mats Törnquist 

personnotiser

Födelsedagar i augusti
Anna Maria Kullenberg, Anderslöv
 år den  augusti
Lars Garmer, Skara  år den 
augusti
Gun Wiklund, Alfta  år den 
augusti
Stig Larsson, Smedstorp  år den 
augusti
Gunilla Götherström, Bromma  år
den  augusti
Gudrun Jutterström Hjelmqvist,

Alfta  år den  augusti
Aurel Pantea, Kävlinge,  år den 
augusti
Harry Pettersson, Helsingborg  år
den  augusti
Olof Liberg, Lund  år den  augusti
Lennart Mårtensson, Kalmar  år
den  augusti

➤


