
E NORDISKA VETERINÄRFÖRBUNDENS ordföranden och chefstjänstemän
träffas regelbundet några gånger per år för att diskutera gemen-
samma frågor. Dessa möten har för det mesta försiggått i det tysta,

men många gånger varit mycket fruktsamma. Ofta ordnas mötena i sam-
band med den europeiska veterinärfederationens (FVEs) sammankomster,
för att spara tid och pengar. Det naturliga är då att frågorna som diskuteras
kretsar kring FVEs agenda.

Det är dock inte bara FVE-spörsmål som avhandlas på de nordiska ord-
förandemötena. Den 9 oktober träffades de nordiska förbunden (inkl
Island) i Uppsala, utanför det ordinarie FVE-programmet. Under de infor-
mella samtalen kom man bland annat överens om en gemensam nordisk
strategi för att öka möjligheterna till påverkan av världsveterinärorganisa-
tionen WVA, en sammanslutning som ibland kritiseras för att vara tandlös.
Vidare kunde förbundsrepresentanterna klargöra arbetsformerna för det
nordiska fortbildningssamarbetet som startade år 2000. Detta projekt har
bland annat resulterat i en gemensam nordisk hemsida, där veterinära fort-
bildningskurser från de deltagande länderna fortlöpande annonseras ut.

Vid mötet i Uppsala diskuterades också en jordbrukspolitisk fråga, som
oväntat snabbt fick positiva följder. Sveriges Veterinärförbund har i flera år
stöttat övergången från de gamla, oinredda hönsburarna till äggproduktion
i inredda burar eller frigående system, av djurskyddsskäl. Då det fortfarande
finns en liten skara äggproducenter som med hjälp av juridiskt trixande 
håller höns i förbjudna, oinredda burar, utsätts producenter som följer djur-
skyddslagen för ojust konkurrens. Detta håller de svenska myndigheterna på
att stoppa via olika legala åtgärder.

Ett område där de svenska myndigheterna inte kan ingripa är den kon-
kurrens som godkända, dyrare inhysningssystem utsätts för från utlandet.
Här är det främst Finland som är ett problem för Sverige. Finnarna har
samma salmonellastatus som vi men tillåter äggproduktion i gamla burar.
Finska producenter har hittills billigt kunnat köpa förbjudna burar från
Sverige, och sedan sålt tillbaka ägg som konkurrerar ut de mer djurvänligt
producerade svenska.

Under ordförandemötet i oktober framförde därför SVF ett önskemål till
det finska förbundet, att aktivt jobba för en uppstramning av de finska 
burhönsreglerna. Finlands veterinärförbund ansåg frågan angelägen ur djur-
skyddssynvinkel, och lovade att bearbeta sina kontakter på det finska rege-
ringskansliet. Redan den 3 november fick SVF ett glädjande besked från
Finlands veterinärförbund: Från och med den 1 januari 2005 blir det för-
bjudet i Finland att köpa in gamla svenska eller andra oinredda hönsburar.

Det är kanske naivt att tro att det finska beslutet tillkom enbart på grund
av SVFs utspel till de finska kollegerna, men någon betydelse har den vete-
rinära samsynen i Norden förhoppningsvis haft för frågan.
Detta visar att ett gott samarbete med våra veterinära
grannar kan gynna inte bara strikt veterinära ämnen, utan
även bredare frågor inom ländernas djurhållning. Ett liv-
aktigt internationellt engagemang måste därför ses
som prioriterat för det svenska veterinärförbundet
även i framtiden.

JOHAN BECK-FRIIS

Informationschef, SVF
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Många drog en lättnadens suck när
fullmäktige antog stadgarna för den
nya förbundsorganisationen. Det var
en av de viktigaste punkterna på full-
mäktigemötet och det visar tydligt att
omorganisationsarbetet framskrider
och att den nya organisationen kan
sjösättas vid årsskiftet.

ETT FYRTIOTAL AV FÖRBUNDETS förtroende-
valda och deras ersättare samlades i oktober till
fullmäktige för att besluta om förbundets

framtid. Antalet ledamöter var precis vad för-
eningar och sektioner lyckats skrapa ihop.
Många ersättare var inkallade i sista minuten
och Karin Östensson framförde farhågor inför
det stora medlemsengagemang som den nya
organisationen kommer att kräva.

– Det är massor med folk som ska väljas till
förtroendeposter nästa år. I framtiden går det
inte att ta fram reserver i sista stund till full-
mäktige eftersom ledamöterna väljs genom
direktval. Hade vi inte kunnat ha ersättare idag
hade vi kanske varit 20 personer här.

Omorganisationen var självklart den vikti-
gaste punkten på dagordningen och det blev 
en hel del tragglande med formuleringar av

TEXT: KARIN NORDIN OCH KARIN ÖSTENSSON

Fullmäktige hade många frågor att ta ställning till gällande den nya organisationen. Församlingen fattade
under oktobermötet beslut om de nya förbundsstadgarna.
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paragrafer i de stadgar som föreslagits för den
nya organisationen. Men många av de mötes-
deltagare som SVT talade med ansåg det bety-
delsefullt att noggrant gå igenom små och till
synes obetydliga ordalydelser för att dessa inte
senare ska resultera i konflikter. Och konflikt-
hantering inom förbundet var just en sådan
paragraf som mötet uppehöll sig vid en längre
tid.

Bildandet av de två föreningarna Anställda
Veterinärers Förening, AVF, och Företagande
Veterinärers Förening, FVF, under den nya
organisationen är ett sätt att förstärka och tyd-
liggöra dessa verksamheter. Grupperna har 
tydliga och smala mandat: att sköta frågor som
rör löne- och anställningsvillkor respektive egen-
företagarnas näringsverksamhet. Föreningarna
kan inom sina mandat ha olika åsikter utan 
att detta måste leda till ett enande eller till en
konflikt. 

Det kan tänkas att någon enstaka fråga kan
inbegripa föreningarnas verksamhet i en vidare
frågeställning och i sådana fall måste kanske
förbundet ha en officiell ståndpunkt, även om
föreningarna har olika uppfattning. Om åsik-

terna mellan föreningarna går isär så mycket att
det gör förbundet handlingsförlamat ska frågan
gå vidare till förbundsstyrelsen. 

Fullmäktige enades om att så länge för-
eningarna agerar i kollegial anda och med
tanke på veterinärkårens anseende i samhället
ska föreningarna kunna ha olika ståndpunkter
utan att styrelsen tar ställning. 

DEN NYA ORGANISATIONEN börjar införas vid
årsskiftet men kommer att vara helt genomförd
först ett år senare. Det beror bland annat på att
valen till fullmäktige och styrelse ska hinna 
ske innan den nya organisationen kan fungera
fullt ut.

Direktdemokrati är en av huvudpelarna i
den nya organisationen, vilket innebär att det
kommer att bli direktval av förtroendemännen.
Sektioner, föreningar och enskilda röstberätti-
gade får nominera kandidater till förbunds-
styrelse, SVS och fullmäktige som därefter 
presenteras i Svensk Veterinärtidning. Det är
möjligt att kandidera till mer än en förtroende-
post men däremot inte att inneha mer än en
post. Rösträkningen kommer därför att ske i en

En översiktlig organisationsplan
för den nya organisationen. 
I den nya organisationen fram-
träder tre tydliga grupperingar
under SVF. Dessa är Företa-
gande Veterinärers Förening,
FVF, Anställda Veterinärers
Förening, AVF, och Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap,
SVS. De små enheterna med
svart ram symboliserar verk-
samheter som exempelvis
Redaktionskommitté och För-
troenderåd. De mindre enhe-
terna under FVF, AVF och SVS
är föreningar eller samman-
slutningar som inte behöver
vara utformade på samma sätt 
som de är idag. Enheter med
röd ram kommer i den nya
organisationen att ha en egen
ekonomi.

➤



särskild ordning. Under år 2005 ska det väljas
ordförande och tre ledamöter till förbundssty-
relsen, ordförande till SVS samt 30 ledamöter
och sex ersättare till fullmäktige.

– I den nya organisationen framträder tre
tydliga grupperingar inom SVF. De är SVS,
AVF och FVF. Medan AVF i framtiden ska
sköta förhandlingsverksamheten för anställda
veterinärer kommer FVF att ägna sig åt egen-
företagarna. Det blir en tydligare uppdelning
jämfört med idag när vi är många som gör lite
av varje. Framför allt är det ett tillfälle att för-
stärka verksamheterna, sa Karin Östensson.

Hon menade att det är viktigt att se att vissa
frågor nu delegeras till föreningarna som blir de
som sköter respektive verksamhetsområden
inom SVF och inom sina mandat verkar täm-
ligen självständigt. Föreningarna ska finansieras
med sina egna medlemsavgifter och det gäller
nu att hitta en smidig och kostnadseffektiv
ekonomisk administration för förbundets olika
delar. 

Frågan om de gamla delföreningarnas roll
kom upp men mötet tog inte ställning till om
de ska vara kvar eller inte. Karin Östensson
menade att det är upp till respektive delför-
ening och AVF att bestämma. Men någon form
av undergrupper till AVF måste nog finnas även
framöver, med avseende på till exempel avtals-
område, trodde hon. Klart var ändå att Svenska
Distriktsveterinärföreningen, DVF, och Svenska
Besiktningsveterinärföreningen, BVF, säkerligen
kommer att finnas kvar i någon form eftersom

förbundet har förhandlingsrätt för de aktuella
veterinärgrupperna. 

Det veterinärmedicinska sällskapets betydelse
har markerats i den nya organisationen genom
att ordföranden i SVS också blir andre vice
ordförande i förbundsstyrelsen. 

– Även om det inte har så stor praktisk bety-
delse så är det en viktig signal. Avsikten var att
SVS ordförande skulle bli vice ordförande i för-
bundet men vid närmare eftertanke stod det
klart att det skulle innebära en alltför stor
arbetsbelastning på en och samma person,
ansåg Karin Östensson.

Själva namnet Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap togs också upp till debatt. Extra full-
mäktige i mars i år beslutade att namnet och
verksamheten, i huvudsak, som den bedrivs
idag skulle behållas. 

Nu hade Sveriges Yngre Veterinärers För-
ening, SYVF, i en motion lagt fram ett förslag
till en ändring av namnet. Ett nytt namn skulle
bättre visa att SVS är en integrerad del 
av förbundet, menade motionärerna. Karin
Östensson och andra menade att frågan hade
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SUSANNA HULTBERG

Sekreterare i PVF och sammankallande
i FVF. Driver smådjursklinik i Munkedal.

Vad anser du om mötet?
Det har flutit på bättre än jag hade
hoppats på. Det är mycket diskus-
sioner om formuleringar i stadgarna

men de måste upp för alla ska vara
nöjda med dem. Formuleringarna kan
ha stor betydelse för att få tillbaka
gamla medlemmar i förbundet och
för att behålla personer som är på
gång att hoppa av.

Vilken är den viktigaste föränd-
ringen i nya organisationen?
Att det blir en klarare uppdelning
mellan anställda och företagare. Då
kan själva förbundet arbeta med det
som inte har med facket att göra. Då
kan förbundet ägna sig åt till exempel
yrkespolitiska frågor istället för att
ödsla tid på förhandlingar och avtal.

Varför har du engagerat dig i FVF?
Jag tänkte att om jag engagerar mig
så får jag veta direkt vad som händer.
Jag får mer koll på vad som är på
gång.

Den nya förbundsorganisa-
tionen i några punkter:

• Införs steg för steg från och med den 
första januari 2005. Fullt implementerad 
från och med januari 2006.

• SVF är anslutet till SACO.

• SVFs verksamhet utövas genom styrelsen
samt genom följande organ underställda
styrelsen: Anställda Veterinärers Förening,
Företagande Veterinärers Förening, SVS 
samt kommittéer och nämnder.

• Fullmäktige är förbundets högsta 
beslutande organ. Fullmäktigemöte hålls 
varje år senast i juni.

• Varje år hålls medlemsmöte i anslutning 
till Veterinärmötet. Där presenteras 
kandidaterna till styrelsen i årets val.

• Medlemskap i föreningarna är obliga-
toriskt vid inträde som medlem i SVF, 
men utträde behöver bara anmälas.

• Ledamöter i styrelsen och i fullmäktige 
samt ordförande och vice ordförande  
i SVS väljs genom direktval av SVFs 
medlemmar. En medlem har en röst 
och omröstningen sker via post eller 
elektroniskt.

➤
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lyfts fram tydligt inför extra fullmäktige i våras
och att det beslut som fattades då borde respek-
teras. Fullmäktige beslutade dock med knapp
majoritet att döpa om SVS till Sveriges
Veterinärförbunds Veterinärmedicinska Säll-
skap. Detta ska bland annat visa att den som
vill vara medlem i sällskapet också ska vara
medlem i förbundet. 1

Stadgarna för sällskapet visade sig dock
innehålla en formulering som inte är helt tyd-
lig i detta avseende. SVS och styrelsen fick där-
för i uppdrag att återigen se över sällskapets
stadgar och att redovisa vad de kommit fram
till på nästa fullmäktigemöte. Det är ett extra
möte hösten 2005 med uppgift att besluta
framför allt avseende budget för 2006 i den nya
organisationen.

MED OMORGANISATIONEN följer också en över-
syn av förbundskansliet och en genomgång av

vilka tjänster som förbundet ska kunna erbjuda
sina medlemmar. 

– Vi ska analysera vilken kompetens vi behö-
ver och med hjälp av en utomstående objektiv
utredare bedöma hur vi ska skaffa det på ett
kostnadseffektivt sätt. Det gäller såväl i den
gemensamma förbundsverksamheten som i
föreningarnas arbete. Verksamheten i respek-
tive förening ska ju bli starkare och bättre än
vad den är idag och vi måste troligen köpa in
ny kompetens. Föreningarna får köpa den
kompetens som de bedömer att de behöver och
kan finansiera, både från förbundskansliet och
från annat håll, förklarade Karin Östensson.

Nästa år höjs medlemsavgiften till Sveriges
Veterinärförbund med drygt 12 kronor i måna-
den. Det var ett annat av besluten som full-
mäktigeförsamlingen fattade under sitt möte i
oktober.

– Tidigare höjdes inte medlemsavgiften på
flera år ens för att täcka inflationen utan
avkastningen på förbundets värdepapper skulle
täcka ett budgeterat underskott. Det är i och
för sig en bra princip, att avkastningen ska
komma medlemmarna tillgodo. Men under
börskrisen var det ingen avkastning under flera
år och vi har tärt på vårt kapital, vilket är
oklokt, menade Karin Östensson.

ANDERS NORLING

Engagerad i VIAT och med i valbered-
ningen till fullmäktige. Länsveterinär i
Jämtland.

Är det viktigt att engagera sig 
i facket?
Ja, och det kommer att bli ännu vik-
tigare framöver. Om det ska vara
meningsfullt med omorganisationen

förutsätter det att medlemmarna
engagerar sig i de två föreningarna
och i SVF och SVS. Men när det hän-
der något som detta så brukar det
leda till ett större engagemang.

Varför är en omorganisation 
viktig?
Ambitionen är att samla och ena för-
bundet och hela veterinärkåren.
Bättre enighet kan kosta en del byrå-
krati. Jag jämför med EU-arbetet där
många regler och mycket slit och
kompromisser leder fram till en
enhet. Fast där bildas en större orga-
nisation och här går vi ner och bildar
färre strukturer.

Du tog upp frågan om delför-
eningarnas framtid på mötet 
– vad tror du om den?
Sannolikt blir flera delföreningar kvar
men i fler nivåer. Det blir nya grup-
peringar att hålla reda på och bevaka.

CATARINA ELIASSON

Styrelseledamot 
i SYVF, arbetar 
på Djursjukhuset 
i Jönköping.

Vad tycker du
om den nya
organisationen?
Det blir bra med
den strikta upp-

delningen mellan arbetstagare och företagare.
Men sedan är det alltid så att det finns ett visst
motstånd till att förändra saker. Man kan vara
pessimistisk och tycka att det inte blir så bra.

Ser du några uppenbara risker med den
nya organisationen?
Aktiviteten som finns i SYVF kanske tappas till
en del. Vi har varit otroligt aktiva och det är all-
tid svårt när en aktiv förening läggs ner. Den
nya organisationen ställer också större krav på
att medlemmarna är aktiva. Bara direktvalen
är en sådan aktivitet. Det finns en risk att djur-
sjukhusanställda inte blir så aktiva i den nya
organisationen.

Vad ska man göra om djursjukhus-
anställda inte aktiverar sig?
Man kan inte bara förvänta sig att de ska
komma på möten. Vi måste hitta sätt att moti-
vera dem. Vi måste jobba uppifrån och ner. ➤

1 
Efter fullmäktigemötet uppmärksammades att detta är en stadgefråga som, enligt stadgarna, kräver 2/3 majoritet för beslut. I den aktuella frågan var 19 röster för och 16 mot. Därför blev 

slutsatsen av röstningen vid mötet, att fullmäktige beslutat ändra namnet på Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, inte korrekt. Den korrekta slutsatsen skall vara: Att fullmäktige beslutat att inte
ändra namnet, eftersom ändringen bifölls av färre röster än 2/3 av de vid mötet närvarande fullmäktige. 



Därför bestämdes 2002 att stegvis och för-
siktigt höja medlemsavgiften, för att i någon
mån balansera budgeten. Avgiften höjdes år
2002 och 2003 och höjs något även i år. 

Avgifterna ska förutom de löpande utgifterna
nästa år, även täcka in det fortsatta arbetet med
omorganisationen, som dock hittills kostat
avsevärt mindre än vad fullmäktige givit ramar
för. I den nya organisationen ska kanslichef-
skapet åter vara skiljt från ordförandeskapet
och rekryteringen av en ny kanslichef pågår för
fullt. 

Tanken var att kanslichefen skulle anställas
på halvtid. Men eftersom Rune Koskinen, för-
bundets kamrer, beslutat sig för att ta ut en för-
tida pension, kommer den nya kanslichefen att
anställas på heltid och ta över Rune Koskinens
ekonomiska sysslor.

– Jag har varit bekymrad över hur vi skulle
hitta en kanslichef som vill jobba halvtid och
som ändå har sitt hjärta i förbundet. Därför
tycker jag personligen att detta är en bra lösning.
Kostnadseffektivisering av förbundets verksam-
het är en mycket viktig uppgift framöver och
den här kompetensen behövs inom kansliet, sa
Karin Östensson.

Hon tackade också Rune Koskinen för allt
han gjort för förbundet sedan han började som
kamrer 1971.

– Det här är en serviceinriktad person som
arbetat mycket mer än åtta timmar per dag 
och som nästan har vigt sitt liv åt förbundets
medlemmar och veterinärkåren, sa Karin
Östensson innan applåderna bröt ut i mötes-
rummet.  ■
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PER BRANSELL

Kassör i SYVF,
kinikveterinär vid
Falu Djursjukhus.

Vad tycker du
om mötet?
Det är det första
fullmäktige jag är
med på och jag
tycker det funge-

rar bra. Det är mer effektivt än jag hade trott.

Vad är det viktigaste med ett
fullmäktigemöte?
Att de som är här försöker representera de
medlemmar som inte är närvarande så att full-
mäktige inte bara blir en grupp för sig. Jag tror
att det kommer att fungera bättre i nya orga-
nisationen eftersom medlemmarna kommer
att ha mer direkt inflytande över vilka dele-
gaterna blir.

Hur uppbådar man engagemang i kåren?
Det är viktigt att vi går ut härifrån och redovi-
sar vad vi gjort här och vad det ska leda till.
Det ska vi göra både personligen och i SVT.

CECILIA LUTHMAN

Kassör i DaVF, smådjursveterinär i
Strömsholm.

Varför är fullmäktigemötet 
viktigt?
Veterinärens status och roll i sam-
hället ska framhävas. Om enskilda

medlemmar har det så bra ställt som
möjligt, både ekonomiskt och socialt,
bidrar detta till att stärka veterinärer-
nas status. Och detta möte är kon-
struktivt i den bemärkelsen. Dess-
utom är det trevligt.

Vad anser du om omorganisa-
tionen?
Jag är jättepositiv. Det är ett bra för-
slag.

Varför det?
Som medlem i DaVF anser jag det. Vi
har det så tufft yrkesmässigt att det
blir svårt att engagera sig fackligt.
Och ändå är det de som har det tuf-
fast som mest behöver stödet. Det
blir lättare med AVF som bas i den
nya organisationen.

Några val under fullmäktige:

Till förbundsordförande för 2005 valdes
Karin Östensson.

Tre ledamöter valdes till förbundsstyrelsen
för 2005:
Torkel Ekman
Anette Karlsson
Anders Forslid

Till ordförande i SVS för 2005 valdes
Thomas Svensson och till vice ordförande
för 2005 och 2006 valdes Henrik Ericsson.

Till valberedning fram till medlemsmötet
2005 valdes:
Agneta Alderin
Marie Berger
Carl Hård af Segerstad
Erik Kjellgren
Lars-Gösta Larsson
Anders Norling
Fredrike Ritter
Lena Stengärde

➤



Multipelt osteokondrom (MO) 
drabbar ben som utvecklas genom
endokondral benbildning och karak-
teriseras av multipla broskklädda
exostoser på benytan. Författaren
beskriver sjukdomskomplexet hos
hund, genom en litteraturstudie.
Artikeln utgör en förkortad version
av författarens examensarbete för
specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar.

INLEDNING
Multipelt osteokondrom (MO) är en
bensjukdom som är beskriven hos män-
niska, hund, katt och häst. Sjukdomen
drabbar ben som utvecklas genom
endokondral benbildning och karakteri-
seras av multipla broskklädda exostoser
på benytan. Hos hund debuterar sjuk-
domen nästan alltid på växande djur
även om det finns fall beskrivna där
sjukdomen upptäckts hos äldre hundar.
Ärftlig genes har konstaterats hos män-
niska och häst, och det finns indikatio-
ner som talar för ärftlighet även hos
hund. Sjukdomen är i sig godartad, men
exostoserna kan ge upphov till sekun-
dära problem såsom kompression mot
ryggmärg eller tillväxtstörningar i extre-
mitetsben.

Syftet med detta examensarbete för
specialistkompetens i hundens och 
kattens sjukdomar var att presentera en
litteraturstudie om multipelt osteo-

kondrom hos hund och katt. Arbetet
avses ge en beskrivning av patofysiologi,
symtom, diagnostik, differentialdiagno-
ser, behandling och prognos hos hund
samt en jämförelse av sjukdomen såsom
den beskrivits hos katt.

DEFINITION OCH NOMENKLATUR
Osteokondrom är en broskbeklädd ben-
nybildning som uppkommer på ben
som utvecklas genom endokondral ben-
bildning (Figur 1 a–c). Osteokondrom

kan vara solitära eller multipla. Skill-
naden mellan solitärt och multipelt
osteokondrom (MO) är endast antalet
exostoser, medan förändringarna histo-
logiskt är identiska (13). Osteokondrom
anses inte vara en äkta neoplasi utan är
ett resultat av en utvecklingsrubbning
vid tillväxten av ben. MO är beskrivet
hos människa, häst, hund och katt (2, 3,
5, 6, 8, 13, 15, 18, 21, 22, 24–32, 34).
Första rapporten om sjukdomen hos
hund publicerades 1956 (1). 

ANNA-CARIN ANDERSSON, leg veterinär, klinikveterinär.*
Handledare: Lennart Sjöström, medicinsk chefveterinär, Dipl ECVS.

Specialistarbete

Multipelt osteokondrom hos hund

❘ ❙ ❚ vetenskap
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FIGUR 1 A-C. Radiologiska bilder av en fem månader gammal rottweilerhane som 
vid Regiondjursjukhuset Strömsholm diagnostiserades ha multipelt osteokondrom.
Detta är det första i Sverige registrerade fallet av sjukdomen. 1 A visar radius-ulna dx,
kranio-kaudal projektion. Osteokondrom ses i radius, med förkortning och deviation av
radius-ulna. 1 B visar radius-ulna dx, lateral projektion. 1 C visar radius-ulna sin, lateral
projektion, vilket är det friska benet som jämförelse.

granskad artikel
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Minst 15 olika engelska benämningar
har använts för sjukdomen (Faktaruta)
(1, 3, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 27).
Namnförbistringen indikerar att pato-
genesen inte är klarlagd.

PATOFYSIOLOGI OCH UTVECKLING
Den normala benbildningen
Insikt i den normala benbildningen är
nödvändig för förståelsen av patogene-
sen vid MO.

Benbildning kan ske på två olika sätt
(16): Intramembranös (direkt) benbild-
ning där ben bildas direkt från bindväv
utan något broskstadium och endokon-
dral (indirekt) benbildning där det först
bildas en broskmodell, som sedan ersätts
av ben.

De flesta platta benen i kroppen,
såsom skallens ben, utvecklas genom
intramembranös benbildning. Denna
typ av benbildning bidrar även till
volymtillväxten av korta ben, t ex kotor
och rörben. Processen sker i mesenky-
met där en grupp av celler differentieras
till osteoblaster. Dessa bildar benmatrix
som därefter förkalkas. En del av osteo-
blasterna kapslas in och övergår till
osteocyter, vilket leder till att det bildas
öar av ben i bindväven. Processen fort-
sätter tills ossifikationscentra har blivit

så stora att de kommer i kontakt med
varandra och växer samman. Till slut
har all bindväv ersatts av benvävnad
(16).

Endokondral benbildning utgör 
källan till den huvudsakliga tillväxten av
framför allt korta och långa ben i krop-
pen, såsom kotor och rörben. Här bildas
först en modell av hyalint brosk som har
en form liknande det färdiga benets.
Benbildningen börjar i ett primärt ossi-
fikationscentrum som är beläget i dia-
fysen. I ett senare utvecklingsskede sker
även benbildning i sekundära ossifika-
tionscentra i epifysen (16). I brosk-
modellen bildas den allra första benväv-
naden intramembranöst i området runt
diafysen. Innanför detta lager av ben-
vävnad börjar kondrocyterna som utgör
broskmodellen att degenerera. Kalcium
fälls ut och broskmatrix blir förkalkat.
Efter hand som kondrocyterna försvin-
ner bildas håligheter i det förkalkade
brosket. Kapillärer växer igenom peri-
ostet och tränger in i håligheterna.
Stromala stamceller, så kallade osteogena
prekursor-celler, förs in längs med kapil-
lärerna. De prolifererar till osteoblaster
som lägger sig över brosket och börjar
producera benmatrix. Benmatrix förkal-
kas efter hand. Vissa av osteoblasterna
övergår till att bli osteocyter. På detta
sätt bildas ben runt resterna av det för-
kalkade brosket, vilket sedan successivt
kommer att resorberas av celler som lik-
nar osteoclaster. 

I epifyserna kommer det att finnas
kvar brosk på två nivåer, dels ledbrosket
och dels brosket i tillväxtzonen.
Längdtillväxten i rörben sker genom en
proliferation av kondrocyterna i tillväxt-
zonen. Samtidigt sker förkalkning och
senare förbening av den del av tillväxt-
zonen som är belägen närmast diafysen.
Eftersom proliferation och benbildning
sker i samma hastighet förändras inte
tillväxtzonens tjocklek, men benet blir
längre (16).

Patofysiologi för multipelt 
osteokondrom
MO hos hund uppkommer endast på
ben som utvecklas genom endokondral

benbildning. Kotor, revben, långa rör-
ben, skapula och pelvis är predilektions-
ställen (2, 13, 27, 32). Skallen och käk-
benen angrips inte eftersom de bildas
intramembranöst (27). 

Även osteokondrom i trakea har
beskrivits (2). Dessa fall bör dock skiljas
från sjukdomsbegreppet MO och istället
benämnas trakeala osteokondrom (32).

Två huvudteorier
Den exakta patogenesen för MO är
okänd, men två huvudteorier har pre-
senterats:

Den första huvudteorin innebär att
orsaken är en dyskondroplasi i periferin
av tillväxtzonerna. Olika uppfattningar
har redovisats om mekanismen för dys-
kondroplasin. Vissa författare anser att
en defekt i perikondriet som omger
tillväxtzonen leder till att kondrocyter
från periferin kan bilda en struktur som
liknar en tillväxtzon (11, 15, 22, 27).
Andra författare anger att fysisk stress
eller en biokemisk defekt i syntesen av
broskmatrix kan orsaka en proliferation
i tillväxtzonens yttre delar, vilket leder
till att kondrocyterna förlorar sin för-
måga att hålla samman i de yttre delarna
av tillväxtzonen (27).

Den andra huvudteorin går ut på att
en störning i periostet leder till att
kondrocyter får en ändrad polaritet, 
vilket leder till att bentillväxtens orien-
tering blir onormal. Mekanismen
bakom denna störning är oklar (15, 27). 

Osteokondrom täcks av ett membran
som hänger samman med periostet.
Tillväxt av osteokondrom sker framför
allt genom nybildning av kondrocyter
från detta membran. Det sker även en
tillväxt av brosk inuti osteokondromet.
Brosket blir efter hand förbenat genom
endokondral benbildning. Strukturen
och funktionen i ett osteokondrom 
liknar en tillväxtzon (26, 27). Då osteo-
kondromen är lokaliserade till tillväxt-
zonerna kan de störa den normala
längdtillväxten, ofta med felaktig ben-
ställning som följd.

Hos hund avstannar tillväxten av
exostoserna oftast när skelettillväxten är
avslutad (27).
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OLIKA ENGELSKA BENÄMNINGAR SOM ANVÄNTS

FÖR SJUKDOMEN MULTIPELT OSTEOKONDROM.

Diaphyseal aclasia/aclasis

Exostoses

Exostosis disease

Hereditary deforming chondrodysplasia

Hereditary deforming dyschondroplasia

Hereditary multiple exostoses

Multiple benign exostoses

Multiple cartilaginous exostosis

Multiple exostoses

Multiple ossifying chondromata

Multiple osteochondromas 

Multiple osteogenic exostoses

Multiple osteomatosis

Osteocartilaginous exostoses

Osteochondromatosis
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Ärftliga faktorer
Hos människa är MO en ärftlig sjuk-
dom med autosomal dominant arvsgång
(17). Etiologin till MO hos hund är
okänd, men det finns indikationer på
att det även här finns en ärftlig faktor.
Det råder dock olika uppfattningar om
hur stor betydelse denna faktor har (2,
6, 8, 11, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 31, 32, 34). Hos katt anses sjuk-
domen vara virusrelaterad (18, 22, 26,
27, 32). En sjukdom liknande MO har
rapporterats hos försöksråttor, men i
dessa fall ansågs det vara en äkta tumör-
sjukdom eftersom sjukdomen drabbade
äldre råttor och bennybildningarna
hade progressiv tillväxt. Det fanns inget
som tydde på infektion eller ärftlig 
predisposition (14).

Malign transformation
En malign transformation av MO till
osteosarkom eller kondrosarkom har
beskrivits (30). Hos människa anses ris-
ken för utveckling till kondrosarkom
vara 5–25 procent (13, 17). I en fall-
rapport som omfattade åtta hundar 
med MO utvecklade tre av hundarna
kondrosarkom (8). Malign utveckling
av MO finns bara rapporterad hos 
hundar äldre än sju år. Fortsatt tillväxt
av exostoserna trots att skelettet är fär-
digvuxet är tecken på malignitet (15).

INCIDENS
Incidensen av MO hos hund har inte
rapporterats. Sjukdomen anses ovanlig,
men det finns sannolikt fler fall än de
som diagnostiseras. Det förekommer att
hundar har MO utan symtom, varvid
sjukdomen kan förbli oupptäckt (6, 26,
27). Det finns inga bevis för könspredis-
position. Terrierraserna är överrepresen-
terade bland de rapporterade fallen (15,
23). MO är som nämnts framför allt en
sjukdom som upptäcks hos växande
hundar, upp till cirka 18 månaders ålder
(27). Det förekommer dock att sjuk-
domen diagnostiseras först när hunden
är äldre (3, 15, 27, 30). I en genomgång
av fallrapporter om MO var 30 procent
av hundarna mellan tre och sju måna-
der, 39 procent mellan fyra och 13

månader och 30 procent över 13 måna-
ders ålder när sjukdomen upptäcktes
(15). 

SYMTOM
Hundar med MO kan ibland vara helt
symtomfria, och sjukdomen kan då för-
bli oupptäckt hela hundens liv eller
upptäckas som ett bifynd vid annan
undersökning. Symtomen beror helt på
lokalisationen och storleken av föränd-
ringarna. Exostoser som utgår från
kotorna kan ge kompression av rygg-
märg eller nervrötter, vilket kan orsaka
neurologiska symtom såsom smärta,
svaghet, ataxi, dysmetri, propriocep-
tionsbortfall och pares eller paralys.
Exostoser lokaliserade till extremiteter

tenderar att vara belägna mot ändarna
av diafyserna eller i metafysregionen,
medan epifyserna aldrig är involverade
(27). Exostoserna kan trycka på senor,
muskler, kärl och nerver och därigenom
orsaka smärta och nedsatt funktion
(Figur 2). Tillväxtstörningar med fel-
aktig benställning kan ge försämrad
funktion i den drabbade extremiteten
(6, 11, 26, 27, 32). 

De flesta ägare till drabbade hundar
söker veterinär för att de lagt märke till
en eller flera knölar på hundens skelett.
Ibland sker veterinärkontakt först när
hunden har börjat få problem i form av
smärta, hälta eller progressiv pares. De
flesta patienter med MO är i övrigt helt
friska. Vid palpation av skelettet kan en
eller flera knölar palperas längs revbenen
och/eller på extremiteterna. Ibland kan
även förändringar palperas på kotorna,
även om de här brukar vara svårare att
känna (27). 

DIAGNOSTIK
En sannolikhetsdiagnos kan ställas med
ledning av anamnes samt kliniska och
radiologiska fynd. För en definitiv dia-
gnos krävs histopatologisk undersök-
ning av förändringen (5, 6, 11). 

Analys av blodprover
Hundar med MO har oftast normala
blodvärden. Även serumvärdena för kal-
cium, fosfor och alkaliskt fosfatas (ALP)
ligger vanligen inom normalgränserna
(11). 

Radiologisk undersökning
Röntgenundersökning av hela skelettet,
särskilt kotor, revben och långa rörben
är av vikt för att påvisa och fastställa läge
och storlek på samtliga förändringar
(15). En sådan sammanfattande bedöm-
ning är nödvändig för att ställa prognos,
samt även före kirurgiska ingrepp, så att
inga förändringar förbises som kan
komma att leda till problem senare. Vid
förändringar på ryggraden är det viktigt
att myelografi utförs då subkliniska
kompressioner kan orsaka problem i 
ett senare skede om osteokondrom till-
växer (2).
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FIGUR 2. Vänster framtass, kranio-palmar
projektion, hos det relaterade svenska 
fallet. Osteokondromet ses medialt på
första falangen, fjärde tån. Exostoserna
kan trycka på senor, muskler, kärl och
nerver och därigenom orsaka smärta och
nedsatt funktion. ➤



Osteokondrom ses radiologiskt
som stjälkade eller icke-stjälkade
utväxter av varierande storlek från
ytan av ben. Övergången mellan
exostosen och det ben den upp-
kommit ifrån är osynlig.
Förändringarna har en slät och
jämn kontur och domineras av
bentäthet uppblandad med
mindre röntgentäta områden av
hyalint brosk, vilket har ungefär
samma röntgentäthet som mjuk-
delsvävnad (11, 35). Föränd-
ringar lokaliserade till revben 
brukar ha mer oregelbundna 
kanter och en ostrukturerad
blandning av bentäta och mindre
röntgentäta områden, medan för-
ändringar på rörben och kotor
vanligen har ett mer organiserat
utseende (33, 34).

Tecken på neoplastisk transformation
är att exostosen börjar förlora sin släta
kontur, samtidigt som bendestruktion
och/eller benproduktion kan ses inne i
exostosen (27).

MRI
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
kan användas för att utvärdera hur stor
kompression ett osteokondrom har
orsakat på ryggmärg eller mjukdelsväv-
nad innan ett kirurgiskt ingrepp utförs.
MRI kan även användas för att fastställa
eventuell malign övergång till kondro-
sarkom eller osteosarkom. Med hjälp av
MRI kan tjockleken på broskkapseln
mätas. En ökning av denna är tecken på
malignitet (13, 30).

Histopatologisk undersökning
Osteokondrom täcks av ett perikond-
rium som är sammanhängande med
periostiet på det ursprungliga benet.
Under perikondriet finns en yttre kapsel
av hyalint brosk. Hos osteokondrom
som är under tillväxt liknar brosket en
tillväxtzon och ben produceras genom
endokondral benbildning, men öar av
brosk kan ofta ses i benvävnaden (Figur
3). Det trabekulära benet som utgör
basen på förändringen är helt samman-
hängande med vävnaden i det ursprung-

liga benet (9, 32). I aktiva osteo-
kondrom som är under tillväxt är brosk-
kapseln tydlig, medan den ibland kan
vara mycket tunn eller saknas helt i
mogna förändringar (32).

Biopsierna måste tas på ett riktigt sätt
för att en korrekt diagnos ska kunna
ställas. Biopsin måste innehålla både
broskhöljet, som känns igen genom den
blåvita färgen, och det underliggande
benet för att det ska vara möjligt att 
diagnostisera osteokondrom (6). Om
biopsin tas tangentiellt genom brosk-
höljet på en aktiv växande exostos kan
fel diagnos ställas eftersom förändringen
då liknar ett kondrosarkom (26, 32).

DIFFERENTIALDIAGNOSER
MO kan skiljas från andra förändringar
i skelettet genom debutålder, kliniska
symtom, resultat av blodprovsanalyser,
radiologiskt utseende, lokalisation och
histopatologiskt utseende (15).

Vid synovial osteokondromatos upp-
kommer nybildningar av ben och brosk
i synovialvävnad, dvs på leder, senskidor
och bursor (13). Det är dock inte svårt
att skilja dessa sjukdomar åt kliniskt
eftersom MO aldrig involverar epify-
serna. Dessutom drabbar synovial osteo-
kondromatos medelålders hundar (15). 

Osteomyelit, osteosarkom och jätte-

cellstumörer är benförändringar
som ibland radiologiskt kan
likna osteokondrom, men det
histopatologiska utseendet kan
säkerställa diagnosen (1).

Disseminerad idiopatisk ske-
letthyperostos, fluoros och
hypervitaminos A är andra
sjukdomar som karakteriseras
av benigna exostoser. Hyper-
ostos drabbar medelålders till
äldre hundar och har ett annat
histopatologiskt utseende än
ostekondrom. Fluoros orsakas
av en kronisk förgiftning med
fluor och är mycket sällsynt.
Hypervitaminos A ger exosto-
ser endast på katter (15). 

Differentialdiagnoser vid
neurologiska symtom på grund
av ryggmärgskompression är

medfödda missbildningar och utveck-
lingsrubbningar i kotpelaren, trauma,
inflammation, calcinosis circumscripta,
diskbråck och neoplasier (4, 23, 30).

Exempel på andra sjukdomar som
liksom MO kan orsaka fördröjd
och/eller felaktig tillväxt är hypofysär
dvärgväxt, medfödd hypotyreoidism,
juvenil diabetes mellitus, undernäring,
porta cava-shunt, medfött njurfel, med-
fött hjärtfel och skelettdysplasi. Dessa
sjukdomar kan uteslutas med ledning av
framför allt kliniska, radiologiska och
laboratoriemässiga fynd (22).

BEHANDLING
Behandling av MO är nödvändig endast
när förändringarna påverkar djurets
funktion, såsom vid smärta, rörelsestör-
ningar, tillväxtrubbningar eller neuro-
logiska symtom (23). Osteokondrom
ska även behandlas om det finns miss-
tanke om malign transformation (27).
Behandlingen går ut på att förändrad
vävnad avlägsnas kirurgiskt (Figur 4).
Hundar med asymtomatisk MO ope-
reras oftast inte då förändringarna i sig
inte orsakar smärta och då de oftast 
slutar växa i samband med att 
skelettillväxten avslutas (23). Det finns
dock fördelar med tidig excision av
osteokondrom. När förändringarna är
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FIGUR 3. Histologiskt snitt från det svenska fallet. I båda
förändringarna sågs en felaktig bildning av brosk och
därmed ben (subperiostal broskdysplasi och endokondral
benbildning med öar av brosk, fokal fibros och märg-
vävnad mellan trabeklerna). HE-färgning, ca 34 gångers 
förstoring. 
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små blir ingreppet mindre omfattande,
skador på omkringliggande vävnader är
mindre och risken för malign transfor-
mation minskar (2).

Vid behandling av osteokondrom i
kotor utförs dekompression med lamin-
ektomi. Om större områden måste
avlägsnas finns risk för instabilitet som
bland annat kan leda till kotfraktur. För
att minska risken för komplikationer
efter laminektomi kan stabilisering av
ryggraden utföras, framför allt om
ingreppet sker i cervikal- och lumbar-
området och om det gäller en storvuxen
hund (23, 29).

Hundar med MO bör inte användas i
avel på grund av misstankarna om ärft-
lig genes (6, 11, 31).

PROGNOS
Trots att osteokondrom är benigna för-
ändringar är prognosen i de flesta fallen
avvaktande till dålig (15, 32). Vid en
genomgång av publicerade fall (32) av-
livades åtta av 21 fall före ett års ålder 
på grund av progression av kliniska 
symtom. Hos fem av de sex fall som
överlevde sex års ålder skedde malign
transformation (32).

För patienter som redan har fått sym-
tom beror prognosen på antalet exosto-
ser, var förändringarna sitter, hur grava
symtomen är och möjligheten till kirur-
gisk excision av osteokondromen. Om
diagnosen ställs på unga hundar med
många förändringar bör en avvaktande
prognos ges. Även om kirurgisk behand-

ling kan lösa de besvär hunden har för
tillfället kan det kliniska förloppet av
kvarvarande förändringar aldrig för-
utses. God prognos ges till en hund som
snart är färdigvuxen och som har sym-
tom på grund av en operabel förändring
(11, 27). Om hunden är fullvuxen när
diagnosen ställs och inte har några kli-
niska symtom är prognosen god. Det
finns dock alltid en liten risk att osteo-
kondrom kan bli maligna i ett senare
skede, vilket djurägaren bör upplysas om.

MULTIPELT OSTEOKONDROM 
HOS KATT
Den sjukdom som kallas MO hos katt
skiljer sig mycket från sjukdomen hos
hund och det kan diskuteras om det är

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  15 • 2004 17

FIGUR 4. Behandlingen av multipelt osteokondrom går ut på att förändrad vävnad avlägsnas kirurgiskt.
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samma sjukdom. Sjukdomen drabbar
bara katter med färdigvuxet skelett,
framför allt i åldern två till fyra år, men
det finns fall rapporterade om 16 måna-
der till åtta år (19, 20, 25, 26, 27, 32).
Den anses förvärvad och det finns inga
bevis på ärftlighet (18, 22, 26, 27, 32)
eller på köns- eller raspredisposition
(18, 26, 27, 32). Exostoser kan finnas på
alla typer av ben, både de som bildas
endokondralt och de som bildas intra-
membranöst. De vanligaste ställena som
drabbas är skallens ben, skapula, kotor,
revben, sternum och bäcken (22, 26,
27). Långa rörben är däremot sällan
involverade (25, 27). MO hos katt har
till skillnad från hos hund progressiv
tillväxt, vilket är ett kännetecken för
”äkta tumörer” (26, 27, 32). Incidensen
av MO hos katt är okänd, men sjuk-
domen är troligen mindre vanlig hos
katt än hos hund.

Patogenesen är inte säkert fastställd,
men det finns mycket som tyder på att
sjukdomen är virusrelaterad. Viruspar-
tiklar som liknar de agens som orsakar
felin leukemi (FeLV) och felint sarkom
(FeSV) har hittats i broskkapseln på
osteokondromen. Hematogen spridning
av virus till periosteum på helt slump-
mässiga ställen har angivits som förkla-
ring till att lokalisationen hos katt skiljer
sig från lokalisationen hos hund med
MO (26, 27, 32). Katter med sjuk-
domen ska anses FeLV-positiva tills
motsatsen bevisats (19).

Inledningsvis är katter med MO sym-
tomfria. Allt eftersom förändringarna
växer orsakar de smärta, muskelatrofi
och funktionsstörningar (26, 32). 

Diagnostiska åtgärder är desamma
som för hund. Definitiv diagnos ställs
histopatologiskt. Det histopatologiska
utseendet skiljer sig ibland något från
det som ses hos hundar (26, 32). 

Det finns ingen behandling för MO
hos katter eftersom de flesta är FeLV-
positiva. Kirurgisk behandling ger oftast
bara tillfällig lindring på grund av reci-
div eller uppkomst av nya förändringar
(27). Prognos för katter med MO är
dålig eftersom sjukdomen har ett pro-
gressivt förlopp (26, 27, 32). Från det

att katten har fått symtom brukar över-
levnadstiden vara maximalt ett år. Hos
en del katter sker en malign transforma-
tion till osteosarkom och eventuellt
kondrosarkom (27).

SAMMANFATTNING
Multipelt osteokondrom är en ovanlig
sjukdom som framför allt drabbar väx-
ande hundar. Den karakteriseras av
broskbeklädda bennybildningar på ben
som utvecklas genom endokondral ben-
bildning. Sjukdomen finns beskriven
hos människa, häst, hund och katt. Hos
människa är sjukdomen ärftlig. Det
finns indikationer på ärftlighet även hos
hund. Patogenesen är inte fastställd men
det finns två huvudteorier, dyskondro-
plasi i periferin av tillväxtzonen eller 
en störning i periostet. Symtomen vid 
multipelt osteokondrom beror på för-
ändringarnas lokalisation och storlek.
Drabbade hundar kan vara symtomfria,
visa neurologiska symtom på grund av
kompression av ryggmärg eller nerv-
rötter, eller funktionsnedsättning och
smärta i en drabbad extremitet. Dia-
gnosen ställs med hjälp av radiologisk
och histopatologisk undersökning.
Osteokondrom som orsakar problem
avlägsnas kirurgiskt. Prognosen är i de
allra flesta fall avvaktande till dålig.
Malign transformation av multipla
osteokondrom till osteosarkom eller
kondrosarkom förekommer.

SUMMARY
Multiple cartilaginous exostoses 
in the dog
Multiple cartilaginous exostoses (MCE)
is an uncommon disorder that typically
occurs in growing dogs. It is character-
ized by multiple cartilage-capped
exostoses in bones that develop by
endochondral ossification. The condition
has been reported in humans, horses,
dogs and cats. MCE is considered 
hereditary in humans. A hereditary basis
has been suggested also in dogs. The
pathogenesis is unknown but two main
theories have been proposed, a
dyschondroplasia in the periphery of the
growth plates or disturbances of the

periosteum. Clinical signs depend on
the location and size of the exostoses.
The disorder can be clinically silent but
can also cause neurological signs due to
compression of the spinal cord, or alte-
red limb function and pain. Diagnosis is
based on radiography and histopatho-
logical examination. Treatment consists
of surgical excision of exostoses causing
clinical problems. The prognosis should
be considered guarded to poor.
Malignant transformation of MCE to
chondrosarcoma and osteosarcoma has
been reported.
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Vilken är din diagnos? – Radiologi
Det aktuella fallet beskriver en tvåårig irländsk
varghund med tilltagande parapares i bak-
benen och urininkontinens. Fallet är tolkat av
Charles Ley, avdelningen för bilddiagnostik,
SLU. Neurologisk undersökning gjordes av
Karin Hultin-Jäderlund, smådjurskliniken, 
SLU och patologisk undersökning gjordes 
av Ronny Lindberg, avdelningen för patologi, 
farmakologi och toxikologi, SLU.

Irländsk varghund, hane, två år
Hunden uppvisade initialt en rörelsestörning på
vänster bakben. Den förvärrades successivt under en
månad och hunden är nu paraparetisk på båda bak-
benen, samt urininkontinent.

Patienten var svår att undersöka kliniskt och 
neurologiskt men det fanns anledning att misstänka
en förändring mellan tredje torakal- (T3) och tredje
lumbalkotan (L3).

RÖNTGENUNDERSÖKNING: Initialt togs laterala bilder
av kotpelaren inkluderande från och med första cer-
vikalkotan till kaudalt om sakrum. Inga förändring-
ar förutom en lindrig ventral spondylos upptäcktes
från T4 till T6. För vidare utredning rekommende-
rades myelografi. 

Myelografi utfördes två dagar efter slätbilds-
undersökningen via lumbal punktion mellan L4
och L5. Iohexol (Omnipaque, Nycomed) med en
koncentration på 300 mg I/ml i en dos av 0,3 ml/kg
injicerades långsamt in i subaraknoidalutrymmet.
De inkluderade röntgenbilderna är en lateral och en
något vinklad ventrodorsal (VD) projektion av 
kraniala bröstryggen (T4–T6) (Figur 1 och 2).

SVAR SE SIDAN 52

FIGUR 2. Något vinklad ventrodorsal projek-
tion, efter subaraknoidal kontrastinjektion,
inkluderande området mellan fjärde och
sjätte torakalkotan.

FIGUR 1. Lateralprojektion av kotpelaren efter subarak-
noidal kontrastinjektion, inkluderande området mellan
fjärde och sjätte torakalkotan.

Ny föreskrift om godkän-
nande av ny teknik

❘ ❙ ❚  En ny föreskrift om godkännande av
ny teknik träder i kraft den 1 december
2004. Djurskyddsmyndigheten övertar
föreskriften om godkännande av ny teknik
från Jordbruksverket. I samband med det

görs några ändringar i föreskriften. Den
som vill använda ny teknisk utrustning för
djurhållning från ett annat land som skrivit
under EES-avtalet, påverkas av den nya
föreskriften.

Godkännande av ny teknik krävs vid
hållande av hästar eller djur som föds upp
eller hålls för produktion av livsmedel, ull,
skinn eller pälsar. Ändringen av föreskrif-
ten innebär att varor som har genomgått
motsvarande förfarande i ett annat EU-

land, Turkiet eller annan Efta-stat som har
undertecknat EES-avtalet, undantas kravet
på godkännande av ny teknik. En förut-
sättning är dock att förfarandet har skett
enligt kriterier som garanterar att en djur-
skyddsnivå motsvarande den svenska 
uppnås. Ändringen av föreskriften innebär
också att den som vill använda en sådan
vara, skriftligen ska anmäla det till 
Djurskyddsmyndigheten innan varan
används.  ■

❘ ❙ ❚ noterat



I tre artiklar i Svensk Veterinärtid-
ning lämnas en redogörelse för de
biverkningar som rapporterats till
Läkemedelsverket av landets veteri-
närer under 2003. I den första 
artikeln beskrivs biverkningarna hos
häst, nöt och svin. Där återfinns
även information om hur rapporter-
na fördelas på djurslag och mellan
läkemedelsgrupper. I den andra
artikeln redogörs för biverkningarna
hos hund. I den tredje artikeln
(föreliggande) beskrivs biverkning-
arna hos katt och andra djurslag. 

KATT
Av de 311 rapporter som under 2003
skickades in till Läkemedelsverket rör
44 katt. De flesta rapporterna för katt
gäller vaccinationsbiverkningar. Där-
efter följer biverkningar i samband med
behandlingar mot infektionssjukdomar.
Här görs en genomgång av de rapporter
som kommit in för katt. I anslutning till
detta diskuteras ibland mekanismerna
bakom de negativa reaktionerna.

Vaccinationsbiverkningar
I Tabell 1 ges en översikt av de rapporter
som kommit in rörande vaccinations-
biverkningar. Det framgår av tabellen
att de flesta rapporterna rör Nobivac
Tricat vet och Felocell CVR vet, som
båda innehåller levande försvagade
(attenuerade) virus mot kattpest (pan-
leukopenivirus) och kattsnuva (calici-
virus och rhinotracheitisvirus). Det
framgår av Tabell 1 att biverkningar

observerades både hos vuxna katter av
olika åldrar och hos kattungar (från
första vaccinationen). I en del fall drab-
bades flera kattungar i samma kull. Både
raskatter och blandraskatter (huskatter)
finns med i materialet. Biverkningarna

fördelas ganska lika mellan könen. 
Försäljningsstatistik finns endast till-

gänglig för Nobivac® Tricat vet. För
detta vaccin är incidensen 6,6 biverk-
ningsrapporter per 10 000 sålda vaccin-
doser. Det finns i litteraturen endast få

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor.*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
rapporterade under 2003, del 3

❘ ❙ ❚ vetenskap
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De flesta rapporterna för katt gäller vaccinationsbiverkningar. 
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meddelanden där man har uppskattat
incidensen vaccinationsbiverkningar.
Uppgifter från den engelska veterinär-
medicinska biverkningsövervakningen
(VMD Suspected Adverse Reaction
Surveillance Scheme) (5, 6) baserat på
data under perioden 1995–1999 visar
en incidens för kattvaccinationer på
0,61 biverkningar per 10 000 doser vac-
cin. I en australisk undersökning anges
biverkningsincidensen för vaccinationer
hos hund och katt till mellan 0,2 och
0,4 per 10 000 doser (1). Det skall
observeras att dessa siffror inte kan antas
återspegla den faktiska biverknings-

incidensen – erfarenheter från veterinär-
medicinsk (och även humanmedicinsk)
biverkningsrapportering indikerar att det
finns en avsevärd underrapportering.

Biverkningssymtom
I Tabell 1 anges de biverkningssymtom
som rapporterats. Den enskilda katten
kan ha visat ett eller flera av de angivna
symtomen – det går inte av praktiska
skäl att redovisa den symtombild som
varje individ uppvisade. Både för
Nobivac® Tricat vet och Felocell® CVR
vet sågs hos en del katter en kort stund
efter vaccinationerna akuta reaktioner

med nedsatt allmäntillstånd, kräkningar
och feber. Andra symtom som rapporte-
rades var svullnad i huvudet, klåda i
huvud och på tassar, snuva/sinusit, diar-
ré, beteenderubbningar, erytem, ledont,
konjunktivit och kornealulcus. Hos ett
par katter rapporterades lokala reaktio-
ner på injektionsplatserna i form av sår,
svullnad och/eller alopeki. Flera katter
som vaccinerats med Felocell® CVR vet
reagerade efter ett par dygn till ca en
vecka med feber och tecken på polyartrit
(ledont, hälta, stela rörelser, svårigheter
att gå). Symtomen gick över på ett par
dagar. 
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Tid efter 
Preparat Antal Ras Ålder vaccination till Symtomens Symtoma

rapporter och kön första symtom duration

Nobivac 13 Brit korth: 2 st 8 v: 1 kull <15 min: 1 st 3-12 tim: 1 st kräkningar: 6 st
Tricat vet Main coon: 1 st 14 v: 1 st 15 min–3 tim: 7 st >12 tim: 12 st klåda: 4 st

Incidens: Perser: 1 st 6 mån: 1 st 3–12 tim: 4 st alopeki/sår på injektions-
6,6 rapporter  Ragdoll: 1 st 1 år: 2 st >12 tim: 1 st platsen: 3 st
per 10 000 sålda Siames: 1 st 2 år: 4 st chock/kraftigt sänkt AT: 2 st
vaccin-doserb. Blandras: 7 st 4 år: 2 st snuva/sinusit: 2 st

9 år: 1 st ataxi: 2 st
10 år: 1 st beteenderubbning: 1 st

ledont: 1 st
Honor: 4 st svullnad i huvudet: 1 st
Hanar: 6 st erytem: 1 st
Kastr hanar: 2 st diarré: 1 st

konjunktivit: 1 st
kornealulcus: 1 st

Felocell CVR vet 10 Devon rex: 1 st 9–10 v: 3 kullar <15 min : 2 st <1 tim: 1 st ledont/hälta/feber: 5 st
Siames: 1 st 10 v: 1 kattunge 15 min–3 tim: 1 st >12 tim: 9 st kräkningar: 2 st
Blandras: 8 st 4 mån: 1 st >12 tim: 7 st svullnad i huvudet: 1 st

1 år: 1 st alopeki/svullnad på 
2 år: 2 st injektionsplatsen: 1 st
3 år: 1 st fibrosarkom: 1 st
9 år: 1 st en katt (2 år) dog i 

anafylaktisk chock ca 30  
Honor: 3 st min efter vaccination, 
Hanar: 2 st två kattungar (10 v) i en kull
Kastr hanar: 2 st på 5 dog två resp tre dagar 

efter vaccination, efter att  
ha haft symtom i form av 
kräkningar och nedsatt AT

Fel-O-Vax PCT vetc 1 Birma 2,5 år ca 12 tim ca 3 dygn kraftiga kräkningar, slöhet, 
Hona åt och drack ej

Fel-O-Vax IV vetd 1 Blandras 13 år ca 1 v ett par v alopeki på injektionsstället 
Kastrerad 
hane

Nobivac Tricat vet + 1 Birma 3,5 mån ca 3 tim ca 3 tim kräkningar, svullna läppar
Rabisin vet Hane

Tabell 1. ÖVERSIKT AV VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS KATT UNDER 2003.

a Siffrorna anger antalet katter som visade de angivna symtomen; hos en del katter sågs mer än ett symtom. 
b Försäljningsstatistik finns endast tillgänglig för Nobivac Tricat vet.
c  Licenspreparat innehållande avdödade panleukopeni-, calici- och rhinotracheitisvirus. 
d Licenspreparat innehållande avdödade panleukopeni-, calici- och rhinotracheitisvirus samt avdödat Chlamydia psitacci.
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I ett par fall, som beskrivs här, rap-
porterades mycket allvarliga reaktioner.
Tre dödsfall finns anmälda. En katt (2
år) som vaccinerades med Felocell®

CVR vet reagerade inom fem minuter
med kraftigt sänkt allmäntillstånd,
hypersalivering, mios och takypné.
Tillståndet förvärrades, med blodiga
kräkningar, och katten dog efter ca 30
minuter. I en biverkningsrapport med-
delas att fem kattungar (10 veckor
gamla), som tillsammans med tre vuxna
katter vaccinerades med Felocell® CVR
vet, efter ca en halvtimme reagerade
med kräkningar och nedsatt allmän-
tillstånd. Tre av kattungarna var pigga
dagen därpå, men två fortsatte att kräkas.
Den ena av dessa kattungar dog två
dagar efter vaccinationen, den andra tre
dagar efter vaccinationen. En katt som
vaccinerades med Nobivac® Tricat vet
blev efter ca en timme mycket dålig,
med tecken på smärta från leder, svag
puls och kraftigt sänkt allmäntillstånd.
Den blev efter ca fyra timmar successivt
bättre och var helt återställd efter ca ett
dygn. En annan katt som vaccinerades
med Nobivac® Tricat vet reagerade efter

ca 15 minuter med kräkningar, takykar-
di, vinglighet och medvetslöshet. Den
fick kortison och koksalt och var efter ca
fyra timmar helt återställd. 

Hos en ca åtta år gammal katt som
2003 vaccinerades två gånger med tre
veckors mellanrum med Felocell® CVR
vet sågs strax efter den andra vaccina-
tionen en knöl på injektionsplatsen.
Katten opererades ca tre månader senare
och PAD visade fibrosarkom. Vid rönt-
gen av brösthålan kunde inga metastaser
ses. Den opererande veterinären blev av
djurägaren informerad om att katten ca
tre år tidigare (år 2000) opererats för
fibrosarkom. Katten hade 1995 vaccine-
rats med Felidovac® vet och 1997 och
1998 med Felidovac® PRC vet.

Vaccinationsrelaterade fibrosarkom
Beträffande vaccinationsrelaterade fibro-
sarkom, har detta problem diskuterats
tidigare i Svensk Veterinärtidning (9,
10). Det finns meddelanden från
Sverige och andra länder i Europa, lik-
som från USA, att fibrosarkom kan
uppträda hos katter på typiska vaccina-
tionsplatser. Det antas att vaccininjek-

tionerna ger upphov till en granuloma-
tös reaktion, som kan leda till en malign
transformation av fibroblaster eller
myofibroblaster, vilket ger upphov till
sarkom. Enligt denna hypotes kan hos
känsliga katter fibrosarkom framkallas
av vilket material som helst som ger en
lokal inflammation på injektionsplatsen.
Det finns rapporter om att även injek-
tion av icke-immunologiska veterinär-
medicinska läkemedel kan leda till
induktion av lokala fibrosarkom. Fibro-
sarkom är en relativt vanlig tumörtyp
hos katt, men de injektionsplatsrelate-
rade tumörerna tenderar att uppträda
hos yngre djur och är ofta större och
mer aggressiva (5, 7).

Risken för att injektionsplatsrelaterade
fibrosarkom ska framkallas är låg, men
den ökar med antalet vaccinationer som
ges på samma ställe. Det har från läke-
medelsmyndigheten i London (EMEA)
publicerats en skrivelse (4) där informa-
tion och råd ges till veterinärer (advisory
notice to veterinary surgeons) beträf-
fande injektionsplatsrelaterade fibro-
sarkom hos katt (se EMEAs hemsida:
www.emea.eu.int). Det som står här

fokuserar främst på vacci-
ner, men det framhålls att
veterinärer bör vara med-
vetna om att subkutan eller
intramuskulär injektion till
katt av vilket läkemedel
som helst som leder till en
inflammation på injektions-
platsen kan vara förknippad
med en ökad risk för
utveckling av fibrosarkom.
Man framhåller att vaccina-
tioner är det enda säkra sät-
tet att förhindra att katter
drabbas av vissa allvarliga
infektiösa sjukdomar. Det
påpekas dock att de dura-
tioner för immuniteten som
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Som orsak till de systemiska
reaktionerna vid vaccina-
tionsbiverkningar hos katter
anges främst svar från
immunsystemet. 

➤



tillverkarna av vacciner anger är minimi-
tid och att detta bör tas i beaktande vid
revaccinationer.

Medel mot infektionssjukdomar
Inom gruppen ”QJ – Infektionssjukdo-
mar” finns två rapporter för antibiotika
tillhörande gruppen fluorokinoloner.
Den ena katten, som var i dålig kondi-
tion, drabbades efter sex dagars behand-
ling med enrofloxacin (Baytril® vet
tabletter) av symtom i form av kramper
och blindhet. Den avlivades genom äga-
rens försorg. Den andra katten fick på
grund av felexpediering vid två tillfällen
en ca fyra gånger för stor dos av marbo-
floxacin (Marbocyl® vet tabletter). Katten
kräktes en gång, men var i övrigt pigg. 

Det finns tre rapporter för
amoxicillin (Vetrimoxin® vet), som
är ett β-laktamantibiotikum. Hos
en katt som fick Vetrimoxin® vet
pasta sågs urtikaria, som misstänk-
tes kunna vara läkemedelsbetingad.
Hos en annan katt som fick
Vetrimoxin® vet tabletter sågs
hypersalivation. Hos en tredje katt
som fick Vetrimoxin® vet tabletter
rapporterades efter fyra dagars
behandling bleka slemhinnor och
ett kraftigt sänkt allmäntillstånd.
Behandlingen avbröts och katten
återhämtade sig.

Hos en katt som fick sulfa-
diazin plus trimetoprim  (Tribissen
mite vet tabletter) mot en recidive-
rande cystit sågs efter ca två veckors
behandling feber och tecken på
blod i urin och avföring. Katten
kräktes och även där sågs tecken på
blod. Ett annat antibiotikum sattes
in och katten återhämtade sig lång-
samt. En katt fick klindamycin
(Antirobe® vet tabletter) och pred-
nisolon (Prednisolon injektionslös-
ning) mot en hudinfektion och rea-
gerade ett par timmar efter den
första (och enda) behandlingen
med kraftig oro och aggressivitet.
Den sederades dagen därpå, men
blev efter uppvaknandet åter
aggressiv. Den avlivades därför.
Hos en katt som fick azitromycin

(Azitromax mixtur, ett makrolid-
antibiotikum) och metronidazol (Flagyl
mixtur) mot en gingivit rapporterades
ett ändrat beteende med skygghet, ryck-
ningar i benen och klåda på olika delar
av kroppen.

Övrigt
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns två rapporter. En rör en katt som i
samband med ett smärre ingrepp gavs
metamizol (Vetalgin® vet) som analgeti-
kum. Katten blev kraftigt påverkad med
medvetslöshet och dålig perifer cirkula-
tion. Den behandlades understödjande
med dropp och återhämtade sig lång-
samt. En annan katt som fick diazepam
(Stesolid, en bensodiazepin) svullnade

efter några minuter upp i en tass och den
blev vinglig. Den var återställd dagen
därpå. 

En katt, som fick prednisolon i sam-
band med behandling mot en leversjuk-
dom, fick efter ca tre veckors behand-
ling ett ändrat aggressivt beteende.
Aggressiviteten kvarstod ca åtta månader
efter att prednisolonbehandlingen satts
ut. Den blev därefter ”normal”. En katt
som fick meloxikam (Metacam® injek-
tionsvätska) fick kramper. Den behand-
lades med Stesolid (diazepam) varvid
kramperna upphörde. Katten fick dock
under ett par dagar kvarstående
balansproblem och den behandlande
veterinären misstänkte vestibularis-
påverkan. En katt som behandlades med
Fucidin® comp vet örondroppar reage-
rade med kraftig oro, som kvarstod flera
timmar efter behandlingen.

Det finns meddelanden om tio katter
som av djurägare av misstag behandlats
med Exspot® vet spot-on lösning (per-
metrin), som är ett preparat registrerat
mot fästingar, loppor och löss hos hund.
Preparatet får inte ges till katt, vilket
anges på förpackningen. Katter som får
Exspot® vet reagerar med neurologiska
symtom i form av kramper och ataxi. Av
de här anmälda fallen dog eller avlivades
sju av katterna medan tre överlevde.

ILLER
Det finns en rapport om en iller som
efter vaccination med Fervac-D (valp-
sjukevaccin) efter ca fem minuter fick
röda öron och röd hud på andra delar av
huvudet och som därefter blev okon-
taktbar och apatisk med svaga blink-
reflexer. Den fick prednisolon och 
återhämtade sig snabbt.

KANIN
Det finns en rapport om två kaniner
som insjuknade och dog ca en vecka
efter vaccination med Cunivak RHD
(vaccin mot rabbit viral haemorrhagic
disease) och Nobivac® myxo (vaccin
mot myxomatos).

AVSLUTNING
Rapporteringen av läkemedelsbiverk-
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En katt som fick diazepam svullnade efter
några minuter upp i en tass och den blev ving-
lig. Den var återställd dagen därpå. (Arkivbild)



ningar innebär möjligheter att upptäcka
nya biverkningar hos djur och att bevaka
kända negativa läkemedelseffekter. Man
bör vara extra observant på nya preparat
under de första åren efter introduktio-
nen. Det finns för veterinärer, liksom
för viss personal inom human hälso- 
och sjukvård, en författningsmässig
skyldighet att rapportera vissa biverk-
ningar. För veterinärer anges detta i
Läkemedelsverkets författningssamling
LVFS 2001:12, 11 § enligt följande:
”Veterinärer skall till Läkemedelsverket
snarast rapportera samtliga allvarliga
biverkningar, samtliga oförutsedda
biverkningar, samtliga biverkningar hos
människor som uppstått till följd av
exponering för veterinärmedicinskt
läkemedel samt sådana biverkningar
som synes öka i frekvens”. 

Det är av stort värde att de negativa
läkemedelsreaktioner som ses anmäls.
Rapporteringen bör ske redan vid miss-
tanke om biverkan. Jag vill tacka alla
kolleger som har skickat in biverknings-
rapporter!

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary
drugs reported in Sweden during
2003, part 3
This article is the third in a series of
three, describing the suspected adverse

drug reactions reported by Swedish
veterinarians during 2003. In this article
the adverse reactions in cat, ferret and
rabbit are described. During 2003 44
reports were received for cats. In this
species negative effects of vaccines were
the most frequently reported adverse
reactions. Among these reports there is
one observation of a fibrosarcoma at the
site of the vaccination in a cat given a
vaccine containing attenuated feline
panleucopenia virus, attenuated feline
calici virus and attenuated feline rhino-
tracheitis virus. Examples of other drugs
which were reported to cause negative
effects in cats are antibiotics and analge-
tics. There were a few reports of deaths
in cats, which by the animal owners had
been given permethrin (Exspot® vet spot-
on). This drug, which is a pyrethroid
insecticide, is registered for dogs. There
was one report concerning a ferret,
which showed an anaphylactic reaction
after being vaccinated against distemper.
There was one report concerning two
rabbits, which died after being vaccina-
ted against rabbit viral haemorrhagic
disease and myxomatosis.

R e f e r e n s e r

1. Brooks R. Adverse reactions to canine
and feline vaccines. Aust Vet J 1991, 68,
342–344.  

2. Dawson S, McArdle F, Bennett D, Carter
SD, Bennett M, Ryvar R & Gaskell RM.
Investigation of vaccine reactions and
breakdowns after feline calicivirus
vaccination. Vet Rec 1993, 132,
346–350.

3. Dawson S, Bennett D, Carter SD, 
Bennett M, Meanger J, Turner PC, 
Carter MJ, Milton I & Gaskell RM. Acute
arthritis of cats associated with feline
calicivirus infection. Res Vet Sci 1994,
56, 133–143.

4. EMEA, Committee for Veterinary 
Medicinal Products: Advisory Notice 
to Veterinary Surgeons Regarding the
Development of Fibrosarcomas at Sites
of Injection of Veterinary Medicinal
Products, EMEA/CVMP/205/03-FINAL
(www.emea.eu.int).

5. Gaskell R, Gettinby G, Graham S &
Skilton D. Veterinary products committee
report on feline and canine vaccination.
Final Report. 2001. Defra Publications,
UK, ISBN: 0-95311234-5-6.

6. Gaskell R, Gettinby G, Graham S &

Skilton D. Veterinary products committee
working group report on feline and
canine vaccination. Vet Rec 2002, 150,
126–134.

7. Hendrick MJ, Shofer SF, Goldschmidt
MH, Haivland JC, Schelling SH, Engler SJ
& Gliatto M: Comparison of fibrosarco-
mas that developed at vaccination sites
and at nonvaccination sites in cats: 239
cases (1991–1992). J Am Vet Med Assoc
1994, 205, 1425–1429.

8. Meyer EK. Vaccine associated adverse
events. Vet Clin North Am; Small Anim
Pract 2001, 31, 493–514.

9. Ström Holst B, Karlstam E & Englund L.
Vaccinassocierade sarkom hos katt.
Svensk VetTidn 2001, 53, 573–577.

10. Tjälve H. Läkemedelsbiverkningar hos
djur rapporterade under 2002, del 3.
Svensk VetTidn 2003, 55, 11, 31–36.

*HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor,
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, även
Avdelningen för patologi, farmakologi och toxi-
kologi, SLU, Box 7028, 750 07 Uppsala.

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  15 • 2004 25

Det finns en rapport om en iller som efter
vaccination med valpsjukevaccin fick hud-
förändringar och därefter blev okontaktbar
och apatisk med svaga blinkreflexer. 



I Epizteln den här gången rapporteras om två 
insmugglade rovfåglar i Bryssel som testades positiva

för aviär influensa och om misstanke att en fransk get har BSE. Vidare rappor-
teras om två mjältbrandsfall som upptäcktes i Finland i början av november, en
tacka från en gård på västkusten som hade NOR98, samt om de gårdar i Öster-
götland som drabbats av multiresistent salmonella. Epizteln är ett samarbete
mellan SVA och Jordbruksverket och är i detta nummer sammanställd av
Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

SMITTADE ROVFÅGLAR PÅ BRYSSELS
FLYGPLATS
Två levande berghökörnar från Thailand upp-
täcktes i slutet av oktober av tullen på Bryssels
flygplats. De två fåglarna visade inga kliniska
symtom, men testades positiva för aviär influ-
ensa H5N1. De två thailändska berghökörnarna
avlivades omedelbart. Fyndet av de två
insmugglade CITES-skyddade fåglarna visar
att det är angeläget att tullen är observant även
när det gäller den smittspridning som smugg-
ling av artskyddade djur innebär.

MISSTANKE OM BSE HOS FRANSK GET
En fransk get misstänks ha BSE. Den aktuella
geten normalslaktades 2002 i Frankrike. Upp-
täckten gjordes i EUs övervakningsprogram
som har som uppgift att detektera TSE hos små
idisslare. Resultat från utförda tester (inklusive
en mustest), ledde till en ”stark” misstanke om
BSE. Material från det slaktade djuret har sänts
till expertis på referenslaboratoriet i England
för konfirmering. Slutligt resultat förväntas
tidigast i slutet av november.

Övriga djur i besättningen avlivades, testa-
des och destruerades. Inga ytterligare fall 
påvisades. Scrapie och BSE tillhör TSE-sjuk-

domarna (transmissibla spongiforma encefalo-
patier). BSE har aldrig konstaterats under
naturliga förhållanden hos andra idisslare än
nötkreatur.

MJÄLTBRAND HOS NÖT I FINLAND
Från södra Finland rapporteras två fall av
mjältbrand hos nötkreatur. Det rör sig om ett
konstaterat fall och ett
troligt fall där anamnes
och obduktionsbild
tydde på mjältbrand.
Ingen klinisk misstanke
om mjältbrand fanns
hos den behandlande
veterinären, utan dia-
gnosen ställdes vid
Forskningsanstalten för
veterinärmedicin och
livsmedel (EELA) när
dödsorsaken skulle ut-
redas. Inga människor
har smittats, men de
veterinärstudenter som
utförde obduktionen av det troliga fallet
behandlades profylaktiskt mot mjältbrand. 

Det senaste fallet i Finland påvisades i Öster-

❘ ❙ ❚ månadens epiztel
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Från södra Finland rapporteras två fall av mjältbrand
hos nötkreatur. Bilden visar en ko i Sydafrika som
dött av mjältbrand. 
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botten 1988 och kopplades samman med ett
fall av mjältbrand som inträffat i området ca 30
år tidigare. Smittkällan 1988 misstänktes vara
jordkontaminerat ensilage som skördats under
besvärliga förhållanden. Liknande besvärliga
skördeförhållanden rådde under sommaren
2004, men någon säker smittkälla har ännu
inte identifierats för de aktuella fallen. 

Mjältbrand orsakas av den sporbildande
bakterien Bacillus anthracis och de mot-
ståndskraftiga sporerna kan överleva upp till 50
år i jord. Idisslare är vanligen mycket känsliga.
I Sverige påvisades det senaste fallet av mjält-
brand 1981.

ATYPISK SCRAPIE NOR98 PÅVISAD 
HOS TACKA
Provsvaren från en tacka på västkusten har visat
att fåret hade NOR98. Detta är det femte 
fallet hittills i Sverige. NOR98 tillhör TSE-
sjukdomarna. Fåret har provtagits inom kon-
trollprogrammet för TSE. Fåren från den aktu-
ella gården kommer att avlivas och gården
beläggs med restriktioner. Mer information om
NOR98 finner du på www.sva.se

MULTIRESISTENT SALMONELLA 
I ÖSTERGÖTLAND
De tre östgötagårdar som drabbats av multi-
resistent Salmonella typhimurium DT104 är
dels en besättning med specialiserad köttdjurs-
uppfödning, dels två stora ekologiska mjölk-
besättningar (KRAV). Smittan påvisades först i
den köttdjursproducerande besättningen och
spårades bakåt via inköpta kalvar till de två
mjölkbesättningarna. I köttdjursbesättningen
pågår saneringsarbetet och enligt Jordbruks-
verkets smittbekämpningsenhet är utsikterna
goda att en avdelning som visat sig vara helt
negativ snart kan friförklaras. 

I de två mjölkbesättningarna pågår en utred-
ning för att om möjligt identifiera smittkällan.
Gårdarna ligger i närheten av varandra och det
spekuleras bland annat i om smittan kan ha
introducerats till besättningarna via omgiv-
ningen.

Smittspårning till kontaktbesättningar har
hittills gett negativt resultat, då salmonella inte
påvisats i något prov som tagits från de åtta
gårdar som genom köp eller försäljning av djur
varit i kontakt med de smittade gårdarna.  ■
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■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

Julkort
MOTIV A
Julkort med motivet ”Överdirektör S A Norling omkring 1840 
på väg från Skara till Stockholm körande hingsten Sultan” säljes 
till förmån för förbundets fond för informationsverksamhet. Kortet
finns med eller utan hälsningen ”God Jul och Gott Nytt År”, samt
med engelsk text.

MOTIV B
Till förmån för förbundets understödsfond försäljes julkort med
motiv av Petter Hernqvist (oljemålning av Per Krafft d y). Finns
endast med text ”God Jul och Gott Nytt År”.

Julkorten beställes från 
Sveriges Veterinärförbunds kansli, tel 08-545 558 20. 

Korten kostar 3 kr/st + porto och moms
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Huvudvärk och trötthet kan vara
symtom på exponering för narkos-
gaser. Tillförlitlig och kontrollerad
ventilation är ett krav för arbete
med anestesimedel. Men även
arbetsplatsens organisation har
betydelse för säkerheten.

År 2002 uppmärksammades en studie
som visar att anestesiologer inom
humanvården inte lever lika länge som
andra läkare. Medan läkare i Sverige i
snitt blir 73 år gamla hinner anestesio-
loger bara fylla 64 år. Förhållandena var
kända sedan tidigare i andra länder och
under år 2001 utredde Arbetsmiljö-
verket detta, men kunde då inte visa på
att exponering för anestesigaser skulle
vara orsaken. Väl känt är däremot att
anestesimedel kan ge ökad risk för miss-

fall hos kvinnor som exponerats för
gaserna. Yrkesmässig exponering kan
också leda till minnessvårigheter och
skador på perifera nerver. En undersök-
ning från 2001 visar en ökad risk för
anestesisjuksköterskor att drabbas av
multipel skleros. De exponerades dock
under en tidsperiod då mer toxiska
medel användes och exponeringen i all-
mänhet var högre.

– Om man märker att man är yr och
dåsig och kanske har huvudvärk och är
väldigt trött när man går hem från en
arbetsplats där det används anestesigaser
kan man ha blivit utsatt för gaserna.
Men märker man det har det i så fall
varit väldigt höga mängder, säger
Mudite Hoogland Krasts, byrådirektör
på Arbetsmiljöverket.

Hon menar att det är viktigt att mot-
verka exponering innan den har blivit så
stor att personalen känner av den. Enligt
de regler som Arbetsmiljöverket tagit
fram ska utsläppen av narkosmedel vara
så låga som möjligt och för varje gas
finns gränsvärden som anger hur mycket

som får läcka ur apparaterna innan det
finns risker för personalen. Arbets-
miljöverkets regler beskriver också den
ventilation som måste finnas där
narkosverksamhet bedrivs. Dels ska ett
överskottsutsug fånga in och föra bort
överskottsgas från utrustningen ut ur
lokalen. Dels ska ett punktutsug finnas
tillgängligt om det läcker anestesigas
från till exempel en mask.

– Utrustningen ska kontrolleras år-
ligen och det ska finnas beräkningar
som visar hur bra ventilationen är. I de
beräkningarna ska man också ta hänsyn
till att man ibland har att göra med 
oroliga djur och att det då läcker mer 
än med ett lugnt djur. Och man får 
inte glömma att göra beräkningar för
uppvakningsavdelningen eftersom det 
läcker ur djurets mun efteråt.

KONTROLL AV UTRUSTNING 
VIKTIG
I slutet av 1990-talet studerade Mudite
Hoogland Krasts arbetsmiljön kring
narkosgaser inom veterinärvården. Det

Läckande anestesigas ett
arbetsmiljöproblem
TEXT: KARIN NORDIN

❘ ❙ ❚ arbetsmiljö

Arbetsmiljön ställer ofta särskilda krav på veterinärer. Övertid, tunga lyft, bitskador,

aggressiva djurägare och stress är några av de faktorer som har betydelse för yrket. 

Men det finns också mycket positivt i veterinärernas arbetsmiljö, bland annat möjligheter

att utvecklas i ett intressant arbete. I en artikelserie ser Veterinärförbundet tillsammans med

Arbetsmiljöverket närmare på veterinärernas arbetsmiljö. Vi ger exempel på olika arbets-

miljösituationer och ger praktiska tips om hur arbetsmiljön kan förbättras. När samtliga artiklar

publicerats ges de ut i en särskild bilaga.

➔ arbetsmiljö

➤



visade sig då att många veterinärer inte
kände till att de krav som finns inom
humanvården också gäller på veterinär-
sidan. Nu finns planer på att undersöka
arbetsplatser igen och under hösten bör-
jar Arbetsmiljöverket att se över reglerna
för den här sortens verksamhet.

– Vi har sett att vissa veterinärer
använder system utan överskottsutsug
och istället har en sorts cirkelsystem där
gasen förs tillbaka till förgasaren. Det
verkar fungera bra och vi kanske ska
skriva in i reglerna att man får använda
detta.

Utrustningen ska kontrolleras inför
varje användningstillfälle och det ska
finnas mätare på apparaten som visar att
den fungerar. Men i Arbetsmiljöverkets
föreskrifter är det också tydligt utskrivet
att det inte bara är utrustningen som
påverkar säkerheten utan också orga-
nisationen. Arbete under stress medför
ofta större risk för läckage.

Agneta Björk, inspektör på Arbets-
miljöverket, pekar på fördelarna med att
använda injektionsmedel istället för 
narkosgaser vid de tillfällen som detta är
möjligt. Hon tipsar också om att tänka
igenom förvaringen av narkosmedlen
när de inte används.

– Om vätskorna inte är inneslutna i
ett slutet system bör de förvaras i drag-
skåp eller med annan ventilation, säger
hon.  ■
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En hund väntar på att bli inkopplad till narkosgasen via trakeotub.

LÄSTIPS:

• Anestesigaser; Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser samt allmänna råd 
om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2001:7. Kan laddas ner från 
Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se/regler/afs/2001_07.pdf 

• Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter, AFS 2000:3. Kan laddas ner från Arbetsmiljöverkets hemsida: 
www.av.se/regler/afs/2000_03.pdf 

• Anestesigaser, Rapport från Arbetarskyddsstyrelsen som bland annat beskriver 
veterinär verksamhet, 1999:12. Kan laddas ner från Arbetsmiljöverkets hemsida: 
www.av.se/publikationer/rapporter/99_12.pdf

Tidigare artiklar i serien:

• Vem är SAM? 
SVT nr 2/2004

• Problemsökande ombud med 
arbetsmiljön för ögonen 
SVT nr 2/2004

• Med bilen som arbetsplats 
SVT nr 4/2004

• Bilkörning ger avkoppling 
SVT nr 4/2004

• När läkemedel blir en hälsorisk 
SVT nr 11/2004
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➔ arbetsmiljö

Gravida och oroliga omplaceras

På Regiondjursjukhuset Bagar-
mossen i Stockholm vill personalen
införskaffa nya narkosapparater för
att kunna minimera användningen
av narkosgaser.

I framtidens anestesiverksamhet kom-
mer veterinärer att använda sig mer av
nervblockader i kombination med anes-
tesi för att hindra smärta och för att
minska användningen av narkosgaser.
Det hoppas och tror Yvonne Jonsson,
anestesisjuksköterska och föreståndare
för operationsavdelningen på Region-
djursjukhuset Bagarmossen. Dessutom
menar hon att apparaterna förfinas på
ett sådant sätt som minimerar förbruk-
ningen av narkosmedlen. Däremot är
hon skeptisk till möjligheterna att i
högre utsträckning använda sig av injek-
tionsanestesi i syfte att minska narkos-
gasanvändningen.

– I så fall måste injektionsmedlen bli
mycket billigare. Idag är de vansinnigt
dyra, säger hon.

LUTTRAD SJUKSKÖTERSKA
Men egentligen ser hon inga större per-
sonalproblem med dagens användning
av anestesigaser heller. Åtminstone inte
om personalen tänker sig för och håller
sig till de rekommendationer som ges.
Dessa är bland annat att ventilera
ordentligt, att låta djuret andas syrgas ett
tag innan det befrias från narkosappa-
raten, att vara noga med kontrollerna av
apparaterna och att fylla på gaserna i
dragskåp.

– Tänker man hela tiden i dessa

banor kan man säkert stöta på större
faror i hemmet, menar Yvonne Jonsson.

Hon är kanske ändå ovanligt luttrad.
Hon jobbade inom humanvården på
1960- och 1970-talen och berättar om
hur sjuksköterskorna satt med barn i
knäet som skulle sövas på öppen mask.

– Så fort man hade satt dit masken

och fått igång halotangasen kom barnet
på att det bara skulle säga en sak till och
slet bort masken. Efteråt var man så yr
att man var tvungen att ställa sig i fönst-
ret och andas ett tag.

När hon bytte humanvården mot
veterinärvården i slutet av 1980-talet
tyckte hon att veterinärverksamheten

Yvonne Jonsson, föreståndare för operationsavdelningen på Regiondjursjukhuset
Bagarmossen, kontrollerar utsuget i narkosutrustningen. Mätningar av detta slag görs
omkring en gång i veckan för att arbetsmiljörisker ska undvikas. Täthetskontroll utförs
varje dag.

TEXT OCH FOTO: KARIN NORDIN
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låg ungefär tio år efter humanvården i
användningen av narkos.

– Nu har veterinärsidan kommit
långt, men det är fortfarande inte lika
avancerat som på humansidan. Det ver-
kar inte som om veterinärer lär sig så
mycket praktiskt om narkos under
utbildningen. Därför är många osäkra
på det när de kommer hit.

STÖRRE RISKER MED MASK
På djursjukhuset i Bagarmossen finns
det planer på att bygga om narkosut-
rustningen under hösten. Anledningen
är man vill spara gas som idag kanske
används i onödigt stora mängder. 

Idag används mestadels fasta narkos-
enheter, men Yvonne Jonsson överväger
nu möjligheten att delvis gå över till
mobila enheter. En narkosapparat med

absorber har skaffats in. Absorbern
medför att den gas som djuret redan
andats in och ut kan renas och återan-
vändas. Även det är ett sätt att minska
användningen av narkosgaserna.

Djursjukhuset söver djur dels med
tub och dels, i mer sällsynta fall, på
öppen mask. Enligt Yvonne Jonsson är
de största riskerna förknippade med
masken eftersom risken för läckage då är
större.

– Om någon i personalen är gravid
och det minsta orolig brukar vi ompla-
cera henne, säger hon.  ■

32 N U M M E R  15 • 2004 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Karin Johansson vid Regiondjursjukhuset
Bagarmossen förbereder en hund för 
narkos. Hon är noga med att kontrollera
utrustningen inför varje narkostillfälle.

Risken för läckage är större när djuret sövs
på öppen mask än då en tub används.
Yvonne Jonsson anser att gravida som
känner sig oroliga ska hålla sig ifrån denna
utrustning.

➤
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Även små stråldoser bör undvikas

Verksamhet med röntgenstrålning
ser olika ut på olika ställen. Kombi-
nationen av djurslag, apparater och
lokaler anger förutsättningarna för
arbetet. Men reglerna kring arbete
med strålning är tydliga och rådet
från Statens strålskyddsinstitut
klart: ”Arbeta som att också små
doser kan orsaka skada.”

Goda rutiner och arbete under ordnade
former. Det är vad som karaktäriserar
veterinärers arbete med röntgenstrål-
ning, enligt Agneta Björk, inspektör på
Arbetsmiljöverket.

– Det jag har sett när jag har inspek-
terat verksamheter är att vissa som
använder öppna system ibland blaskar
runt med framkallningsvätskan på ett
sätt som inte är bra. Man använder
ibland gamla apparater och framkallar i
en skrubb utan ventilation. Så tänker
vissa att de bara ska ta en bild i veckan
och därför inte behöver något bättre.
Men ofta blir det kanske fler bilder än
så, säger hon.

Statens strålskyddsinstituts rutinmäs-
siga besiktningar av nystartade röntgen-
verksamheter är kanske en av anledning-
arna till att det idag fungerar bra på
många håll. Men på grund av bristande
resurser har institutet tillfälligtvis upp-
hört med kontrollerna. Inom ett par år
räknar Strålskyddsinstitutet med att
komma igång med nya besiktningar.
Förutom tillstånd från institutet att
bedriva arbete med röntgen finns det
också ett krav på att en veterinär ska

vara ansvarig för verksamheten. Till-
ståndshavaren ska se till att det finns ett
kvalitetssäkringsprogram och en kvali-
tetshandbok med information om orga-
nisationen, utbildningar, schema för
funktionskontroller med mera på varje
arbetsplats. Arbetsrutinerna ska vara
utformade så att minsta möjliga strål-
ning når personalen.

– Självklart är det väldigt stor skillnad
på att röntga en häst och en kanariefågel
eftersom djuren kräver helt olika strål-
doser. Verksamheten kan utformas efter
behoven men det finns alltid en risk
med strålning och man bör arbeta som
att också små doser kan orsaka skada,

säger Klas Bergman, strålskyddsinspek-
tör på Strålskyddsinstitutet.

DJURÄGAREN SKA HÅLLA DJURET
Han tror dock inte att det är veterinä-
rerna som ligger i farozonen för stor
exponering av röntgenstrålning.
Assistenterna drabbas förmodligen i
högre grad. För att undvika att perso-
nalen utsätts för strålning ska djurägaren
alltid hålla djuret i de fall det är möjligt.

– Om det går ska djuret sövas. Då
behöver inte någon stå där och hålla
djuret, menar Klas Bergman.

Den som håller djuret under röntgen-
undersökningen ska backa så långt från

Om djuret måste hållas under röntgenundersökning ska, om möjligt, djurägaren göra
detta så att personalen kan undvika strålningen.

TEXT OCH FOTO: KARIN NORDIN

➔ arbetsmiljö

➤

❘ ❙ ❚ arbetsmiljö



strålfältet som möjligt. Det finns därför
regler för hur undersökningsytan ska
vara utformad och tips om att personen
ska stå på kortsidan av ett undersök-
ningsbord. Dessutom ska personen som
håller djuret vara utrustad med skydd,
exempelvis blyförkläde och -handskar.
Framför allt ska primärstrålningen und-
vikas.

– Strålningen kan liknas vid ljuset
från en ficklampa. Om man lyser på en
vägg är den runda fläcken på väggen 
primärstrålningen. Sedan sänder den
belysta väggen själv ut ljus, sekundär-
strålning, förklarar Klas Bergman.

Filmkassetten träffas av primärstrål-
ning och därför ska ingen hålla i kasset-
ten med händerna. Det finns särskilda
kassetthållare för detta. Sekundär-
strålningen kan minimeras effektivt
med ljusvisirbländare då primärstrålfäl-
tet görs så litet som möjligt. Strål-
skärmningen i väggar och skärmar ska
utformas efter verksamheten och den

apparatspänning som används. Tegel,
betong och bly är alla bra material för
detta och Strålskyddsinstitutet har
omvandlingstabeller för beräkningen av

vilken blytjocklek ett visst material mot-
svarar.

– Veterinärer har ibland mobila rönt-
genutrustningar och då finns ingen fast
strålskärmning. Man kan ha med sig
mobila skärmar som oftast innehåller
bly och är det en tillfällig verksamhet är
detta tillfredsställande, då är det inte
tänkt att arbetet ska ske så ofta, menar
Klas Bergman.   ■
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LÄSTIPS:

• Statens strålskyddsinstituts före-
skrifter och allmänna råd om 
röntgenverksamhet inom veterinär-
medicinen, SSI FS 2000:5, 
kan laddas ner från www.ssi.se.

• Statens strålskyddsinstituts före-
skrifter om strålskärmning av 
röntgenanläggningar för veterinär-
medicinsk diagnostik, SSI FS 1991:3,
kan laddas ner från www.ssi.se .

Klas Bergman, strålskyddsinspektör på
Strålskyddsinstitutet uppmanar veterinärer
att arbeta som om också små stråldoser
kan skada.
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Veterinär Helene Wahlström, institu-
tionen för kliniska vetenskaper, SLU,
försvarade fredagen den 29 oktober
sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Bovine
Tuberculosis in Swedish Farmed
Deer – Detection and Control of the
Disease”. Opponent var professor
John D Collins, University College
Dublin, Irland.

Det övergripande målet med avhand-
lingen var att arbeta med frågor som
uppkommit i samband med kontroll och
utrotning av bovin tuberkulos (BTB).

BTB påvisades i ett svenskt hjorthägn
1991. Epidemiologiska undersökningar
av de tio smittade besättningarna (juli
1994) identifierade en gemensam smitt-
källa, en import av 168 dovhjortar 1987.
Eftersom en fullständig smittspårning
inte var möjlig infördes 1994 ett kontroll-
program, baserat på tuberkulintestning.

Tuberkulintestens tillförlitlighet avgörs
av den testande veterinärens kunskap,
erfarenhet och noggrannhet. Brister i
testutförandet påverkar tillförlitligheten

av testen. Det vore därför önskvärt att ha
kvalitetsindikatorer som kan identifiera
eventuella brister i testutförandet. I detta
syfte fastställdes normalvärden för mät-
ning av dubbla hudtjockleken (före
injektion av tuberkulin) för att kunna
användas som riktlinje för mindre erfarna
veterinärer. Dessutom skattades den
intraveterinära variationen vid mätning
av dubbla hudtjockleken. Fyra (6 %) av
64 testande veterinärer hade en större
variation i mätningar än förväntat.

I vissa stora extensiva hjorthägn är
infångning av hjortar för tuberkulintest
mycket svårt eller omöjligt att genom-
föra. I sådana hägn skulle köttbesiktning
kunna vara en alternativ kontrollmetod
för BTB. För att skatta effekten av kött-
besiktning krävs kännedom om hur
BTB sprids i ett extensivt hjorthägn.
Med hjälp av epidemiologiska modeller
skattades smittspridningen i sju av de 13
BTB-smittade hägnen (0,6 effektiva
kontakter per hjort och år). Dessa resul-
tat användes för att modellera effekten
av köttbesiktning som kontroll för
tuberkulos i fiktiva extensiva BTB-smit-
tade hjorthägn. Modellen visade att om
20 procent av djuren i ett hägn slaktas
och besiktigas varje år kommer med hög
sannolikhet ( 0,94) BTB att påvisas eller
elimineras i de flesta fiktiva hägn (95 %)
15 år efter introduktion av ett smittat
djur.  ■

disputationer

Bovin tuberkulos hos 
svenska hägnade hjortar

Distriktsveterinär Hjalmar Håkanssons stipendiefond

Enligt stadgarna för den av distriktsveterinär Hjalmar Håkansson i Ängelholm år 1931
instiftade stipendiefonden skall avkastningen vartannat år utdelas såsom ”belöning åt
svensk veterinär, som genom vetenskaplig forskning inom veterinärvetenskapen eller 
praktiska rön inom veterinäryrket därav gjort sig särskilt förtjänt”.

För utdelning 2004 finns till förfogande 114 500 kronor, som ska fördelas på flera 
stipendiemottagare. Beslut om utdelningen skall enligt stadgarna fattas av veterinär-
förbundets styrelse.

SVFs medlemmar, riksföreningar och sektioner inbjuds att lämna förslag på mottagare
av stipendiet 2004. Förslag skall åtföljas av motivering till förslagen. 

Eventuella förslag på mottagare av årets utdelning skall tillställas förbundsstyrelsen, 
Box 12 709, 112 94 Stockholm senast den 10 december 2004.



I tre tidigare nummer (13/01, 1/02
och 13/03) av Svensk Veterinärtid-
ning har Agria dels redogjort för
vilka uppgifter Agrias skadepröv-
ningsnämnd har och hur den är
sammansatt, dels återgett totalt
åtta av de ärenden som behandlats
av nämnden. Här beskrivs ytterligare
fyra fall som kan vara av intresse
för smådjurspraktiserande veteri-
närer.

INLEDNING
Agrias Skadeprövningsnämnd brukar
sammanträda tre till fyra gånger per 
år. Skadeprövningsnämnden smådjur
består av en ordförande som ska vara
utomstående jurist med domarerfaren-
het, två ledamöter från Svenska Kennel-
klubben, två ledamöter från Länsförsäk-
ringsbolagens förening varav en från
Agria Djurförsäkring och en ledamot
vardera från Sveriges Veterinärförbund
och Svenska Jägareförbundet. Agrias
veterinärer är också närvarande när
nämnden sammanträder, men de har
ingen rösträtt.

Av de cirka 80 000 smådjursskador
som Agria Djurförsäkring reglerade
under 2003 behandlades 33 stycken i
Agrias skadeprövningsnämnd. Fem av
dessa fall avgjorde skadeprövnings-
nämnden till försäkringstagarens fördel.
I de övriga 28 fallen bedömde nämnden
att Agrias skadereglering var korrekt
utförd enligt gällande försäkringsvillkor.
Många gånger beror försäkringstagarnas
missnöje med Agrias bedömning på
okunskap om villkoren. 

Det är alltid försäkringstagarens

ansvar att sätta sig in i villkoren för det
egna djurets försäkring men veterinären
kan hjälpa till genom att uppmana
djurägaren att kontrollera hur försäk-
ringsbolaget ställer sig till ersättnings-
frågan vid olika typer av ingrepp innan
större kostnader uppstår. Vår förhopp-
ning är att här beskrivna fall ska bidra
till att klargöra några av Agrias villkor
och på så sätt minska risken för missför-
stånd. Agria får många frågor både från
veterinärer och djurägare bland annat
om ersättningsregler för undersökning
och behandling på grund av dräktighet
eller förlossning, kataraktoperation,
plastikoperation, höftledsimplantat och
tumörbehandling med cellgifter och/
eller strålning. Vi redogör därför även
för de nu gällande villkoren vad gäller
dessa ingrepp. Villkoren i sin helhet
finns att läsa på Agrias hemsida
www.agria.se.

FALLBESKRIVNING, FALL 1
Bakgrund
Ägaren tecknade en veterinärvårdsför-
säkring för sin kastrerade hankatt när
den var cirka sex år gammal. Drygt fyra
månader efter det att försäkringen teck-
nades inkom veterinärvårdskvitton till
Agria för skadereglering. Eftersom för-
säkringen var relativt nytecknad begärde
skadehandläggaren in en kopia på kattens
journal från den behandlande veterinä-
ren. Av journalen framgick att katten
vid två tillfällen, det första fyra månader
och det andra två månader innan för-
säkringen tecknades, hade uppsökt vete-
rinär på grund av urineringssvårigheter.
Även det aktuella veterinärbesöket var
föranlett av kattens urineringsproblem.
När försäkringen tecknades hade djur-
ägaren, vid den hälsodeklaration som
gjordes, inte nämnt något om att katten
tidigare haft problem med urinvägarna.
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Smådjursfall i 
Agrias skadeprövningsnämnd
LOTTA GUNNARSSON, leg veterinär, VMD, och KERSTIN SVENSSON, skadeansvarig smådjur.*

Av de cirka 80 000 smådjursskador som Agria Djurförsäkring reglerade under 2003
behandlades 33 stycken i företagets skadeprövningsnämnd. 
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Agrias bedömning
Agrias handläggare avvisade skadan
eftersom försäkringstagaren inte nämn-
de något om att katten hade behandlats
av veterinär två gånger för urinerings-
problem när försäkringen tecknades och
därmed inte gav Agria möjlighet att göra
en adekvat riskbedömning. Om Agria
fått kännedom om dessa veterinärbesök
vid nytecknandet hade försäkringen
påförts en reservation för urinvägssjuk-
domar med komplikationer, eftersom
risken för recidiv är stor om en katt en
gång drabbats av denna typ av problem. 

Eftersom försäkringstagaren var miss-
nöjd dels med att försäkringen påfördes
en reservation dels med att ersättning
för det aktuella veterinärbesöket neka-
des, begärde han att fallet skulle prövas
av skadeprövningsnämnden.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Eftersom Agria inte hade fått kännedom
om kattens sjukhistoria vid nytecknandet
utan först efteråt fått ta del av alla fakta,
hade skadeprövningsnämnden ingen
invändning mot att reservationen an-

gående urinvägarna påfördes
retroaktivt. Försäkringstaga-
rens begäran om ersättning
för veterinärvårdskostnaderna
i samband med kattens uri-
neringsproblem avslogs med
hänvisning till reservationen.

Agrias kommentar
Vid den riskbedömning
Agria gör då en försäkring
tecknas tas alltid hänsyn till
allt som kan öka risken för att
ett djur ska drabbas av sjuk-
dom eller skada och i vissa
fall kan det resultera i att för-
säkringen påförs en reserva-
tion. Detta även om djuret
just vid tecknandet av försäk-
ringen förefaller vara helt
friskt. Ett exempel på en
generell reservation är att
Agrias veterinärvårdsförsäk-
ringar aldrig ersätter ögon-
och hudsjukdomar hos rasen
shar-pei. Risken att en hund
av den rasen ska drabbas av
sådana sjukdomar är så stor
att en generell reservation har
införts. Likaså ersätts heller

inte kostnader för kejsarsnitt hos raserna
bostonterrier, engelsk och fransk bull-
dog. 

Individuella reservationer är betydligt
vanligare än generella. Exempelvis
påförs försäkringen alltid en reservation
för urinvägssjukdomar med komplika-

tioner i de fall katter före försäkringens
tecknande haft problem från urinvägar-
na. Om Agria inte haft tillgång till alla
fakta av betydelse för riskbedömningen
vid nytecknandet kan försäkringen, som
i exemplet ovan, påföras en reservation
retroaktivt.

FALLBESKRIVNING, FALL 2
Bakgrund
Ägaren tecknade en veterinärvårdsför-
säkring för sin blandrashund när den var
drygt sju år gammal. När försäkringen
tecknades berättade djurägaren att hun-
den hade ett blåsljud på hjärtat och att
hunden någon månad tidigare hade
behandlats för urinvägsinfektion. På
grund av detta påfördes försäkringen två
reservationer, dels för hjärtsjukdomar
med komplikationer dels för urinvägs-
sjukdomar med komplikationer. 

Fem månader efter det att försäk-
ringen trätt i kraft inkom veterinär-
vårdskvitton avseende kostnader för 
operation av en prostatacysta. Eftersom
försäkringen var nytecknad begärde
Agria in en journalkopia. I den stod 
det att djurägaren uppgett att hunden
”tidigare haft prostataproblem i sam-
band med urinvägsinfektion”. Agria
begärde då in journalkopior även från
den veterinär som, cirka en månad
innan försäkringen tecknades, hade
behandlat hunden för urinvägsinfek-
tion. Av den journalen framgick att
veterinären hade undersökt hundens
prostata dels rektalt dels med hjälp av
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Eftersom sjukdomen var påbörjad redan då försäkringen tecknades, avvisades djurägarens
ersättningsanspråk på veterinärvårdskostnaderna för operation av prostatacystan. 

➤

Försäkringsbolaget avvisade skadan eftersom djur-
ägaren inte nämnde att katten hade behandlats 
av veterinär två gånger för urineringsproblem när
försäkringen tecknades. 



ultraljud. Vid det tillfället konstaterades
att prostatan var förstorad och innehöll
flera cystor.

Agrias bedömning 
Agrias veterinärer gjorde bedömningen
att prostatasjukdomen var påbörjad
redan då försäkringen tecknades. Där-
med avvisades djurägarens anspråk på
ersättning för veterinärvårdskostnaderna
för operation av prostatacystan. Dess-
utom påfördes försäkringen en reserva-
tion för prostatasjukdom med kompli-
kationer.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden fann att Agria
hade haft fullt stöd i försäkringsvillko-
ren att inte ersätta kostnaderna för att
åtgärda prostatacystan eftersom det i
villkoren bland annat står att försäkring-
en inte gäller för ”skadefall som förelegat
(påbörjats) när försäkringen träder i
kraft, inte heller för dolda fel oavsett när
felet först kunnat iakttas”.

FALLBESKRIVNING, FALL 3
Bakgrund
Ägaren tecknade veterinärvårds- och liv-
försäkring för sin hund då den var tre år.
Hunden avlivades vid knappt sju års
ålder. Av djurägarens skadeanmälan
framgick att hunden under cirka två
månader magrat kraftigt och att den
samtidigt hade haft abnormt ökad aptit.
Djurägaren beskrev det som ”hetsät-
ning”. Vidare blev hunden successivt
vinglig i bakbenen och verkade irriterad
både på människorna och på de andra
hundarna i familjen. Natten innan äga-
ren fattade beslutet att låta avliva 
hunden började den kräkas blod, hade
blodblandad diarré och blod i urinen.
Vid avlivningstillfället var hunden enligt
veterinärens bedömning apatisk, påtag-
ligt mager och ömmade vid bukpalpa-
tion. Veterinären ansåg att det inte
rådde något tvivel om att hunden borde
avlivas. 

Agrias bedömning
I Agrias försäkringsvillkor står det bland
annat att ”Du måste tillkalla/uppsöka
veterinär så fort ett djur insjuknar eller
visar slöhet eller avmagring, om veteri-
när inte uttryckligen förklarar att det
inte behövs”. Eftersom försäkringstaga-

ren i sin skadeanmälan skrivit att hun-
den successivt under två månader, innan
veterinär konsulterades, magrat av och
haft ökad aptit avvisades begäran om
liversättning. Försäkringsbolaget ifråga-
sätter alltså inte alls veterinärens bedöm-
ning att hunden vid undersökningstill-
fället var i så dålig kondition att den
borde avlivas. Skälet till att liversättning
nekades var att försäkringstagaren inte

hade sökt veterinärhjälp åt hunden tidi-
gare. Djurägaren var inte nöjd med
Agrias bedömning utan krävde att
skadeprövningsnämnden skulle granska
ärendet.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden gjorde samma
bedömning som Agria, det vill säga de
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avvisade försäkringstagarens begäran om
liversättning med hänvisning till ovan-
stående villkor.

Agrias kommentar
Fallet illustrerar tydligt att även om ett
djur måste avlivas av djurskyddsskäl är
det inte självklart att ägaren är berätti-
gad till liversättning. Djurägaren måste
följa försäkringsvillkoren och bland
annat kontakta veterinär så fort ett djur
visar tecken på sjukdom. I villkoren står
det också att ”Vidare ska veterinär 
omedelbart kontaktas igen, om djurets 
tillstånd försämras under pågående
behandling”. Man kan således inte bara
avvakta till dess att djuret är i så dåligt
skick att inget annat alternativ än av-
livning av djurskyddsskäl är tänkbart
och sedan göra anspråk på djurets liv-
försäkring.

FALLBESKRIVNING, FALL 4
Bakgrund
Ägaren tecknade veterinärvårds- och liv-
försäkring för sin hund då den var drygt
16 veckor gammal. Cirka nio månader
senare inkom anspråk på ersättning för
operation av medial patellaluxation. På
skadeanmälan uppgav försäkringstagaren
att hunden hade visat hälta på vänster
bakben två dagar efter det att försäk-
ringen hade tecknats. Av journalen
framgick det att hunden hade under-
sökts av veterinär fem dagar efter teck-
nandet av försäkringen och i anamnesen
stod det att hunden var halt vänster bak
sedan några dagar. Undersökningen
visade att hunden hade dubbelsidig
patellaluxation. Nio månader senare
opererades vänster knä. 

Agrias bedömning
Agria avvisade försäkringstagarens krav
på ersättning för de kostnader som upp-
stått i samband med undersökningen
och operationen. Försäkringen har en
karenstid på 20 dagar vilket innebär att
den inte omfattar de sjukdomar hunden
drabbas av inom den tiden förutom rena
olyckshändelser. Dessutom gäller försäk-
ringen aldrig för skador som påbörjats
när försäkringen träder i kraft oavsett
när felet först kunnat iakttas. I det aktu-
ella fallet var Agrias bedömning att hun-
dens patellaluxation definitivt utvecklats
under åtminstone karenstiden och med
allra största sannolikhet hade sjukdomen

till och med påbörjats redan innan för-
säkringen tecknades. Djurägaren var
missnöjd och hävdade att hundens
patellaluxation var att betrakta som en
olyckshändelse. Försäkringstagaren var
också ägare till hundens mor och 
menade att det var moderns hårdhänta
behandling av valpen som orsakat
patellaluxationen. Han hade uppfattat
hunden som helt frisk när försäkringen
tecknades och två dagar senare såg den
olycklig ut och gick på tre ben. Dess-
utom påpekade djurägaren att veteri-
nären och personalen på djursjukhuset
innan operationen hade sagt att han
endast behövde betala sin fasta självrisk
samt den rörliga självrisken på 20 pro-
cent, resten skulle försäkringsbolaget 
stå för. Försäkringstagaren bad att 
skadeprövningsnämnden skulle pröva
ärendet.

Skadeprövningsnämndens 
bedömning
Skadeprövningsnämnden fann att Agria
hade stöd i villkoren för att avvisa ska-
dan som med allra största sannolikhet
hade påbörjats redan innan försäkringen
tecknades. Försäkringstagarens anspråk
på ersättning avvisades. Uttalandet från
den ansvarige veterinären och persona-
len på djursjukhuset om försäkrings-

ersättning fäste nämnden inget avseende
vid eftersom det alltid är försäkrings-
tagarens ansvar att informera sig om vad
som gäller för det egna djurets försäk-
ring.

Agrias kommentar
Agrias veterinärvårdsförsäkringar Maxi-
mal och Optimal ersätter i normalfallet
kostnader för patellaluxation under
förutsättning att hunden är levererad
och införsäkrad vid cirka åtta veckors
ålder samt besiktigad utan anmärkning
med avseende på knälederna i samband
med leverans. Om symtom på patella-
luxation uppträder mycket tätt inpå
leverans, det vill säga inom två veckor,
kan uppfödarens Dolda fel-försäkring
träda in. I det aktuella fallet fanns det
ingen Dolda fel-försäkring och hunden
var inte heller besiktigad.

ERSÄTTNINGSREGLER VID 
DRÄKTIGHET ELLER FÖRLOSSNING
För att kostnader som uppstår i samband
med undersökning och behandling på
grund av dräktighet eller förlossning ska
ersättas krävs det att försäkringstagaren
har tecknat ett avelstillägg till veterinär-
vårdsförsäkringen om det rör sig om en
hund. I avelstillägget ingår försäkrings-
skydd för kostnader som uppstår på

40 N U M M E R  15 • 2004 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

Beträffande hundens patellaluxation ansåg bolaget att den utvecklats under karenstiden
och att den med största sannolikhet hade påbörjats innan försäkringen tecknades. 



grund av komplikationer vid dräktighet
och förlossning. Försäkringstagaren kan
få ersättning för högst två kejsarsnitt
förutom för raserna bostonterrier, 
engelsk och fransk bulldog som inte har
något försäkringsskydd för snitt. Obser-
vera att om en tik redan haft problem i
samband med förlossning innan avels-
tillägget tecknas får försäkringen en
reservation för förlossningskomplika-
tioner. Har man en tilltänkt avelstik är
det alltså en god idé att teckna avels-
tillägg innan tiken paras första gången
för att få ett så bra försäkringsskydd som
möjligt. 

För katt ersätter den vanliga veteri-
närvårdsförsäkringen kostnaderna för
ett kejsarsnitt och om man har ett avels-
tillägg ersätts kostnaderna för ytterligare
ett snitt. Det andra snittet ersätts bara
om avelstillägget tecknats innan katten
haft några förlossningskomplikationer
över huvud taget.

ERSÄTTNINGSREGLER FÖR 
NÅGRA ANDRA INGREPP
För katt ersätter Agria kostnader för
kataraktoperation från både Agria
Maximal och Optimal. Om patienten
däremot är en hund krävs det att djur-

ägaren har tecknat Agria Optimal för att
ersättning ska utgå. När det gäller
plastikoperation, höftledsimplantat och
tumörbehandling med cellgifter och/
eller strålning måste det finns en Agria
Optimal veterinärvårdsförsäkring för att
veterinärvårdskostnaderna ska ersättas,
oavsett om patienten är hund eller katt.

Med begreppet plastikoperation avser
Agria kirurgisk korrigering av exempel-

vis hud eller slemhinnor som görs av
medicinska skäl. Exempel på aktuella
tillstånd är entropion och ektropion.
Givetvis ersätts aldrig kostnader för
plastikoperationer som görs enbart av
kosmetiska orsaker. 

I princip ersätts kostnader för höft-
ledsimplantat om hunden ifråga är
yngre än sex år, registrerad och stam-
bokförd i Svenska Kennelklubben,
införsäkrad före fyra månaders ålder och
fullt frisk bortsett från sina höftleds-
problem. Hundens egna höftledsbilder
måste vara avlästa av SKK och för vissa
raser gäller även att föräldradjuren ska
ha felfria höfter avlästa av SKK.
Observera att när det gäller höftleds-
implantat krävs tillstånd från en av
Agrias veterinärer i varje enskilt fall.

Även när det gäller kostnader för
tumörbehandling med cellgifter och/
eller strålning fordras det Agria Opti-
mal. Undantag är dock kostnader för
hypertyreos hos katt och hyperadreno-
korticism hos hund som ersätts även i
Agria Maximal. 

Som framgår här torde det vara i
princip omöjligt för den praktiserande
veterinären att i detalj kunna svara på
varje djurägares frågor om eventuell
ersättning från försäkringen. I bästa fall
kan man svara på generella spörsmål
men när det gäller enskilda fall är det
alltid bättre att antingen kontakta för-
säkringsbolagets veterinärer direkt eller
råda djurägaren att kontakta bolaget.

*LOTTA GUNNARSSON, leg veterinär, VMD,
Agria Djurförsäkring, Box 70306, 107 23 Stockholm. 

KERSTIN SVENSSON, skadeansvarig smådjur,
Agria Djurförsäkring, Box 70306, 107 23 Stockholm.

För att kostnader vid undersökning och
behandling på grund av dräktighet eller
förlossning ska ersättas, krävs ett avels-
tillägg till veterinärvårdsförsäkringen. ❘ ❚ F A K T A

TELEFONNUMMER TILL

AGRIAS VETERINÄRER

SMÅDJUR: 
Lena Bjurström 08–588 420 89
Lotta Gunnarsson 08–588 421 95
Lotta Möller 08–588 420 78

HÄST: 
Johan Blix 08–588 421 94
Charlie Lindberg 08–588 421 60

LANTBRUK:
Thomas Ohlén 08–588 420 66
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I SVT 13/04 rapporterade Evamari
Lewin om djurskyddsmässiga miss-
förhållanden vid veterinärhögskolan
i Bukarest, och efterlyste ett vete-
rinärt samarbete mellan Sverige 
och Rumänien. Följande insändare
berättar att sådant samarbete
redan existerar, men att fler insatser
skulle behövas.

Evamari Lewin skrev en artikel i SVT nr
13/04 om bristande hästhållning på
veterinärhögskolan i Bukarest, där hon
beskriver att man från rumänsk sida
efterlyser ökat samarbete och hjälp med
fortbildning av rumänska veterinärer.
Med anledning av artikeln finner jag
skäl att beskriva mina erfarenheter av 
ett mångårigt samarbete med såväl en
rumänsk veterinärfakultet som rumänska
kolleger. 

Sedan slutet av 1980-talet har jag haft
nöjet att samarbeta med två veterinärer

från Rumänien, Pascal ”Toni” Oltenacu
och Maria Onila, som varit anställda av
mig vid vår institution och vilka har
kompetens inom epidemiologi respek-
tive fjäderfämedicin. Toni hade skaffat
sig sin specialistkompetens i Iowa och
Minnesota, USA medan Maria erhållit
sin i Rumänien. Dessa båda kolleger har
inte bara tillfört vår institution och vår
fakultet värdefull kompetens, de har
också byggt broar mellan kulturer och
länder. Med Maria har jag i Rumänien
fått uppleva spännande resor, en mässa i
en tusenårig klosterkyrka i rumänska
Moldavien som är en del av vårt världs-
arv, jag har blivit bjuden på sherry av en
abbedissa och fått övernatta i kloster, i
privata hem och, för den delen, i lite
”skraltiga” universitetsgästlägenheter.
Att få möta såväl små lantbrukare i sina
hem som direktörer för stora besätt-
ningar, laboratorier, slakterier m m har
varit mycket lärorikt.

GÄSTFÖRELÄSARE I RUMÄNIEN
Sedan ett antal år tillbaka gästföreläser
jag regelbundet på veterinärmedicinska
fakulteten i Timisoara (staden som gav

oss Johnny Weissmüller, Tarzan!). Det är
fantastiskt roligt att se över åren hur
behovet av tolk stadigt minskar i takt
med veterinärstudenternas allt bättre
språkkunskaper i engelska.

Intresset hos såväl studenter som 
lärare är enormt, det är lätt att känna sig
välkommen. Under dessa år har jag
också kunnat konstatera hur man sakta
men säkert, bland annat med bidrag
från EU, kunnat restaurera byggnader

Samarbete med Rumänien pågår

❘ ❙ ❚ insänt
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Den veterinärmedicinska fakulteten i
Timisoara, där insändarskribenten sedan ett
antal år tillbaka gästföreläser regelbundet.
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och uppgradera och utöka datorresurser.
Fortfarande går en betydande del av
fakultetens resurser åt till att värma upp
dåligt isolerade byggnader.

FÖRSTA BOKEN OM DJURSKYDD
Lärarna utvecklar sin kompetens i per-
spektivet av alltmer förbättrade kontak-
ter med omvärlden och i år kom den
första boken om etologi, djurvälfärd och
djurskydd ut på rumänska avsedd för
veterinärstudenter skriven av min kollega
Mihai Decun. Rumänien är ett land
med en enorm kapacitet att producera
livsmedel men som lider svårt av att
marknaderna så hastigt förändrats sedan
muren genom Europa föll. 

Vad kan Sverige och övriga EU-län-
der göra?, frågar Evamari Lewin. Jag tror
på insatser i stort och smått. I Sverige
finns ett flertal rumänska veterinärer
som gärna vill vara med och bygga
broar. Varför skulle vi inte tillsammans
med dem kunna ordna utbyten, söka
pengar, göra resor, träffas, diskutera och
också uppriktigt och rakt konstruktivt
kritisera när vi ser missförhållanden? För
mig har samarbetet med rumäner och
Rumänien varit en ”win-win”-situation
där båda parter haft något att ge den
andre. Det är det som stimulerar att
fortsätta ett sådant samarbete.

De magra hästarna på Evamaris bilder
får mig att minnas en häst på kirurg-
kliniken på veterinärhögskolan i Stock-
holm när jag var student på Stutis. En av
våra mest meriterade travare hade brutit
benet, stått i gipsvagga en evighet, gip-
sats om och skulle stå en evighet till,
mer eller mindre som ett skelett. Den
uppgift jag fick den gången var att 
ägarna ville rädda hästen till avel. Det
krävdes ett ingripande av länsveterinä-
ren i Stockholm den gången för att den
hästens lidande skulle kunna avslutas.

BO ALGERS

Associate professor vid Veterinär-
medicinska fakulteten i Timisoara

För författaren (längst till höger i bild) har
samarbetet med rumäner och Rumänien
varit en ”win-win”-situation där båda
parter haft något att ge den andre.

Hästmedicin på SLU öppnar igen 

❘❙❚ Måndagen den 8 november kunde hästklinikens medicinavdelning på SLU, Ultuna,
öppna igen, meddelade Upsala Nya tidning (UNT) i början av november. Kliniken stängde
den 13 oktober på grund av personalbrist, när två veterinärer sjukskrivits på grund av
hög arbetsbelastning.

Stängningen berörde inte bara sjuka hästar, utan också blivande veterinärer, vilkas 
kliniska undervisning under höstterminen inte kunde säkerställas.

– Nu har vi temporärt löst problemen med erfarna vikarier. Vi kan driva kliniken 
och undervisningen kan börja 15 november som planerat. Och vi hoppas få resurser
efter nyår, så att vi kan fortsätta såväl klinisk verksamhet som undervisning, sade Pia
Funkqvist, veterinär och klinikchef till UNT.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Nyupptäckt klövsjukdom
hos svenska får  

❘ ❙ ❚  En för Sverige ny sjukdom, fotröta
(engelska: ovine foot rot), diagnostiserades
i slutet av oktober av veterinärer vid SLU 
i Skara, rapporterar SLU i ett pressmed-
delande den 3 november. Flera fårbesätt-
ningar kan redan vara smittade och läget
måste utredas för att inte sjukdomen ska
spridas ytterligare över landet. Jordbruks-
verket väljer dock att inte vidta några
åtgärder för att utreda eller hindra smitt-
spridning, skriver SLU.

Fotröta är en av de vanligaste orsakerna
till hälta i den brittiska fårpopulationen
och är också vanlig i Australien och Nya
Zeeland. Fotröta är ett stort djurskydds-
problem och trots att det finns strategier
för att utrota sjukdomen har man inte
lyckats att bli av med den. Sjukdomen
orsakar svår smärta, klövspaltens hud

inflammeras och bakterierna äter sig
sedan in under klövhornet i de bakre
delarna av klöven. Den känsliga köttklöven
friläggs när hornet fräts bort, underhuden
inflammeras och blöder lätt vid beröring.

Orsaken till sjukdomen är bakteriell,
Dichelobacter nodosus i kombination med
Fusobacterium necrophorum. Svenska
laboratorier har inte möjlighet att odla
fram denna bakterie från bakterieprov
från sjuka djur, varför diagnosen ännu inte
är bakteriellt verifierad. Ytterligare prov-
tagning måste göras varvid proverna 
skickas till Storbritannien där kompetens
för bakteriell diagnostik finns.  ■

59 utbrott av matförgift-
ningar rapporterade 2003

❘ ❙ ❚  Under 2003 sjösatte Livsmedelsverket 
i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett
webbaserat system för kommunernas
inrapportering av matförgiftningar. Syftet
är att effektivisera rapporteringen från

kommunerna och att förbättra möjlig-
heterna till återkoppling av resultaten.
Rapporterna kommer från kommunerna
direkt eller via Smittskyddsinstitutet till
Livsmedelsverket. Det nya systemet 
kommer förhoppningsvis att leda till att
användbarheten av resultaten ökar för
kommunerna, Livsmedelsverket och
Smittskyddsinstitutet.

Under 2003 rapporterades 59 utbrott
av matförgiftningar, vilka drabbade sam-
manlagt 1 890 personer. Bland enskilda
mikroorganismer vållade norovirus flest
rapporterade utbrott (15 st), följt av sal-
monella (12 st) och campylobacter (4 st).
Norovirus drabbade också flest personer
(827 st), följt av salmonella (460 personer),
och ett enda utbrott av streptokocker som
drabbade 200 personer. Några andra stora
utbrott gällde norovirus i hallon, respektive
salmonella i kebabkött. De vanligaste
misstänkta smittkällorna var livsmedels-
kategorierna smörgåsbord, måltid, smör-
gåstårta, pizza och liknande.

Källa: Livsmedelsverkets hemsida den 4
november 2004.  ■

❘ ❙ ❚ noterat



Veterinärförbundet skickade den 16
september in ett remissvar rörande
ändring i föreskrifter om avgifter för
veterinära besiktningar och kontroller
vid slakterier till Livsmedelsverket.
Sveriges småskaliga slakterier kän-
ner sig kränkta av att pekas ut som
”hobbyföretagare” i remissvaret.

Sveriges Veterinärförbund har yttrat sig
till Livsmedelsverket angående dess för-
slag om ändringar i föreskrifterna om
avgifter vid veterinära kontroller och be-
siktningar vid slakterier (dnr 1827/04).

Livsmedelsverket fick i september
2002 i uppdrag av regeringen att se över
avgifterna för kontroller vid slakterier
med målsättningen att dessa skulle bli
geografiskt neutrala, dvs avståndet till
kontrollerande myndighet ska inte
påverka kostnaderna för kontrollen.
Både Ekonomistyrningsverket och Kon-
kurrensverket har tillstyrkt Livsmedels-
verkets förslag. Förslaget innebär i kort-
het att den storskaliga slaktens avgifter
ökar från 104,5 miljoner till 107 miljo-
ner kronor, dvs 2,5 miljoner kronor. 
Av dessa tillfaller 1,5 miljoner den små-
skaliga slakten, resten renslakten och
den storskaliga fjäderfäslakten(!), som
får 0,5 miljoner kronor var.

Avgiftshöjningen för slakterierna
överstiger inte 1 öre per kg producerad
köttråvara. Enligt förslaget kommer
”små storskaliga” slakterier att drabbas
hårdare än de riktigt stora, vilket vi ser
som olyckligt.

KÄRVA EKONOMISKA VILLKOR
Med anledning av denna marginella för-

ändring tar Sveriges veterinärer till stor-
släggan i sin kritik att förslaget miss-
gynnar den industriella slakten. Man
konstaterar att de småskaliga slakterierna
producerar en procent av slakten i
Sverige och därför ”oftast är av närmast
’hobbykaraktär’”. Veterinärförbundet
finner resultatet av regeringsuppdraget
”djupt orättfärdigt” då branschen ska stå
för stora delar av dessa ”hobbyföretags”
kostnader.

De småskaliga slakterierna i Sverige
arbetar jämfört med andra länder inom
EU under kärva ekonomiska och poli-
tiska villkor. De föreslagna taxeändring-
arna kan i vissa fall rädda företag som
inte klarar besiktningskostnader på upp
till 9 kr/kilo.

De småskaliga slakterierna drivs av
hårt arbetande företagare som vet att det
behövs och efterfrågas charkprodukter
med speciella egenskaper. De småskaliga

slakteriernas målsättning är att produ-
cera unika produkter med hög kvalité
från lokalt uppfödda djur. Till den höga
kvalitén bidrar att djuren är utvilade och
behandlas väl vid slakt.

INGA HOBBYFÖRETAGARE
Vår förenings medlemmar känner sig
djupt kränkta av att pekas ut som
”hobbyföretagare” av Sveriges veterinärer.
Detta visar att man inte känner till små-
företagandets villkor.

Förtroendet för veterinärkåren har
alltid varit mycket gott hos föreningens
medlemmar. Detta förtroende har dock
fått sig en kraftig törn av den kränkande
och ensidiga skrivelse som Sveriges
Veterinärförbund skickat till Livs-
medelsverket.

Sveriges Småskaliga Slakteriers Förening
STIG ERIKSSON, ordf

Veterinärerna agerar mot småskalig slakt

❘ ❙ ❚ insänt
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De småskaliga slakteriernas målsättning är att producera unika produkter med hög 
kvalité från lokalt uppfödda djur, som är utvilade och behandlas väl vid slakt.

insänt



Sveriges Småskaliga Slakteriers
Förening är i en insändare på före-
gående sida kritisk mot ett remiss-
svar från Sveriges Veterinärförbund.
Veterinärförbundets ordförande
besvarar här synpunkterna från de
småskaliga slakterierna.

Lokal slakt utan uppstallning eller med
korta transporter minimerar stressen
hos djuren och har alltså, vid sidan om
den positiva inverkan det må ha på pro-
dukten, en viktig djurskyddsaspekt.

Den möter också en särskild efterfrågan
från konsumenterna. Det motiverar att
de småskaliga slakterierna, liksom många
andra småföretag, får ekonomiska vill-
kor som gör att de kan drivas. 

Det veterinärförbundet dock ifråga-
sätter är om det är rimligt att vissa före-
tag inom branschen ska ”subventionera”
andra. Det skulle väl vara otänkbart att
t ex Hennes och Mauritz skulle subven-
tionera små konfektionsaffärers verk-
samhet. Alldeles särskilt kan det förstås
ifrågasättas att storskalig slakt av vissa
djur (fjäderfä) ska subventioneras av
storskalig slakt av andra djur!

SMÅSKALIGA SLAKTERIER VÄRDA
ALL RESPEKT
Veterinärförbundet ifrågasätter alltså

inte att småskaliga slakterier behöver få
vissa ekonomiska lättnader för att
kunna existera. Vi menar däremot att
det bör ske med skattemedel, eftersom
det snarast är ett intresse för samhället
och konsumenterna att de finns, inte för
de storskaliga slakteriföretagen. 

Jag ber uppriktigt de småskaliga 
slakteriföretagarna om ursäkt för ord-
valet i veterinärförbundets remissvar
angående avgifter vid veterinära kon-
troller och besiktningar vid slakterier.
De småskaliga slakteriföretagarna får
säkerligen, liksom andra småföretagare,
arbeta hårt för att få verksamheten att gå
ihop. Det är värt all respekt.

KARIN ÖSTENSSON

förbundsordförande

Nej då, veterinärerna agerar inte mot
småskalig slakt!

❘ ❙ ❚ replik
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Kompendium
V E T E R I N Ä R M Ö T E T

2004

Kompendium med föredrag från 2004 års Veterinärmöte
kan beställas från veterinärförbundets kansli. Kompendiet
kostar 415 kronor (inkl porto och moms) vid insättning på
Sveriges Veterinärförbunds postgiro 83 80-8. Ange på
talongen ”Kompendium 2004”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller
per e-post office@svf.se mot faktura.

replik



Vetenskapspris till Sándor
Belák

❘ ❙ ❚  Professor Sándor Belák, Institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälso-
vetenskap, avdelningen för parasitologi
och virologi, SLU, samt avdelningen för
virologi, SVA, tilldelades i år Kungl
Vetenskaps-Societetens Lilly och Sven
Thuréus-pris. Priset består av en större
penningsumma och diplom, och utdelades
till Sándor Belák för hans ”framstående
forskning inom veterinärmedicinsk virologi
samt med stark klinisk anknytning”.

Lilly och Sven Thuréus-priset delades 
ut den 31 augusti vid en av Societeten
anordnad offentlig prisutdelningsceremoni.
Kungl Vetenskaps-Societeten i Uppsala är
den äldsta av de kungliga akademierna,
och har sitt ursprung i det Collegium 
curiosorum som universitetsbibliotekarien
Erik Benzelius grundade i Uppsala 1710.

SVAs virologiska laboratorium blev
ungefär samtidigt utsett till referenslabora-
torium i molekylär diagnostik av OIE
(Office International des Epizooties).
Sándor Belák blev då även utnämnd till
OIE-expert på veterinär virusdiagnostik
inom området ”polymerase chain 
reaction”, den första personen i världen
med denna titel.  ■

Viktigt att hästar id-märks 

❘ ❙ ❚  Jordbruksverket har på uppdrag av
regeringen gjort en översyn av det nu-
varande systemet för identifiering och
registrering av hästar. Uppdraget, som
genomförts i samarbete med Djurskydds-
myndigheten och organisationer inom

hästsektorn redovisades den första
november. Jordbruksverket ger bland
annat följande förslag till förbättringar:

Obligatorisk chip- eller frysmärkning 
av alla föl födda från och med 2006 och
av äldre hästar från och med 2012.
Undantag ska kunna ges för vissa äldre
hästar, men i dessa fall krävs DNA-analys
eller blodtypning.

För att öka livsmedelssäkerheten ska

veterinärmedicinska behandlingar anteck-
nas i hästpasset och passet ska kontrol-
leras vid slakt. 

Idag sker ingen individrapportering till
det centrala djursjukdatasystemet när en
häst behandlats av veterinär. Jordbruks-
verket föreslår att hästar rapporteras 
individuellt i samband med att det blir
obligatoriskt med identitetsmärkning och
hästpass.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

ÖVERLÅTES

Österlens 
Veterinärpraktik

söker ny ägare

Vi har smådjursmottagning i Kivik
och utanför Simrishamn. Arbetet
kräver 1-2 veterinärer. Ring Milan
Skowronek, 0705-79 19 20.
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Nya Hästforsknings-
kommittén utsedd

❘ ❙ ❚  Stiftelsen Svensk Hästforskning har 
bildats av Nationella Stiftelsen för Häst-
hållningens Främjande (NS) i samverkan
med AB Trav och Galopp (ATG), Agria
Djurförsäkring, och Stiftelsen Lantbruks-
forskning (SLF). ATG, Agria och SLF har
sammanfört sina forskningsmedel och
avsätter nu årligen fem miljoner kronor 
till forskningsstiftelsen. Genom detta
samarbete kommer resurserna till svensk
hästforskning att öka och därmed främja
angelägna forsknings- och utvecklings-
projekt.

Den 27 oktober presenterades ledamö-
terna i den nya Hästforskningskommittén
för Stiftelsen Svensk Hästforskning. Till
ordförande utsågs professor emeritus
Mårten Carlsson och till ledamöter docent
Gunnar Bergsten, vice rektor VMD Johan
Carlsten, agronom Anna-Lena Holgersson,
docent Görel Nyman, professor Knut
Rönningen, Oslo, professor Riitta-Mari
Tulamo, Helsingfors och förbundsord-

förande VMD Karin Östensson. Som 
sekreterare fungerar VMD Peter Kallings,
forskningschef för Stiftelsen Svensk
Hästforskning. Denna ersätter nu både
ATGs (AB Trav och Galopp) och Agrias 
tidigare forskningskommittéer för häst.

Till årets ansökningstillfälle den 1 okto-
ber inkom 64 ansökningar, som rör pro-

jekt inom framför allt veterinärmedicin 
(25 st), men också inom andra områden
som miljö (10 st), träning (6 st), avel (6 st),
utfodring (6 st), hästhållning (4 st) samt
hästens och människans roll i samhället 
(4 st) m m. Stiftelsens styrelse fattar beslut
om fördelning av medlen den 13 decem-
ber.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Den nya Hästforskningskommittén samlad vid sitt första möte.
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❘ ❙ ❚ från styrelsen

Inför fullmäktigemötet den 20–21
oktober träffades veterinärförbun-
dets styrelse den 19 oktober. En
stor del av mötet avhandlade det

förestående full-
mäktigemötet (se
separat reportage i

detta nummer av tidningen)
med den nya organisationen och
budget för nästkommande år som
huvudpunkter. För övrigt diskute-
rades här refererade frågor.

CENTRALA LÖNEFÖRHANDLINGAR
Beträffande aktuella löneförhandlingar
är det tyst på den statliga sidan, i avvak-
tan på en central uppgörelse.

SAMARBETSGRUPP INOM
HÄSTOMRÅDET
Samarbetsgruppen inom hästområdet,
som bland annat innehåller representan-
ter från Jordbruksdepartementet, olika
hästorganisationer och där Evamari
Lewin är med från veterinärförbundet,
hade en träff i september där det fram-
fördes stor oro över utvecklingen inom
veterinärutbildningen.

ARBETSMILJÖGRUPP
Förbundsstyrelsen beslutade att en
arbetsmiljögrupp ska inrättas inom SVF.
Det gäller både fysiska och mentala
ärenden, kränkande särbehandling och
liknande frågor. Detta är viktiga och
tunga frågor som kräver god kompetens
och snabba insatser om vi ska kunna
hjälpa till. Förtroendemannaskapet sak-
nas ibland i medlemsärenden. I gruppen
ska Thomas Svensson, Bo Eberhardson,
Evamari Lewin, Anders Lefrell samt

Amelie Lothigius ingå. Extern hjälp kan
behövas och ska då köpas in. 

UTDELNING AV MEDEL 
UR STIFTELSER
Veterinärförbundet förvaltar många stif-
telser som medlemmarna kan söka
medel ur. Några av dem har inte delats
ut på flera år och har därför utannon-
serats under året. 

Styrelsen vill ha skriftliga stipendie-
berättelser från de personer som får 
stipendier för studiebesök, kurser och

liknande. Vidare diskuterades att dela
upp utbetalningar av pengar så att en
del betalas ut först efter det att en redo-
visning inkommit till förbundet.

NY KANSLICHEF FÖR SVF
Det har kommit in många ansökningar
till kanslichefstjänsten. Karin Östensson
informerade om att anställningsinter-
vjuer med åtta personer kommer att ske.

ÅSA BERGQUIST

ledamot i förbundsstyrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen i oktober 2004 
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En djurägare anmälde veterinär 
XX för sen handläggning av ett 
sto med fölningskomplikationer. 
XX bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
En natt i juni började djurägarens sto
föla. Förloppet inleddes klockan 01.00.
Till en början såg allt normalt ut.
Fosterblåsan och framhovarna kom
fram. Sedan skedde emellertid inget.
Ägarens pojkvän kände i stoet. Han
fann att huvudet inte följde med fram,
utan låg bakåtvridet på höger sida av
framhovarna. Klockan 01.40 ringde
ägaren till jourhavande distriktsveterinär
och fick tala med XX som uppgav att
situationen inte var ovanlig. Veterinären
berättade för ägarens pojkvän hur han
skulle försöka dra fram fölets huvud
genom att dra i dess öra. Detta fungerade
dock inte. Klockan 02.10 ringde djur-
ägaren åter till XX. Han rådde dem att
lägga en lina kring fölets underkäke och
med denna dra fram huvudet. Veterinär
XX kunde inte själv komma eftersom
han var på väg till en annan patient.
Ägarens pojkvän fick linan kring fölets
underkäke, men kunde inte vända
huvudet eftersom stoet krystade.
Klockan 02.40 ringde hon åter till XX
och sade att han nu måste komma.
Veterinären svarade att han skulle avsluta
arbetet med den patient han var hos och
sedan komma. Hans resa till dem skulle
ta 35–45 minuter.

Djurägaren ringde därför till en
annan veterinär, som var hos dem efter
en halv timme. Den andra veterinären
gav hästen avslappnande för livmodern
och epiduralbedövning. Veterinären och
ägarens pojkvän försökte få fram fölets
huvud, men det gick inte. Efter cirka en

halv timme beslöt den andra veterinären
att försöka stycka fölet för att få ut det.
Stoet fick emellertid kramp och dog
innan veterinären hann börja. Klockan
var då 04.00. 

Djurägaren anser att veterinär XX
skulle ha gjort ett bättre arbete och ha
kommit till dem omedelbart.

VETERINÄRENS REPLIK
Alldeles innan stoägaren ringde hade
XX bestämt en akutundersökning med
en annan djurägare. Stoägaren ringde
klockan 01.42 och berättade att hennes
häst höll på att föla. Hon uppgav att
endast två ben hade kommit fram.
Djurägarens pojkvän hade känt i stoet
och kommit fram till att fölets huvud
låg åt sidan. Stoet var vid denna tid-
punkt inte allmänpåverkat. Stoet hade
tidigare haft föl. XX fick dock inget
klart besked om fölet var vid liv. Han
fick veta att pojkvännen hade lång erfa-
renhet av förlossningar och fellägen. XX

berättade att han hade en annan akut-
patient att ta hand om först. 

XX kom överens med pojkvännen om
att den senare skulle försöka trycka in
fölets framben och lägga huvudet till
rätta. Klockan 02.13 ringde djurägaren
igen och berättade att de inte hade 
klarat av att få fram fölets huvud. XX
sade att den andra akutpatienten skulle
komma när som helst, och att XX själv
skulle komma så snart han kunde. De
kom överens om att ägarna under tiden
skulle försöka dra en lina runt under-
käken på fölet. 

Den andra patienten blev fördröjd
och kom inte till kliniken förrän klockan
02.37. Stoägaren ringde sedan till XX
klockan 02.39 och meddelade att hon
hade fått tag på en annan veterinär.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Statens jordbruksverk ansåg i sitt ytt-
rande att veterinär XX inte agerat för-
sumligt i sin yrkesutövning.

Ansvarsärende

Sen handläggning av fölningskomplikation

ansvarsärende
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ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Vid beredskap som distriktsveterinär
brukar fölning ges högsta prioritet. I
detta fall – där händelserna utspelade sig
under ett- till tretiden på natten – hade
XX först lovat att åka på en katt som
hade drabbats av hjärtsvikt och and-
ningssvårigheter. Anmälarens häst, med
en fölning som höll på att gå snett, rap-
porterades till XX något senare, strax
efter det att han hade avslutat samtalet
med kattägaren. Det fanns djurskydds-
skäl i båda ärendena. Hästen kom under
vård av en annan veterinär vid 02.30-
tiden. Resavstånden gjorde det omöjligt
för veterinär XX att hinna med båda
förrättningarna. Dessutom hade katt-
ägaren varit försenad.

Vid en efterhandsgranskning kan det
kanske synas som att XX gjorde en fel-
bedömning, då han stod fast vid det
löfte som han gett kattägaren. Till detta
bidrog att XX inte hade antecknat katt-
ägarens telefonnummer och därför inte
kunde komma i kontakt med henne för
att få bättre underlag för sin priorite-
ring. Till saken hör kanske också att
båda djuren avled senare under dagen.

I en situation där veterinären utan

föregående varsel ställs inför ett allvarligt
och svårlöst dilemma, finns det knap-
past utrymme för disciplinära över-
väganden, när utgången inte kan förutses
eller allmänna överväganden inte klart
talar för vilket beslut som bör fattas.
Enligt nämndens åsikt hade veterinär

XX inte gjort sig skyldig till en sådan 
felbedömning som kan leda till ett disci-
plinärt ansvar för honom.

Djurägarens anmälan ledde inte till
någon disciplinär åtgärd mot veterinären.

JOHAN BECK-FRIIS

Klinikveterinär
sökes för tillsvidaretjänst med
tillträde efter överenskommelse.

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras
men är preliminärt satt till 80
eller 100%. 

Vi söker veterinär med erfarenhet
av djursjukhustjänstgöring, helst
med specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar.
Även nyutexaminerad veterinär
kan komma ifråga.

Upplysningar lämnas av
Rolf Carlberg

Skriftlig ansökan senast
15 december 2004

Djursjukhuset 
i Hässleholm AB

Stjärnfallsvägen 9
281 43 Hässleholm

Tel 0451-846 00
Fax 0451-806 92

e-mail: 
rc.djursjukhuset.hassleholm@telia.com



RÖNTGENUTLÅTANDE
I kotkanalen i nivå med T5 ses ett ovalt område med ned-
satt röntgentäthet. Subaraknoidalrummet smalnar av och
devierar något i perifer riktning runt detta område, både
dorsalt och ventralt samt åt höger respektive vänster.
Kontrast kan ses både kranialt och kaudalt om området
med nedsatt kontrastutfyllnad. Kaudalt om T5 är det dor-
sala och det vänstra subaraknoidalrummet dilaterat.
Lindrig ventral spondylos ses från T4 till T6 (Figur 3 och 4).

TOLKNING AV RÖNTGENFYND OCH 
DIFFERENTIALDIAGNOSER
Det här beskrivna utseendet vid myelografiundersökningen
är karaktäristiskt för en intramedullär förändring. Man kan
dock inte helt utesluta att det kan finnas en stor cirkum-
feral intradural men extramedullär förändring. 

I det aktuella fallet är primär neoplasi den mest sannolika
diagnosen. Metastatisk neoplasi eller ett granulom (granu-
lomatös meningoencefalomyelit) i ryggmärgen är andra
möjliga differentialdiagnoser. Primärt ödem och hematom
i ryggmärgen bedömdes som mindre sannolika orsaker till
förändringen beroende på hundens långvariga och progres-
sivt utvecklade neurologiska symtom. Prognosen för
behandling bedömdes som dålig och ett beslut togs om att
avliva hunden.

PATOLOGISK-ANATOMISK UNDERSÖKNING
En infiltrativ tumör hittades i ryggmärgen, vilken var cen-
trerad över 5:e torakalkotan. Histologiskt diagnostiserades
ett meningealt fibrosarkom samt en lokal myelomalaci.

DISKUSSION
Hos fallbeskrivningens hund sågs en dilatation av dorsala
och vänstra subaraknoidalrummet kaudalt om förändringen,
vilket kan bero på ett högre tryck sekundärt till injektionen
av kontrastmedlet. När en spinal förändring misstänks vara
lokaliserad mellan T3 och L3 föredrar man ofta att utföra
myelografi via kaudal punktion. Vid en kaudal punktion
har man en större chans att kontrasten i subaraknoidal-
rummet kan passera ett avsmalnat område runt en föränd-
ring jämfört med om man injicerar kontrasten via cervikal
punktion. Om kontrasten injiceras via cervikal punktion är
det vanligt att kontrasten i stället för att passera området
för en förträngning tar den enklare, icke-blockerade vägen,
in i hjärnventriklarna. Den största möjligheten att bestämma
en exakt position för en spinal förändring har man om man
kan identifiera både den kraniala och den kaudala utlinje-
ringen av en förändring.

Beroende på hur subaraknoidalrummet förändras i vidd
och hur det devierar kan man i kombination med vidden
och tätheten av ryggmärgen, identifiera olika typer mjuk-
delsförändringar i kotkanalen. Dessa kan kategoriseras i

fyra grupper beroende av förändringens lokalisation: extra-
durala förändringar, intradurala förändringar som kan vara
antingen extra- eller intramedullära samt intramedullära
förändringar med en ökad röntgentäthet (7).
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Vilken är din diagnos? – Svar

FIGUR 4. Något vinklad ventrodorsal projek-
tion, samma bild som i Figur 2. Samma
utseende som i Figur 3 med en oval 
fyllnadsdefekt (pil) samt ett avsmalnande
subaraknoidalrum runt förändringen, 
indikerande en intramedullär process.

FIGUR 3. Lateralprojektion, samma bild som i Figur 1.
Bilden visar en oval fyllnadsdefekt i subaraknoidalrummet
i nivå med femte torakalkotan (pil). Subaraknoidalrummet
devierar runt processen i dorsal och ventral riktning.
Utseendet är typiskt för en intramedullär förändring som 
i det här fallet var ett menigealt fibrosarkom. Notera även
den ventrala spondylosförändringen mellan fjärde och
sjätte torakalkotan.
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Extradurala förändringar är lokaliserade utanför dura mater.
Dessa resulterar oftast i en deviation av subaraknoidalrummet
i riktning från förändringen och ofta även en avsmalning eller
total förträngning av subaraknoidalrummet. Om man tar en
bild ortogonalt, dvs i 90 graders vinkel mot den projektion där
man ser förändringen, kan ryggmärgen se breddad ut till följd
av att den komprimeras av förändringen. Subaraknoidal-
rummet ser i dessa fall smalt eller helt förträngt ut. 

Intradurala men extramedullära förändringar är lokaliserade
utanför ryggmärgen men innanför dura mater. Dessa uppträder
oftast som fyllnadsdefekter i subaraknoidalrummet med en
dilatation av subaraknoidalrummet kranialt och/eller kaudalt
om fyllnadsdefekten. Detta utseende brukar kallas för ”golf-tee
sign” på grund av att subaraknoidalrummet kan ha utseendet
och formen av en golfpegg där ”golfbollen” utgör fyllnads-
defekten, dvs den intradurala men extramedullära förändringen.
Vanligtvis ses dock ofta en avlång snarare än en rund kontur på
fyllnadsdefekten. Den motstående kontrastpelaren är ofta tunn
eller saknas i nivån med fyllnadsdefekten. I projektion tagen
ortogonalt kan ryggmärgen ge intryck av att vara breddad,
även i detta fall till följd av att den komprimeras och plattas ut. 
En intramedullär förändring, vilken även naturligtvis är intra-
dural, är lokaliserad i själva ryggmärgen. Den typen av för-
ändring visar ett utseende där ryggmärgen är breddad i alla
projektioner. 

Den fjärde gruppen förändringar är en ökad intramedullär
täthet. Detta uppstår när ryggmärgen (och inte bara central-
kanalen) tar upp kontrastmedel, vilket indikerar att det före-
ligger en myelomalaci.

Lokalisering viktig
Det är viktigt att försöka lokalisera den spinala lesionen enligt
ovanstående definitioner, eftersom prognosen för de olika för-
ändringarna är mycket olika. Extradurala samt intradurala/
extramedullära förändringar är möjliga att kirurgiskt åtgärda
med målet att minska kompressionen på ryggmärgen.

Intramedullära förändringar har en dålig prognos beroende
på destruktion och kompression av ryggmärgsvävnad sekun-
därt till den invaderande, onormala vävnaden. Myelografi kan
ibland inte säkert avgöra lokaliseringen av en spinal lesion. Det
som är svårast att differentiera, är att skilja mellan en intra-
dural/extramedullär och en intramedullär lesion. McConnell
och medarbetare beskriver ett spinalt nefroblastom, som hade
utseende av att vara en intramedullär lesion vid myelografi,
men som vid en magnetisk resonanstomografiundersökning
(MRT) hade utseendet av att vara en intradural men extra-
medullär förändring (4). Vid post mortem-undersökning på-
visades att förändringen var intradural med en invasion i både
dura mater och in i ryggmärgen. Sale och medarbetare beskriver
en intramedullär tumör (nefroblastom) där inga förändringar
kunde identifieras vid myelografi (5). Tumören var endast
möjlig att upptäcka vid en MRT-undersökning.

Ovanliga neoplasier
Intramedullära spinala neoplasier hos unga hundar är ovanligt.
Nefroblastom är den vanligaste intramedullära tumören som

finns rapporterad för unga hundar. Tidigare beskrivningar har
rapporterat att tumören var lokaliserad mellan T10 och L2,
vilket gör att lokaliseringen för den spinala förändringen i det
här fallet inte var karaktäristisk för ett nefroblastom. Ett stort
antal primära intramedullära tumörer finns rapporterade i
ryggmärgen hos hund. Dessa inkluderar oligodendrogliom,
astrocytom, ependymom, neurofibrosarkom och lymfo-
sarkom. Metastatiska neoplasier kan också förekomma i rygg-
märgen. Sekundärt till alla dessa tumörer kan blödningar,
ödem och myelomalaci förekomma. Granulomatös meningo-
encefalomyelit kan resultera i en intramedullär platskrävande
förändring, vilken kan ha ett myelografiskt utseende liknande
en neoplasi (1). Patienterna kan även ha samma eller liknande
kliniska presentation.

Diagnostiska metoder
MRT anses inom humanmedicinen vara bättre, när det gäller
att detektera förändringar i ryggmärgen jämfört med myelo-
grafi (6). Det finns dock även problem vid en MRT-undersök-
ning, när det gäller att differentiera mellan en intradural/extra-
medullär tumör och en intramedullär lesion. En studie gjord
på hund visade, att tre av nio fall av intradurala/extramedullära
tumörer på ett felaktigt sätt tolkades som intramedullära
tumörer (2). När det gäller datortomografi (CT), förefaller
inte den tekniken att vara mer precis än myelografi. I en
human studie fann man att konventionell myelografi var bättre
än CT inkluderande myelografi, i att differentiera intradurala/
extramedullära tumörer från intramedullära tumörer (3).
Således verkar det som att även om man har tillgång till andra
tekniker än konventionell myelografi, när det gäller att under-
söka ryggmärgen, kommer man fortsatt att råka ut för fall där
exakt lokalisering av den spinala förändringen inte kan avgöras
med 100 procents säkerhet. Det är viktigt att ha i åtanke att
man kan råka ut för felaktigheter, när det gäller att differentiera
mellan intradurala/extramedullära nybildningar och intra-
medullära nybildningar både om man använder myelografi,
CT och MRT.
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VETERINÄRMEDICINSKA 
LÄKEMEDEL/
LÄKEMEDELSMONOGRAFI

Carepen vet (bensylpenicillin)
ATC-kod: QJ51C E09
Intramammär suspension
Boehringer Ingelheim

SAMMANFATTNING
Carepen vet innehåller bensylpeni-
cillin och är godkänt för behandling
av mastit hos lakterande kor orsakad
av penicillinkänsliga bakterier i första
hand som komplement till parenteral
behandling. Godkännandet baseras
på dokumentation som visar att
Carepen ger samma behandlings-
resultat som lokal behandling med 
en kombinationsprodukt innehållande

penicillin och aminoglykosider vid 
akut mastit. Effekten av en tredagars-
behandling var god (90 % bakteriefri-
het efter 28 dagar) vid infektion med
Streptococcus spp och mindre god
vid infektion med Staphylococcus
aureus (30 %). Båda typerna av 
infektion undersöktes i unga kor med
akut mastit som tidigare inte visat
tecken på akut eller kronisk infektion
i juvret. I samtliga fall inleddes
behandlingen med en intramuskulär
injektion av bensylpenicillin och det 
är oklart i vilken utsträckning denna
injektion var viktig för behandlings-
resultatet. Distributionen av bensyl-
penicillin i frisk juvervävnad är god
och terapeutiska koncentrationer
(>0,15 µg/l) upprätthålls i juverdelen
under 24 timmar oberoende av
mjölkning. Dock är distributionen i
inflammerad vävnad sämre på grund
av ödembildning. Carepen vet ger
därför inte tillräckligt höga koncent-
rationer i juvervävnad för behandling
av invasiva infektioner av t ex

Staphylococcus aureus. Säkerheten
hos produkten är god. 

Godkännandedatum: 13 augusti
2004 (ömsesidigt erkännande).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Carepen vet är det första läkemedlet
för intramammärt bruk som inne-
håller penicillin som enda antibioti-
kum. Därmed är det att föredra vid
behandling av penicillinkänsliga bak-
terier framför andra antibiotika för
lokal behandling av juver. Behand-
ling med Carepen ska ses som ett
komplement till adekvat parenteral
behandling. Det är inte klarlagt hur
stor tilläggseffekten är jämfört med
parenteral monoterapi.

Dexdomitor vet (dexmedetomidin)
ATC-kod: QN05C M
Injektionsvätska, lösning
Orion Corporation

SAMMANFATTNING
Dexdomitor innehåller dexmedetomi-
din som är den aktiva stereoisomeren
till medetomidin. Dexdomitor har
identiska farmakologiska egenskaper
som medetomidin. Godkännandet
baseras på studier där den sederande,
smärtstillande och muskelavslapp-
nande effekten av Dexdomitor jäm-
fördes med den av medetomidin.
Substanserna jämfördes dels som
enda läkemedel, dels i kombination
med ketamin till katt eller butorfanol
till hund. Några skillnader mellan
Dexdomitor och medetomidin kunde
inte noteras förutom att effekten av
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Smådjursveterinär sökes
på deltid och/eller konsultation,
till liten välutrustad klinik med
bra patientunderlag.
Sänd ansökan till:
Tassarnas Djurklinik
Norra Torggatan 14
545 30  Töreboda
Info: djurklinik@spray.se eller
Rigmor Sternö, tel 070-170 57 57



Dexdomitor motsvarar den som
erhålls vid behandling med dubbla
dosen Domitor.

Godkännandedatum: 30 augusti
2002 (centrala proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Dexdomitor vet innehåller samma
aktiva substans som det sedan tidi-
gare godkända Domitor vet och 
de båda läkemedlen har identiska 
egenskaper. Dexdomitor är avsett 
att användas på samma sätt som
Domitor. På grund av den påverkan
på hjärtverksamhet och andning som
ses under sedering med Dexdomitor
och Domitor bör läkemedlet endast
användas till djur med gott allmän-
tillstånd.

Ibaflin vet (ibafloxacin)
ATC-kod: QJ01M A
Intervet

SAMMANFATTNING
Ibaflin vet innehåller ibafloxacin, ett
antibiotikum som tillhör gruppen 
fluorokinoloner. Sedan tidigare är
Ibaflin godkänt som tabletter (dock
aldrig marknadsfört i Sverige) och nu
marknadsförs en oral gel som varit
godkänd sedan förra året. Indika-
tionen är pyodermi hos hund samt
mjukdels- och övre luftvägsinfek-
tioner hos katt. Godkännandet för
hund baseras på jämförande studier
där gelen visade sig ha samma bio-
tillgänglighet som tabletterna men
med ett något långsammare upptag.
I en konfirmerande fältstudie med
cirka 100 hundar med pyodermi per
grupp kunde inga skillnader mellan
behandlingarna konstateras. Effekten
var god i cirka 80 procent av fallen
efter cirka 40 dagars behandling.
Studien var inte blindad och det är
oklart i vilken utsträckning skadorna
hade självläkt under den långa
behandlingstiden. Inte heller katt-
studierna är blindade vilket gör dem
svåra att bedöma. Det är heller inte
klarlagt i vilken utsträckning självläk-
ning kunnat påverka resultatet. En

studie med cirka 200 katter med sår-
infektioner och bölder visar att cirka
50 procent blir återställda efter en
tiodagarskur, vilket var jämförbart
med effekten av amoxicillin/klavulan-
syra. Att behandlingsresultatet inte
var bättre kan sannolikt till viss del
tillskrivas det faktum att sårläkningen
i sig tar längre tid än tio dagar även
om såret inte längre är infekterat. 
I en annan studie undersöktes 200
katter med luftvägslidanden. Effekten
mättes som avsaknad av kliniska 
tecken efter en tiodagarsbehandling
och var cirka 60 procent. Farmako-
kinetiska studier visar att plasmakon-
centrationerna är högre i hund (AUC
är cirka 70 µg x tim/ml med bioassay)
jämfört med katt (cirka 40 µg x
tim/ml). Biotillgängligheten ökar vid
samtidigt foderintag. Proteinbind-
ningsgraden är cirka 90 procent i
hund. Säkerheten hos produkten 
är jämförbar med den hos andra 
fluorokinoloner. Gastrointestinala
biverkningar förekommer. Ibaflin

rekommenderas inte till växande djur 
eftersom ibafloxacin i likhet med
andra fluorokinoloner kan påverka
ledbroskens utveckling.

OBSERVERA
Fluorokinoloner ska användas spar-
samt och bara när resultatet av käns-
lighetstest visar att andra antibiotika
med smalare spektrum inte kan
användas. Fluorokinoloner är inte
förstahandsval vid hud-, mjukdels-
eller luftvägsinfektioner hos hund 
och katt. 

Godkännandedatum: 20 mars
2003 (centrala proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERING
Ibaflin är ett fluorokinolon och därmed
ett andrahandsalternativ i fall där resi-
stensmönstret inte tillåter behandling
med antibiotika med smalare spekt-
rum. Beredningsformen, en oral gel,
kan vara en fördel i vissa fall.
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■ Penicillinresistens hos danska Staphylo-
coccus aureus från mastit hos nötkreatur
sedan 1950-talet och jämförelse beträf-
fande typvariation och resistens bland
isolat från nio andra länder
Penicillinresistens hos danske Staphylo-
coccus aureus fra mastitis hos kvæg siden
1950’erne og sammenligning vedrørende
typevariation og resistens blandt isolater 
fra ni andre lande
Vintov J, Aarestrup F M, Elmerdahl Olsen J
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 18, 21–25.

■ Skydd av grisar med Porcilis® Glässer Vet.
mot experimentella infektioner med
homologiska och heterologiska stammar
av Haemophilus parasuis
Beskyttelse af grise med Porcilis® Glässer Vet
mod eksperimentelle infektioner med
homologe og heterologe Haemophilus
parasuis stammer
Bak H, Riising H-J
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 19, 18–21.

■ Parasitologisk undersökning av jakthund
och räv i Odsherred
Parasitologisk undersøgelse af jagthund og
ræv i Odsherred
Tønsberg H, Saeed I, Koch J
Dansk VetTidsskr, 2004, 87, 20, 14–18.

■ Bakteriologiska fynd vid klinisk mastit
hos tacka

Bakteriologiske funn ved klinisk mastitt 
hos søye
Mørk T, Waage S, Tollersrud T, Mosdøl G,
Sviland S
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 8–9,
581–588.

■ Klövsjukdom i besättningar på normal-
bete för mjölkkor
Klauvsjukdom i besetningene på et felles-
beite for melkekyr
Andersen F, Fjeldaas T
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 10, 645–655.

■ Osteochondritis dissecans i bogled 
hos hund
Osteochondritis dissecans i skulderledd 
hos hund
Berg J A, Nygaard L
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 10, 661–663.

■ Val av antibakteriella medel till hund 
och katt
Valg av antibakterielle midler til hund 
og katt
Heiene R, Krontveit R, Barton L, Bangen M
Norsk VetTidsskr, 2004, 116, 10, 664–678.

Ur Läkartidningen
■ Ginseng minskar effekten av warfarin-

medikation
Isaksson H
Läkartidn, 2004, 101, 44, 3416.
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Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130
Oslo, Norge.



Skrivbordsunderlägg för
veterinärförbundets med-
lemmar

1995 gav veterinärförbundet för första
gången ut en kombinerad årskalender
och skrivbordsunderlägg till sina med-
lemmar, finansierad via annonser.
Kalendern sträckte sig den gången från
september till september två år i rad.
Skrivbordsunderlägget utkom sedan
under flera år fram till 2001, när det
företag som då sammanställde underläg-
get gick i konkurs.

Många medlemmar har sedan dess
hört av sig och önskat en uppdaterad ver-
sion av skrivbordsunderlägget, eftersom
det använts mycket på tjänsterum, på 
kliniker men även hemma. Veterinär-
förbundet har därför i samarbete med
företaget M-line AB tagit fram ett nytt
underlägg med kalender, som förbundet
hoppas skall vara till glädje och god
användning i det dagliga arbetet.
Kalendern sträcker sig till skillnad från
föregångarna från den 1 januari till den
sista december kommande år, vilket för-
hoppningsvis är mer praktiskt för använ-

daren. Alla i Sverige boende medlemmar
i veterinärförbundet (utom de som vid
tidigare utskick meddelat att de inte vill
ha ett underlägg) får skrivbordsunder-
lägget gratis med posten under vecka
50–51 2004.

Den medlem som vill ha fler än ett
underlägg (överupplagan är dock begrän-
sad, varför man kan beställa maximalt
fem extra exemplar) hör av sig direkt till

M-line på e-post: info@mlineab.com.
Glöm inte att ange fullständig postadress
vid eventuell efterbeställning. Med för-
hoppning om att även det nya skriv-
bordsunderlägget ska bli till nytta och
glädje för SVFs medlemmar, vill för-
bundet önska alla ett innehållsrikt 2005.

JOHAN BECK-FRIIS

Sveriges Veterinärförbund
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Veterinärförbundets medlemmar får ett nytt skrivbordsunderlägg som en julklapp på
posten under vecka 50–51 i år.

kanslinytt

Kollegialt Nätverk – veterinärer stödjer
veterinärer

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en samtals-
partner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga problem med anknyt-
ning till yrket eller som av annan anledning sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som samtidigt är
väl förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, privata problem och
kriser, utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan till Veterinära Ansvarsnämnden för felbehandling.

Sveriges Veterinärförbund har initierat verksamheten och stödjer nätverket med återkommande utbildning och en konsulterande
beteendevetare till stöd för nätverksmedlemmarna. Kollegerna i nätverket agerar helt autonomt och någon koppling till SVF i
övrigt skall ej finnas. Nätverket är tillgängligt för alla veterinärer i Sverige oavsett medlemskap eller ej i förbundet. Du väljer själv
bland de kolleger som valt att vara samtalspartner och som är listade nedan. Naturligtvis garanteras du sekretess och du kan
också vara anonym om du så önskar.

Tveka inte att utnyttja det Kollegiala Nätverket om du behöver någon att tala med. Detta är en möjlighet som ställs till förfogande
för dig av kolleger med ideella bevekelsegrunder.

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Magnus Andersson Storfors 0550–323 13, – karlskogadjurklinik@hotmail.com

070–284 99 41
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Gunnar Bergsten Vallentuna 08–512 403 50 08–512 406 56 bergsten.finnberga@swipnet.se
Karina Burlin Märsta 08–591 206 83 – burlin.sandberg@swipnet.se
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Anne-Marie Dalin Knivsta 018–38 11 03 – anne-marie.dalin@og.slu.se
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – herbert@gotanet.se
Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com

0730–20 45 60
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SVENSKA

■ Nya
19–20/1 -05. KURS FÖR KOINTRESSERADE,
GENOMFÖR PLANERADE BESÖK (DV-MODELLEN

NÖT) arrangeras i Mullsjö av Jordbruks-
verket (SJV) och Statens Veterinär-
medicinska Anstalt (SVA). 
Info: Anna Forslid, 070-640 49 22,
anna.forslid@dv.sjv.se och 
Thomas Svensson, 070-279 86 24,
thomas.svensson@dv.sjv.se (se annons i
SVT 14/04)

19–21/1 -05. KURS I SPATIAL AND SPATIO-
TEMPORAL METHODS IN VETERINARY

EPIDEMIOLOGY arrangeras på Skokloster
av Nordic Society for Veterinary
Epidemiology. Info:
www.nosove.org/annual-meeting.html

26/1 -05. KURS FÖR EGNA FÖRETAGARE –
KONSTEN ATT MARKNADSFÖRA OCH SÄLJA SIG

SJÄLV arrangeras i Stockholm av SACO 
i samarbete med medlemsförbunden.
Info: www.saco.se, Jonas Bengtsson,
jonas.bengtsson@saco.se, 
tel 08-613 48 88 eller 
Ingrid Domeij, ingrid.domeij@saco.se
(se annons i denna tidning)

11–12/2 -05. UPDATES IN FELINE MEDICINE

arrangeras på Wallby Säteri. 
Info: www.wallby.se, Magnus Nyman,
tfn 0383-46 21 60 (se annons i denna
tidning)

17/3 -05. KURS FÖR EGNA FÖRETAGARE –
KONSTEN ATT MARKNADSFÖRA OCH SÄLJA

SIG SJÄLV arrangeras i Göteborg av
SACO i samarbete med medlems-
förbunden. Info: www.saco.se, Jonas
Bengtsson, jonas.bengtsson@saco.se, 
tel 08-613 48 88 eller Ingrid Domeij,
ingrid.domeij@saco.se (se annons i
denna tidning)

14–16/4 -05. HJÄRTSJUKDOMAR HOS HUND

OCH KATT arrangeras på Wallby Säteri.
Info: www.wallby.se, Magnus Nyman,
tfn 0383-46 21 60 (se annons i denna
tidning)

■ Tidigare publicerade
9–10/12 -04. KURS I VENTILATORHANTERING,
LÅGFLÖDESANESTESI OCH MONITORERING,
Göteborg. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB (SVT 14/04)

17–18/1 -05. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION – NÖTKREATUR. Arr: SLU (SVT
14/04)

27–29/1 -05. SVS KURS I HÄLTDIAGNOSTIK

HOS HUND, Västerås och Strömsholm.
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 14/04)

14–18/2 -05. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION – HÄST. Arr: SLU (SVT 14/04)

18–19/2 -05. KURS I BEDÖMNING AV

FRAKTURFALL – SMÅDJUR, Västerås. 
Arr: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB (SVT 14/04)

12–13/3 -05. KURS I ENDOKRINOLOGI,

Strömsholm. Arr: Regiondjursjukhuset
Strömsholm. (SVT 5/04)

15–16/3 -05. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

FORTBILDNINGSKONFERENS, Bålsta (SVT
12/04)

23–24/4 -05. VE-TA DAGARNA – INTENSIV-
VÅRD HÄST OCH SMÅDJUR. Tylösand,
Halmstad. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB (SVT 14/04)

23–24/9 -05. KURS I JOURNAL- OCH INTYGS-
SKRIVNING, Stockholm. Arr: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB
(SVT 14/04)

29/9–1/10 -05. 2ND NORDIC AO VET COURSE

– GRUNDLÄGGANDE FRAKTURBEHANDLING,
Mälardalen. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB (SVT 14/04)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Nya
21–23/1 -05. FINNISH VETERINARY

PRACTITIONERS EQUINE SECTION ANNUAL CON-
GRESS arrangeras i Vierumäki, Finland.
Info: henrik.wickstrom@pp.inet.fi, 
tel: +358-8-3121032

11–15, 18/4 -05. LABORATORY ANIMAL

PATHOLOGY, COURSE NO. 150131 (ingår i

kongresser
& kurser

INTENSIVVÅRD FÖR HUND OCH KATT

Det finns fortfarande platser kvar på kursen för Intensivvård för hund och katt. Även om du inte har varit
med på de första kurserna är detta ett mycket bra tillfälle att förbättra dina kliniska kunskaper. Både på
större och mindre kliniker tas kritiskt sjuka djur emot och denna kursen är intressant för båda mål-
grupperna. Framför allt kommer diagnostik att bli ett tema och dessa kunskaper kan naturligtvis även
tillämpas utanför intensivvården. Ett program späckat av kunskaper och varvat med nöjen!

Som föreläsare bjuder vi in:
Jennifer Devey, DVM, Dipl ACVECC, Yves Moens, DVM, Dipl, professor anestesi, Nicolle Israel, DVM,
Dipl ESVIM , Bert Jan Reezigt, DVM, Elisabet Ängeby, DVM, Torkel Falk, DVM, Andreas Lervik, DVM

Kursavgift: 6 800 kr.
Resa, mat och hotell: kostnad 8 978 kr. Charter en vecka, ”all inclusive”, strandnära hotell av hög
standard. Se www.apollo.se “Hotell Bahia Principe Costa Adeje”
Utresa 13/3 från Malmö, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn.

Information och anmälan till Elisabet Ängeby, tel 0706-690119, 031-983919 (hem),
elisabet.angeby@hem.utfors.se
Anmälan görs genom insättning av 800 kr (hotellavgift) eller 800 kr + 150 kr (avbeställningsskydd) på
postgiro 460 90 49-4, Elisabet Ängeby. Anmälningsavgift oss tillhanda senast den 6 december 2004.

Teneriffa 14-18 mars 2005
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modul 3 av Laboratory Animal 
Science Education) arrangeras av 
Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL) i Danmark. Info:
www.uk.kvl.dk/continuing

19–21/4 -05. ANAESTHESIA, ANALGESIA AND

EUTHANASIA, COURSE NO. 150133 (ingår i
modul 3 av Laboratory Animal 
Science Education) arrangeras av 
Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL) i Danmark. Info:
www.uk.kvl.dk/continuing

1–3/9 -05. EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC

ANIMAL REPRODUCTION (ESDAR) 9TH

ANNUAL CONFERENCE arrangeras i Murcia,
Spanien. Info: Tel: +34-968-272390,
www.tzv.fal.de/esdar/, 
e-post: congresosmurcia@viajeseci.es

16–20/10 -05. THE 20TH INTERNATIONAL

CONFERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION

FOR THE ADVANCEMENT OF VETERINARY

PARASITOLOGY (WAAVP 2005
Conference) arrangeras i Christchurch,
Nya Zealand. Info:
www.waavp2005.org.nz

■ Tidigare publicerade
4–8/12 -04. AMERICAN ASSOCIATION OF

EQUINE PRACTITIONERS, AAEP, arrangerar
sin årliga kongress i Denver, USA.
(SVT 4/04)

15–16/12 -04. INTERNATIONELL KONFERENS

OM THE MATERIAL AND IMMATERIAL COSTS

OF ANIMAL DISEASE CONTROL, Bryssel,
Belgien. (SVT 12/04)

13–14/1, 2–3/2, 25/2 -05. KURS I

FØDEVAREKOMPLEKSETS AKTØRER (MODUL 1
INOM FØDEVAREKVALITET OG –SIKKERHED),
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

19–21/01 -05. KURS I ADFÆRD OG VELFÆRD:
DE GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER FOR

AT FORSTÅ OG VURDERE DYRS ADFÆRD,
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

24–28/01 -05. KURS I HUSDYRARTERS

ADFÆRD: NATURLIG ADFÆRD OG ADFÆRD

UNDER FANGENSKAB/PRODUKTIONSSYSTEMER

HOS PRODUKTIONSDYR, SELSKABSDYR OG

FORSØGSDYR, Danmark. Arr: Den Kgl
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).
(SVT 13/04)

31/1–1/2 -05. KURS I METODIK: REDSKABER

TIL VELFÆRDVURDERING I PRAKSIS, Danmark.
Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

1–3/3, 9–11/3, 28–29/4 -05. KURS I

KVALITET AF RÅVARER (MODUL 2 INOM

FØDEVAREKVALITET OG –SIKKERHED),
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

14–17/3 -05. KURS I INTENSIVVÅRD FÖR HUND

OCH KATT, Teneriffa. Arr: Nordic
Veterinary Intensive Care Society
(NOVICS) (SVT 14/04)

18–20/3 -05. CICADE 2005. INTERNATIONAL

CONFERENCE ON SPORT HORSES arrangeras i
Santiago, Chile. Info: Dr Arno
Lindner, Tel: 0049-201-5718873, 
E-post: contact@agpferd.de eller
www.cicade.info. (SVT 14/04)

1–2/4 -05. THE 26TH CONGRESS OF

DEUTSCHE VETERINÄRMEDIZINISCHE

GESELLSCHAFT, DVG, Berlin, Tyskland
(SVT 7/04)

11–12/5, 18–19/5, 25–26/5, 22/6 -05.

KURS I FØDEVAREBIOTEKNOLOGI (MODUL 3
INOM FØDEVAREKVALITET OG –SIKKERHED),
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL). (SVT 13/04)

11–14/5 -05. 30TH WORLD CONGRESS OF

THE WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY

ASSOCIATION WSAVA/FIAVAC/AMMVEPE,
Mexico City. (SVT 13/04)

12–15/6 -05. THE 4TH INTERNATIONAL DAIRY

FEDERATION INTERNATIONAL MASTITIS

CONFERENCE, Maastricht, Nederländerna. 

14–17/9 -05. BEVA KONFERENS,
Harrogate, England (SVT 1/04)

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse ledigförklarar
härmed stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för
livsmedelshygienisk forskning. Ändamålet med fonden är att
främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område
eller inom områden som har direkt betydelse för livsmedel och
livsmedelshygien.

Disponibelt för årets utdelning är cirka 430 000:-.

Ansökan, i 8 exemplar, ställs till: Styrelsen, Sällskapet för veterinär-
medicinsk forskning, c/o Karolina Törneke, Lindsbergsgatan 9A,
752 40 Uppsala. Ansökan skall ha inkommit senast måndagen
den 6 december 2004.

Ansökan skall vara på max 5 sidor och innehålla Bakgrund,
Målsättning, Metoder, Arbetsplan och Budget för projektet. En
kortfattad CV för huvudsökande skall bifogas. Observera att medel
för generella påslag utöver högskolemoms inte kan beviljas om
de uppgår till mer är 14% av summan sökta medel.

Ytterligare upplysningar lämnas av: Karin Persson Waller på 
tel 018-674672, fax 018-309162 eller 
e-post Karin.Persson.Waller@sva.se
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62
BO EBERHARDSON 070-279 59 81
TORKEL EKMAN 018-38 44 11 
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
KARIN LUNDBORG 0525-102 13
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
SUSANNA STERNBERG LEWERIN 018-69 46 64
THOMAS SVENSSON 0370-813 61

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

ANNA FORSLID

ANNE HAGLUND

PATRICIA HEDENQVIST

ANDERS SANDBERG

ANNA EINARSSON

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: MARIE BERGER

Sekreterare: ULRIKA FORSHELL
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Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER
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Ordförande: BJÖRN DAHLÉN

Sekreterare: OLLE RYDELL
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Ordförande: DAN GRILL

Sekreterare: SUSANNE STENLUND

PRIVAT PRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare:  ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: MARIA LENDAU

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: ANDERS SANDBERG

Sekreterare: TORBJÖRN AXELSSON

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

PERSONNOTISER

Avliden

CARL-GUSTAF LILJEBLAD har avlidit den 3
oktober 2004. Han föddes 1911 i
Strängnäs, Södermanlands län, avlade
studentexamen där 1929 och veterinärex-
amen 1937. Han var verksam som  kon-
sulent hos medicinalstyrelsen fr o m 1945
och hos veterinärstyrelsen fr o m 1947,
där han 1948 övergick till att arbeta som
byråveterinär. År 1957 anställdes han
som distriktsveterinär i Vagnhärad och
1966 som länsveterinär i Jämtlands län.
Han var även bataljonsveterinär i fält-
veterinärkårens reserv fr o m 1940. Han
pensionerades 1976.

Sugen på en ny relation?
Drömmer du om ett långt lyckligt förhållande
... eller söker du en mer tillfällig förbindelse?

Vi kan erbjuda båda! Två veterinärer sökes på heltid, deltid, kort-
tid eller för timanställning. Helst har du erfarenhet från djursjukhus,
gärna med specialistkompetens, men du är välkommen att söka
också om du är ”nykläckt”. Du har en öppen personlighet och lätt
för att kommunicera och samarbeta. 

Med 17 anställda är vi ”lagom” för en effektiv och trivsam arbets-
miljö. Kul på jobbet, sunt förnuft och nära mellan idé, beslut och
genomförande är viktiga bitar i vår organisation. Du blir hörd, sedd
och uppskattad och kan påverka och utvecklas!

Bli delaktig i ett spännande förändringsarbete
vid Västerorts Djursjukhus!

Vi vill ha din ansökan senast den 10 december. För mer informa-
tion, kontakta:
Jenny Blom, klinikveterinär och personalansvarig
Jan Jevring, VD och chefveterinär
08-36 26 70
info@vasterortsdjursjukhus.se
Västerorts Djursjukhus, Bromstensv. 174, 163 55 Spånga

Ny tjänst – ny lön – nya
anställningsvillkor?

Om du står i begrepp att byta arbete
eller om Du skall tillträda Din första tjänst

kontakta förbundskansliet

för rådgivning innan Du träffar avtal om
anställningen. Ring Amelie Lothigius eller
Anders Lefrell, tel: 08-545 558 20.
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FÖRSTA GÅNGEN JAG mötte en Distrikts-
veterinär var på en klappjakt efter räv i mitten
på sextiotalet. Detta var före myxomatosens
tid och kaninerna förökade sig på kaniners vis
utan nämnvärt svinn. Rävstammen följde 
förtjust kaninpopulationens utveckling, men
hämmades av att skinnpriserna ännu var goda.

Efter ett drev hade en välklädd medelålders
gentleman åtskilligt att förklara. Räven hade
varit mycket nära, men den hade likväl sluppit
undan med livet i behåll.

– Den var så nära, sade ett medföljande
gossebarn och pekade på en obestämd punkt
endast ett tiotal meter bort. 

Men räven hade på rävars vis snabbt
avlägsnat sig från den farliga omgivningen. Dessutom hade
den haft den dåliga smaken att springa i sicksack. Följden
blev att när det första skottet gick i sick var räven redan i sack,
medan det omvända gällde när den andra pipan avlossades.
Många tröstens ord yttrades och alla var eniga om att detta
kunde hända den bäste. Sådana kommentarer hade jag aldrig
förut hört i motsvarande situationer.

I bilen på hemvägen frågade jag min fader, den nu för-
hoppningsvis salige skogvaktaren H Brattberg, som sannolikt
inte hade gjort något misstag i motsvarande situation, varför
man inte hade förebrått olycksskytten i mera oförblommerade
ordalag.

– Nej, det går inte. Du förstår han är Distriktsveterinär,
blev det uttömmande svaret.

Jag förstod då att för sådana människor gällde andra regler
än för oss vanliga dödliga. Samtidigt gav det mig ett mål att
sträva mot.

SOM STUDENT fick jag en gång tillfälle att auskultera hos 
en äldre kollega. Han var distriktsveterinär av den gamla
stammen. Telefonmottagningen skötte han i sängkammaren.
Hustrun, alla tiders bästa telefonsvarare, beskrev detta sätt att
börja dagen:

– Han tar emot folkets hyllning på sängen.
En dag behandlade han en ko med piroplasmos, blodhal-

ning på det lokala tungomålet, med en Acaprininjektion i
dröglappen (under rubriken biverkningar uppgavs att plötsliga
dödsfall kunde förekomma). Detta var långt före engångs-

materialens tid och recordsprutan renades sedan genom att i
paratusetuiet spolas ur med en buljong bestående av septinol,
alkohol m m.

Några dagar senare kallades vi åter till samma djur, som nu
hade en stor böld på injektionsstället. Denna kurerades
snabbt med en penicillininjektion, men efteråt i bilen kände
kollegan ett visst behov av att förklara sig. Han berättade, att
han i sin ungdom hade fått åka med en gammal distrikts-
veterinär. Denne förvarade sina kanyler i portmonnän och
hade enligt egen utsago aldrig besvär med några infektioner!

Jag minns också hur man på den tiden behandlade kor
med betesfeber. Man löste helt enkelt en dospåse med
Terramycin Rubrum pulver i vanligt kranvatten och injicerade
sedan lösningen intravenöst. När denna allt annat än isotona
och pyrogenfria blandning nådde kons centrala nervsystem
brukade hon knäa och vingla till en stund.

– Det syns att nu tar det, kommenterade en djurägare.
– Ja, svarade kollegan förnöjt. Det är starka saker det här!
Ovanstående får på intet vis uppfattas som en nidbild av

den vördade äldre kollegan. Han var mycket ambitiös och
kompetent och gjorde sina eventuella misstag enligt dåtidens
vedertagna praxis. Många av hans arbetspass kan med en lätt
travestering av ett gammalt och välkänt epos beskrivas med
orden ”Det var natt. Det grydde till dag och han kvackade
ständigt.” Om det är sant att arbetet adlar mannen, så måste
han vara en av de främsta. Jag lyser frid över hans minne.

LARS BRATTBERG

Möten med distrikts-
veterinärer
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