
svensk veterinärtidning nummer 1  •  2004 31

I en aktuell rapport konstaterar Riks-
revisionen att det fortfarande finns 
stora brister i djurskyddstillsynen trots 
skärpningar i djurskyddslagen och 
beslut om en ny djurskyddsmyndighet.
Det handlar framför allt om att ansvari-
ga myndigheter måste bli mer aktiva
och samarbeta mer.

Den 4 december förra året presenterade Riks-
revisionen (tidigare Riksdagens revisorer och
Riksrevisionsverket) sin första större rapport
som ny myndighet. Den har titeln "Hur
effektiv är djurskyddstillsynen?" och dess
målsättning är att granska om djurskyddstill-
synen i Sverige fungerar på ett effektivt sätt.

För en fungerande tillsyn i enlighet med
djurskyddslagen krävs att samtliga aktörer på
området samarbetar och samordnar sina
insatser, konstaterar rapporten. Riksrevisio-
nen anser att Jordbruksverkets styrning av
djurskyddet har varit otillräcklig. Kommu-
nerna har blivit bättre på att hålla reda på
vilka djurhållare som finns och att planera sin
tillsyn. Men hur mycket resurser som läggs på
djurskyddstillsyn varierar kraftigt i landet.
Antalet tillsynsbesök och användningen av
tillsynsavgifter skiljer sig också kraftigt mellan

olika kommuner. Jordbruks-
verkets distriktsveterinärer och
Livsmedelsverkets besiktnings-
veterinärer har i liten utsträck-
ning använts för att stärka till-
synen. Riksrevisionen anser att
det på central nivå finns brister
i kompetens och tillgänglighet
och rekommenderar att Jord-
bruksverket ger tydligare stöd
till sina distriktsveterinärer i
djurskyddsarbetet.

VI DAREUTBI LDN I NG FÖR
VETERI NÄRER
Den 1 januari 2004 startade
Djurskyddsmyndigheten, som
övertar Jordbruksverkets cen-
trala ansvar för tillsynen av
djurskydd. Det innebär att
resurserna för djurskyddet ökar på central
nivå men Riksrevisionen påpekar att resurser
för en effektiv djurskyddstillsyn även behövs i
kommuner och på länsstyrelser. Djurskydds-
myndigheten kommer inte själv kunna lösa
alla brister som finns. På kommunal nivå
måste antalet tillsynsbesök öka för att det ska
vara möjligt att nå upp till målen för djur-
skyddet. Och finansieringen kan i högre grad
ske genom tillsynsavgifter, anser Riksrevisio-
nen.

Riksrevisionens djurskyddsrapport

Myndigheterna måste bli mer 
aktiva i djurskyddstillsynen

➤

Distriktsveterinärer och
besiktningsveterinärer har i
alltför liten utsträckning
använts för att stärka djur-
skyddstillsynen, menar Riks-
revisionen.

BESTÄLLNING AV YMPÄMNE MOT BABESIOS
Under 2004 kommer försäljning av ympämne mot babesios att ske under veckorna 
11 - 14. Vänligen observera den korta försäljningsperioden.
Ympämne beställs från SVA:s Avd för försäljning och distribution, 018-67 43 00.
Ympämnet innehåller levande Babesia-organismer, har kort hållbarhet, stor känsighet
för värme och tål inte att frysas. Planera därför det aktuella behovet. Ympgenomslag
kan förekomma. Djuren skall därför kontrolleras dagligen under 14 dagar.
Produktion och försäljning av ympämne mot babesios upphör framgent efter denna
säsongs utgång.
Ympämnet tillverkas vid Avd för blodprodukter, Håtunaholm, SVA.
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Distrikts- och besiktningsveterinärer bör få
mer information och vidareutbildning om
hur de ska agera i djurskyddsfrågor. Djur-
skyddsmyndigheten bör, enligt Riksrevisio-
nen, också arbeta för att utveckla samarbetet
mellan länsstyrelsernas länsveterinärer, kom-
munernas djurskyddsinspektörer och di-
strikts- och besiktningsveterinärer.

REKOMMEN DATION ER
Riksrevisionen ger i slutet av sin rapport ett
antal rekommendationer till berörda myndig-
heter.

Man konstaterar att det ansvar som ligger
kvar på Jordbruksverket är den veterinära till-
synen, arbetsgivaransvaret för distriktsveteri-
närerna och andra djurfrågor. Distriktsveteri-
närerna är den veterinärgrupp som har haft
anmälningsplikt längst. Distriktsveterinärer-
na har dock inte anmält brott mot djur-
skyddslagen i någon större utsträckning, och

de har inte utvecklat något närmare samarbe-
te med de kommunala inspektörerna, skriver
Riksrevisionen. Jordbruksverket uppmanas
därför att höja distriktsveterinärernas kompe-
tens i förvaltningskunskap och juridik så att
de vet hur de ska agera vid brott mot djur-
skyddslagen. Verket ska också ge distriktsvete-
rinärerna tydligare instruktioner om hur de
ska agera utifrån den anmälningsplikt som de
har. Dessutom uppmanas verket att ge ut rikt-
linjer för distriktsveterinärernas samarbete
med kommunala inspektörer.

Länsveterinärerna
Länsveterinärerna uppfattas allmänt av de
övriga aktörerna som en viktig samarbetspart-
ner i djurskyddsarbetet. Den ärendestyrda
delen av djurskyddsarbetet på länsstyrelserna
verkar fungera tillfredställande, såvitt Riksre-
visionen har kunnat finna. Likaså fungerar
stödet till kommunerna bra. Den del av läns-
veterinärens arbete som inte fungerar bra är
stödet till veterinärerna och tillsynen av vete-
rinärerna, här finns utrymme för att förbättra
arbetet. Under senare tid har en diskussion
förts om att utvidga länsveterinärernas upp-
gifter. Denna diskussion bör, enligt Riksrevi-
sionens uppfattning, kompletteras med en
diskussion om resurser.

Jordbruksverket uppmanas därför att ge
länsveterinärerna klara direktiv och stöd för
tillsynen av veterinärer, och att förbättra stö-
det till länsveterinärerna i arbetet med veteri-
när samverkan regionalt.

Djurskyddsmyndigheten
Djurskyddsmyndigheten uppmanas att klar-
göra med Jordbruksverket gränsdragningar
mellan smittskydd och djurskydd, målkon-
flikter mellan näringens intressen och djur-
skyddet samt vilka samarbetsområden som
finns. Myndigheten rekommenderas vidare
att se till så samarbetet med Jordbruksverket
klargörs angående distriktsveterinärorganisa-
tionens stöd till den kommunala tillsynen.
Djurskyddsmyndigheten bör också ta till vara
de delar av Jordbruksverkets arbete med djur-
skydd som fungerat väl, till exempel de natio-
nella projekten, skriver Riksrevisionen.

Vad gäller länsstyrelserna uppmanas Djur-
skyddsmyndigheten utveckla samarbetet med
dessa och uppmärksamma behovet av utöka-
de resurser om nya arbetsuppgifter tillkom-
mer. Myndigheten bör också stödja länsvete-
rinärerna så att de regelbundet genomför
kommunbesök.

Beträffande kommunerna vill riksrevisio-
nen att Djurskyddsmyndigheten ska ta fram

➤

Vad gäller länsstyrelserna
uppmanas Djurskyddsmyn-
digheten utveckla samar-
betet med dessa och upp-
märksamma behovet av
utökade resurser om nya
arbetsuppgifter tillkommer.
På bilden representerar
Claes Lundgren länsveteri-
närkåren.
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nyckeltal så att kommunerna får tydliga mål
för sitt tillsynsarbete. Myndigheten måste
även ta upp en dialog med kom-
muner som hänvisar till resurs-
brist samtidigt som de inte
utnyttjar möjligheterna att
avgiftsfinansiera djurskyddstill-
synen. Om Djurskyddsmyndig-
heten inte får genomslag för
detta bör myndigheten ta upp
en dialog med regeringen om
eventuella åtgärder för att förmå
kommunerna att finansiera en
större del av tillsynen med avgif-
ter, skriver Riksrevisionen.

Livsmedelsverket
Den oklara situation som tidigare rådde om
det formella ansvaret för tillsynen vid slakteri-
erna har förtydligats. Besiktningsveterinärer-
na är skyldiga att anmäla missförhållanden
och har ett i lag reglerat ansvar att reagera på
bristande djurskydd. Från den 1 juli 2003
finns också inskrivet i 32 § djurskyddsförord-

ningen att besiktningsveterinärer är skyldiga
att förbjuda slakt eller vidta andra åtgärder

om djur utsätts för onödigt
lidande.

Riksrevisionen uppmanar
Livsmedelsverket att höja
besiktningsveterinärernas
kompetens i förvaltningskun-
skap och juridik så att de vet
hur de ska agera vid brott mot
djurskyddslagen. Verket bör,
förutom sin nya besiktnings-
veterinärinstruktion, utveckla
andra tillvägagångssätt för att
stödja besiktningsveterinärer-
na i deras djurskyddsarbete.
Livsmedelsverket bör ha kon-

takt och samarbeta med Djurskyddsmyndig-
heten i frågor som rör besiktningsveterinärer-
nas del i djurskyddet, avslutar Riksrevisionen
sin rapport.

Johan Beck-Friis

»Besiktnings-
veterinärerna
är skyldiga att
anmäla miss-
förhållanden...«

Mypravac Suis. 
Nytt, effektivt & säkert vaccin.

Ett prisvärt alternativ!

M O T  M Y C O P L A S M A  H Y O P N E U M O N I A E

Mypravac Suis. 
Nytt, effektivt & säkert vaccin.

Ett prisvärt alternativ!

● Mypravac bidrar till: Ökad daglig tillväxt samt färre lungskador.
● Mypravac innehåller: Inaktiverad Mycoplasma hyopneumoniae stam J,

dubbel adjuvans i form av carbomer och levamisol, vilket 
säkrar långvarig immunitet.

● Mypravac innehåller: Ingen olja vilket bidrar till 
minskade injektionsskador.

NORDVACC LÄKEMEDEL AB. 
Box 112, 129 22 Hägersten.Telefon: 08-449 4650.

Telefax: 08-44946 56.E-mail: vet@nordvacc.se
Hemsida: www.nordvacc.se

Vi beklagar att i annonsen för decembernumret angavs de danska priserna av misstag. 
Detta är nu korrigerat. 
Förpackningsstorlek: 50 doser (100ml ). 
Priser (exkl. moms.): 210:-/förpackning (4:20/dos). Se vidare aktuell Fasstext: www.fass.se
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Vilken är din diagnos? – Svar

Svar och diskussion
Normal sinusrytm, 140 slag/minut, högersidigt
skänkelblock. 

Blockering av den högra ledningsskänkeln från
Hisska bunten innebär att de elektriska impulserna
fortleds via vanliga hjärtmuskelceller istället för de
specialiserade retledningsfibrerna i den högra kam-
maren. Högersidigt skänkelblock kännetecknas av en
högerställd elektrisk axel med ofta breda och djupa S-
vågor i avledning I, II, III och aVF, i frånvaro av
högersidig hjärtförstoring (jämför ekokardiografi-
resultatet i föreliggande fallbeskrivning). I detta fall,
där R-topp saknas helt, betecknas QRS-komplexet
"QS". Störningar i baslinjen kan göra det svårt att se
P-vågen vid samtliga komplex, men med ett särskilt
mätinstrument (caliper) till hjälp kan dessa identifi-
eras genom att mäta P-P-intervallen. 

Högersidigt skänkelblock kan ha flera orsaker,
såsom trauma, hjärtmuskelsjukdom, neoplasi och
hyperkalemi. I detta fall, där risk för intermittent
hyperkalemi föreligger, kan det vara lämpligt att nog-
grant följa kaliumkoncentrationen i serum under en
tid framöver. Högersidigt skänkelblock kan också ses
hos kliniskt helt friska hundar och katter.

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas
till Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registrering-
en bör vara avledning II med hastigheten 50
mm/sek och amplituden 1 cm = 1 mV. Både komplet-
ta fallbeskrivningar och frågeställningar riktade till
Anna Tidholm tas emot.

Figur 2. Normal sinusrytm, 140 slag/minut, högersidigt skänkelblock. P-vågor kan, om det finns störningar i
baslinjen, identifieras genom att mäta P-P-intervallen.

PQS T PQS T

- Extra fullmäktigemöte fredagen den 19 mars -

Sveriges Veterinärförbund har beslutat inkalla ett extra fullmäktige fredagen den 
19 mars 2004. Vid mötet skall fattas ett principbeslut avseende den nya organisationen
samt tilläggsbudget för 2004. Mötet kommer att hållas i Stockholmsområdet.

Ni som är valda fullmäktigerepresentanter: Boka in fredagen den 19 mars!

Till ordinarie fullmäktigemöte hösten 2004 skall föreligga ett detaljbeskrivet förslag till
ny organisation, med fullständig ekonomisk analys, för beslut.
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Vingelsjuka hos katter och DNA som
adjuvans i hästvaccin. Det är två områ-
den som undersöks närmare i forsk-
ningsprojekt i Uppsala. Strax före års-
skiftet tilldelades projekten stipendie-
pengar ur Intervets forskningsstiftelse.

I ett samarbetsprojekt mellan SLU och SVA i
Uppsala studeras den sjukdom som gör katter
vingliga i gången och ibland helt förlamade i
bakbenen. Vingelsjuka är ett välkänt begrepp
i vissa delar av Sverige, till exempel Mälarda-
len, där många katter insjuknar. Samtidigt är
sjukdomen praktiskt taget okänd hos djur-
ägare i andra områden av landet. Sjukdomen
kallas även bornasjuka
då det är sannolikt att
den sprids via borna-
virus.

Bodil Ström Holst,
biträdande statsveteri-
när vid SVA, forskar
på vingelsjuka och
fick i slutet av 2003 ta
emot 67 000 kronor
från Intervets forsk-
ningsstiftelse för ett
projekt där smitt-
spridningen av borna-
virus ska studeras.
Projektet är en del av
det större samar-
betsprojektet mellan
SVA och SLU.

– Det kan vara en indirekt eller en direkt
smitta men den verkar inte överföras från katt
till katt, sa Bodil Ström Holst då hon mottog
stipendiepengarna.

Eftersom det är vanligt att endast ett djur i
en grupp smittas menade hon att det troligen
rör sig om en vektoröverföring. Viruset har
påvisats hos kajor och änder och det är möj-
ligt att det också kan finnas hos råttor och
möss. Bodil Ström Holst vill nu utforska om
fästingar kan fungera som vektorer för viruset.

– Vi behöver se på många fästingar efter-
som det troligen bara är någon procent av
dem som bär på smitta.

Hon ska därför samla in och analysera fäs-

tingar från områden med många kända
fall av sjukdom och jämföra dessa med
fästingar från områden där sjukdomen
inte är utbredd.

I NTERFERON I N DUCERARE 
FÖR HÄST SÖKES
Eva Wattrang, docent på avdelningen
för veterinärmedicinsk immunologi och
virologi vid institutionen för molekylär
biovetenskap på SLU i Uppsala, fanns på plats
under stipendieutdelningen för att motta
70 000 kronor för ett projekt om immunsti-
mulerande DNA som adjuvans i hästvaccin.
Projektet pågår redan och fick även förra året
anslag från Intervets forskningsstiftelse.

– Det handlar om att initiera ett immun-
svar. Immunsystemet måste akti-
veras och styrningen av immun-
svaret sker med hjälp av cytoki-
ner som kan sägas vara immun-
systemets signalsubstanser, sa Eva
Wattrang.

Hon försöker nu hitta sekven-
ser av DNA från mikroorganis-
mer som kan stimulera immun-
svaret och som kan användas som
adjuvans i hästvaccin mot influ-
ensa och herpesvirus typ 1.
Speciellt intressanta är
DNA-sekvenser med en hög
frekvens av basen C följt av
basen G, eftersom detta är
vanligt förekommande hos
mikrobiellt DNA men inte i
människors och djurs DNA.

En teori är att CG-motiven fungerar som
varningsmolekyler. 

Eva Wattrang kommer att titta närma-
re på hur väl olika preparationer av
immunstimulerande DNA inducerar
produktionen av cytokiner i ekvina leu-
kocyter. Tidigare har hon hittat sekvenser
som inducerar produktionen av flera
cytokiner i hästceller. Produktionen av inter-
feroner, som är en särskild sorts cytokiner, har
dock varit låg. Eva Wattrang vill därför gå
vidare och försöka få fram sekvenser av DNA
som fungerar bättre som interferoninducera-
re på häst.

Karin Nordin

137 000 kronor till forskning om
vingelsjuka och hästvaccin

Bodil Ström Holst ska samla
in fästingar och studera
deras innehåll av bornavirus.
Fästingar i områden med
utbredd förekomst av vingel-
sjuka hos katt ska jämföras
med fästingar i områden där
kattsjukdomen är ovanlig.

Eva Wattrang vill hitta DNA från
mikroorganismer som kan användas
som adjuvans i hästvaccin för sti-
mulering av immunsystemet.
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»Det kan vara en
indirekt eller en
direkt smitta men
den verkar inte
överföras från katt
till katt...«
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I anslutning till reproduktionssymposiet vid
2003 års Veterinärmöte hölls också årsmöte i
den svenska sektionen av den Nordiska vete-
rinärföreningen för husdjursreproduktion.
Det blev en del förändringar i styrelsen då
både ordföranden Hans Kindahl och sekrete-
raren Reneé Båge avgick. Till ny ordförande
utsågs Ulrika Grönlund och ny sekreterare är
Ylva Persson. I övrigt består styrelsen av kas-
sör Per Arnesson och ledamöterna Bodil

Ström-Holst och Malin Löving, samt revisor
Margareta Wallgren. Föreningens valbered-
ning utgörs av Hans Kindahl och Fredrik
Hultén.  

I samband med årsmötet utsågs Hans Gus-
tafsson till hedersledamot i föreningen med
motiveringen "för ett aldrig sinande intresse
för reproduktionsarbetet och för att kombi-
nera akademin med fältet". Av Hans mångå-
riga insatser gjordes kanske den största i sam-
band med att Sverige stod som värd för den
14:e internationella världskongressen i repro-
duktion (ICAR) i Stockholm i juli år 2000.
Detta krävde fyra års planering och förarbete.
Ca 800 deltagare från 60 länder infann sig till
mötet som organisatoriskt och vetenskapligt
blev mycket lyckat. 

Nu planerar den nya styrelsen att få till
stånd ett nordiskt möte som ska samla dans-
ka, finska och norska kolleger inom Nordiska
veterinärföreningen för husdjursreproduk-
tion för första gången sedan den Nordiska
veterinärkongressen lades ner. 

Christina Arosenius 

Nordiska veterinärföreningen för husdjursreproduktion

Hedersledamot och ny styrelse
utsedd i svensk sektion

Delar av styrelsen för den
svenska sektionen av den
nordiska reproduktionsföre-
ningen samlad, tillsammans
med hedersledamoten Hans
Gustafsson (i mitten).

IVAS basic course on Veterinary Acupuncture 2004
Copenhagen, Denmark

The course consists of four consecutive seminars:

Session 1 April 29th - 30th - May 1st -2nd

Session 2 June 3rd- 6th

Session 3 September 2nd - 5th 

Session 4 October 21st - 24th. Examination will be on October 23rd – 24th.
The curricula of the course integrates a balanced background of fundamentals of the scientific basis and applicati-
on of Traditional Chinese Medicine and acupuncture. The course programme provides acupuncture study and its cli-
nical application for small animals as well as large animals and avian.
The course incorporates current scientific acupuncture theory and biomedical science in its application and approa-
ch to patient assessment and treatment. A variety of methods of patient examination and treatment are taught and
demonstrated. The programme prepares the student for both the written and practical examinations that are requi-
red for I.V.A.S Certification in Veterinary Acupuncture.
The course language is English. All course notes will be in English and the examination will be held in English.

Place: Schæffergården, Jægersborg Alle 166, DK-2820 Gentofte, Denmark.
Registration fee for the 4 sessions and the examination: 5800 EUR. For more information see the homepage of
continuing education for the Nordic Veterinary Associations (http://www-nordvet.slu.se/) or contact course 
coordinator Kristine Elbæk DVM, NOVAS: Kristine@holi-vet.dk, Tel +4539401034.
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Rapport från SVS kollegium december 2003

Den 5 december
genomförde
SVS kollegium
årets sista
möte. Särskilt
inbjudna till en
punkt under detta
möte var styrelsen för Svens-
ka Sällskapet för Veterinär Oftalmo-
logi (SSVO) som representerades av
Berit Wallin Håkanson, Lennart
Garmer och Nils Wallin Håkanson.
Kollegiet ville diskutera samarbets-
former, ekonomi och det gemen-
samma nordiska utbildningspro-
grammet. Planer finns på att införa
en deltagaravgift inom det nordiska
programmet för att möta de ökan-
de kostnaderna för bland annat
examinationerna.

VETERI NÄRMÖTET
Sammanfattningsvis konstaterades att
2003 års Veterinärmöte blivit mycket
lyckat och att positiva kommentarer
inkommit både från deltagare, utställa-
re, sponsorer och föredragshållare. Även
detta år blev det deltagarrekord med ca
935 deltagare, nästan 100 mer än förra
året. Ökningen återfanns både bland
distriktsveterinärer, studenter och priva-
ta veterinärer, och är nog ett tecken på
att kollegiet ännu en gång satt samman
ett attraktivt program. Under lördagen
genomfördes dessutom två workshops
om klövvård och en om hantering av
besvärliga hästar, där båda aktiviteterna
lockade många deltagare. Workshopen
om klövvård fick dubbleras på grund av
det stora intresset. Mycket uppskattad
blev också årets plenarsession där fram-
för allt Lasse Eriksson lyckades få en
fullsatt aula att skratta sig igenom de 45

minuter han fått på sin lott. En bra
upptakt på ett veterinärmöte.

NYA BESLUT
Kollegiet fattade nu definitivt beslut
om att det i fortsättningen inte kom-

mer att utfärdas kursintyg för de kurser
som genomförs under Veterinärmötet,
om inte föranmälan skett. Det blir all-
deles för svårhanterligt att under pågå-
ende möte framställa hundratals nya
intyg till personer som plötsligt inser att
det kan vara intressant att få ett sådant
för framtida bruk. Inte heller kommer
veterinärstudenter på grundutbildning-
en att kunna få kursintyg eftersom dessa
kurser klassas som fortbildning, framför
allt för dem som är anmälda till specia-
listutbildningsprogrammen.  

Ett beslut om att införa avgifter för
deltagande i den samnordiska utbild-
ningen för diagnostik av ärftliga ögon-
sjukdomar hos hund och katt har också
fattats både av kollegiet, av förbundssty-
relsen och av samtliga nordiska förbund.
Avgiftens storlek är dock ännu inte fast-
ställd men beräknas komma att införas
under år 2004.

Beslut togs också om nya medlemmar
i de olika Examinations- och styrkom-
mittéer som finns under SVS och där i
vissa fall tidigare mandat utgått. Namn
på de personer som ingår i respektive
kommitté finns på SVS hemsidor. 

ÖVRIGA FRÅGOR
Kollegiet godkände också ett förslag till
översättning till engelska av de svenska
specialisttitlarna som en följd av de
många förfrågningar som inkommer till
kansliet om hur denna titel ska översät-
tas. Samtidigt diskuterade kollegiet
lämpliga översättningar till engelska av
en del andra svenska veterinärtitlar.
Dessa återfinns nu på SVS hemsidor och
redovisas även i en notis på sidan 23 i
detta nummer av SVT. Kollegiets nästa
möte blir i januari då man tillsammans
med de utbildningsansvariga kommer

att påbörja planeringen för Veterinär-
mötet 2004. Alla som har idéer om vad
programmet bör innehålla är välkomna
att innan dess kontakta sin sektion i
frågan.

Christina Arosenius

Skriv gärna insändare och debatt-
inlägg till Svensk Veterinärtidning,

men skriv inte för långt – max 
6 000 tecken inkl blankslag.
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Apotekarsocietetens sektion "Läkemedel
för djur" har under tre år haft SVS gene-
ralsekreterare Christina Arosenius som
ordförande, men bytte under det senas-
te årsmötet person på ordförandepos-
ten. Här redovisas kort viktiga frågor
från årsmötet, liksom utförda och kom-
mande aktiviteter.

Apotekarsocietetens sektion "Läkemedel för
djur" höll den 20 november 2003 sitt årsmö-
te. Vid årsmötet skedde byten på ordförande-
och sekreterarposterna. Efter tre år som ord-
förande, först i en interimistisk och sedan
2002 i en permanent sektion inom Apotekar-
societeten, var det dags för SVS generalsekre-
terare att överlämna ordförandeklubban till
apotekare Carin Svensson. Carin har de senas-
te åren varit sekreterare i sektionen och arbe-
tar på ett av Apoteket AB:s djurapotek. Hon
har därmed daglig kontakt med djurägare och
djurläkemedel.

Som ny sekreterare återkommer Kristina
Odensvik, informationsapotekare vid SLU.

AKTIV SEKTION
Sektionen har under året genomfört en hel del
aktiviteter och har också nya spännande saker
på gång. Vid 2003 års Läkemedelsforum i
oktober, apoteksvärldens motsvarighet till

Veterinärmötet, deltog sektionen med ett
seminarium som anslöt till mötets huvudte-
ma "Egenvård". Under rubriken "Egenvård
för våra husdjur" föreläste veterinärerna Anna
Einarsson, Kerstin Klingenberg och Jan Ski-
dell om mag- och tarmlidanden hos hund och
katt, kalv och smågris, samt häst. En djurvår-
dare från Helsingborgs djursjukhus, Lisa Vil-
téus, berättade om sårbehandling av smådjur
och häst och Carin Svensson föreslog lämpligt
innehåll för ett hemapotek för djurägare.
Enligt åhörarna blev detta ett mycket upps-
kattat program med skickliga föreläsare.

På 2003 års Veterinärmöte deltog sektio-
nen med en monter där det bland annat läm-
nades information om den tredagarskurs som
sektionen planerar att genomföra på SLU i
februari 2004. Kursen är i klinisk farmakolo-
gi med veterinärmedicinsk inriktning. Den
kommer att ge deltagarna de kunskaper som
behövs för att göra grundläggande bedöm-
ningar av läkemedels egenskaper och använd-
barhet utifrån deras farmakokinetik och far-
makodynamik. Kursen kommer att innehålla
både föreläsningar och praktiska datoröv-
ningar baserade på relevanta exempel från fäl-
tet. Kursorganisatören Björn Bengtsson har
också gjort ett upprop på Vetforum för att få
in lämpliga fall att studera. Håll utkik efter
mer information om denna kurs i SVT:s kurs-
kalendarium, deltagarantalet är begränsat.

Christina Arosenius

Apotekarsocietetens sektion "Läkemedel för djur"

Aktiv sektion för djurläkemedel

Karolina Törneke, veterinär
vid Läkemedelsverket och
Annette Lindberg, kurssekre-
terare vid Läkemedelsakade-
min, bemannade sektionens
monter under 2003 års
veterinärmöte.
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Hurdan veterinär vill det
svenska samhället ha?

➤

I december 2003 rapporterade nyhets-
medierna om studentdemonstrationer i
flera tyska universitetsstäder riktade mot
de sparkrav som ställts på universiteten.
Det är dock inte bara utomlands som
lärare och studenter är oroliga över de
besparingar som universitetsutbildning-
arna utsätts för. Studenterna vid Veteri-
närmedicinska fakulteten, SLU, Uppsa-
la har den senaste femårsperioden
demonstrerat två gånger för att ge
uttryck för sin oro. 

Vi förflyttar oss till den 14 december
1998. Ett par hundra strejkande studen-
ter har samlats under banderoller som
”Veterinärutbildningen utrotningsho-
tad” utanför SLU:s förvaltningsbygg-
nad, där SLU:s styrelse just sammanträ-
der. Anledningen till demonstrationen
är den kraftiga resursnedskärningen,
som hotar kvalitén på veterinärutbild-
ningen. Vid lunchtid kommer SLU:s
rektor ut och meddelar att SLU:s styrel-
se beslutat låta veterinärutbildningen gå
med underskott 1999 för att kvalitén
skall kunna räddas. Inga nya pengar,
men heller inga nedskärningar. 

Efter den avblåsta strejken fällde tröt-
ta lärare kommentarer såsom: ”Det gäl-
ler bara att ’mala på’ och klara en dag i
sänder. Vi balanserar precis på gränsen
till vad vi orkar. Något utrymme för
pedagogiskt nytänkande eller vidareut-
veckling finns inte. Det får bli större
undervisningsgrupper, strukna övnings-
operationer och pappersfall. Vi har inget
val – antingen köra med röda siffror i

budgeten eller avskeda i stort sett alla
lärare”. 

TRÖTTH ET OCH U PPGIVEN H ET
Tröttheten och uppgivenheten har inte
blivit mindre bland lärarna under de
fem år som förflutit sedan 1998. Hos en
del har den övergått i utmattningsde-
pression med långvarig sjukskrivning.   

Överbudgeteringen fortsatte de föl-
jande åren, ty härtill var man nödd och
tvungen, eftersom de för grundutbild-
ningen disponibla penningsummorna
blev allt mindre. Som resultat av de årli-

ga överbudgeteringarna har många
institutioner samlat på sig ett icke för-
aktligt underskott, vilket universitets-
ledningen nu kräver att vi skall betala av.
Med andra ord - det blir ännu mindre
pengar kvar till veterinärutbildningen.

HÄSTAKUTEN STÄNGS
Den 12 november 2002 var det dags för
nästa studentdemonstration. Utlösande
faktor var beslutet att i besparingssyfte
stänga ”hästakuten”. Ett hundratal stu-
denter demonstrerade på Mynttorget
utanför Riksdagshuset eftersom de
ansåg att den utbildning som de erbjöds
inte längre gav dem valuta för de satsade
studiemedlen. Stängningsbeslutet stod
dock fast och den 19 december 2002
stängdes hästklinikens jourverksamhet
temporärt. Stängningen utlöste kraftiga
protester från hästägare, lärare och stu-
denter. Nu skulle studenterna inte få
tillräckligt med praktisk träning i att

I och med nedmonteringen av veterinärutbildningen
riskerar Sverige att förlora sitt goda läge både vad gäller
djursjukvård, livsmedelshygien och frihet från salmo-
nella, antibiotika och hormoner. Det går inte längre att
staten fortsätter att skära ner anslagen till den veteri-
nära grundutbildningen, menar debattören.

Den 12 november 2002 var det dags för studentdemonstration. Utlösande faktor var
beslutet att i besparingssyfte stänga ”hästakuten” vid SLU.
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behandla akut sjuka djur. När EU-grup-
pen för utvärdering av veterinärutbild-
ningarna i Europa (EAEVE) för några år
sedan besökte Sverige sade de: ”It is
widely acknowledged that training a
veterinarian is inevitably more expensi-
ve than nearly any other disciplines.”
När skall detta gå upp för de svenska
makthavarna?  

Representanter för VMF uppvaktade
Jordbruksministern och Riks-
dagens Miljö- och jordbruks-
utskott, och enskilda riksdags-
ledamöter skrev insändare och
ställde interpellationer till
jordbruksministern. Även Sve-
riges Veterinärförbund enga-
gerade sig. Ingenting hjälpte.
Fortfarande inga nya pengar till veteri-
närutbildningen inom synhåll. Något
hände dock så småningom. Jour- och
beredskapsverksamheten vid hästklini-
ken återupptogs i omorganiserat skick
den 10 november 2003. Visserligen med
minskning av den undervisande perso-
nalen och osäker ekonomi, men ändå
något. 

KÄNSLA AV MAKTLÖSH ET
Veterinärutbildningen är en av de mest
eftertraktade utbildningarna i Sverige.
De studenter som kommit in har höga
anspråk och förväntningar på sin utbild-
ning. Många blir arga och besvikna när
de inser att innehållet i utbildningen
inte stämmer med det utlovade. I våras
JO-anmälde veterinärstudenterna
SLU:s rektor, ledning och styrelse bland

annat för att kursinnehåll har
förändrats kraftigt under pågå-
ende kurs. Anmälan är fortfa-
rande under utredning.

Alltfler ämnesföreträdare
känner maktlöshet. Det här går
inte längre! Institutionerna har
precis lämnat in sina budgetar

för 2004. Inga nya pengar i sikte, men
väl ytterligare minskningar och förbud
mot överbudgetering. Med andra ord -
vi måste göra ännu flera nedskärningar.
Är det verkligen meningsfullt att fort-
sätta att driva en förväntat halvdan vete-
rinärutbildning? Vore det inte bättre
med en snabb avlivning i stället för en
långsam och plågsam självdöd?  SLU:s

styrelse beslutade visserligen
den 29 april 2003 att uppdra åt
”fakultetsnämnden att i samråd
med rektors utbildningsråd se
över och ompröva veterinärut-
bildningens innehåll, organisa-
tion och utbildningsmål och
därvid anpassa den till föränd-
ringar i omvärlden och till sam-
hällets behov. Detta skall ske
skyndsamt och med den givna
utgångspunkten att utbildning-
en skall bedrivas inom dispo-
nibla ekonomiska ramar”.
Beslutet innebär att kostnader-
na för utbildningen måste
minska kraftigt, eftersom
”bedrivas inom disponibla eko-
nomiska ramar” varken tillåter
överbudgetering eller ger till-
skott av pengar. Resultatet kan
bara bli ett - en ytterligare
utarmning av kvalitén.

KONSEKVENSERNA 
AV NOLLBU DGET

Några institutioner har börjat fundera
på konsekvenserna av nollbudget för
2004. Ambulatoriska kliniken måste
minska antalet undervisande veterinärer
med ca hälften om ekonomin ska gå
ihop. På ”Ambulansen” tränas veterinär-
studenterna att tillämpa sina teoretiska
och praktiska kunskaper under fältmäs-
siga förhållanden på lantbrukets djur
inklusive häst. Kunskaper som är nog så
viktiga för den kliniskt verksamma vete-
rinären. Undervisningen i ämnet Livs-
medelshygien måste minska med 36
procent om budgeten ska hållas. Detta i
en tid när flertalet länder i stället ökar
utbildningen i ”Veterinary Public
Health” för att möta samhällets krav på
säkra livsmedel. Det är nämligen veteri-
närerna som vi till stor del har att tacka
för att sådana fruktade folksjukdomar
som tuberkulos och brucellos är utrota-
de i Norden. Vad som kommer att
hända med den unika svenska salmonel-
lasituationen eller förbudet mot foder-
antibiotika, vågar jag inte tänka på. När
inte längre bakgrundskunskaperna om
varför vi har bestämmelserna existerar,

Undervisningen i ämnet Livsmedelshygien måste minska med 36 procent om budgeten ska
hållas. Detta i en tid när flertalet länder i stället ökar utbildningen i ”Veterinary Public Health”.

➤
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försvinner snart
också bestämmel-
serna. 

En smärtsam på-
minnelse om vete-
rinärmedicinens
roll i folkhälsoarbe-
tet fick vi i och med
BSE-utbrotten i
England i slutet av
1980-talet. Sedan
kom mul- och klövsjukeutbrotten –
också i England. I Sverige hade vi förra
året EHEC-smitta från kallrökt korv. I
och med nedmonteringen av veteri-
närutbildningen riskerar Sverige att för-
lora sitt goda beredskapsläge vad beträf-
far zoonoser. Konkret handlar veterinä-
rens förebyggande folkhälsoarbete om

kontroll av hela den ani-
maliska livsmedelskedjan
från vård av och omsorg
om de levande djuren till
bevakning av livsmedlens
framställning och hanter-
ing fram till konsumenten.
Till detta skall läggas han-
deln med djur, smitt-
spridning, djurtransporter,
djurskydd m m som kräver

internationellt samarbete. 

EN SAMHÄLLSANGELÄGEN H ET
Kompetensen hos de nyutbildade vete-
rinärerna är inte en universitetsfråga
utan en samhällsangelägenhet. Konsu-
menterna måste även i framtiden kunna
lita på att de livsmedel de köper i buti-

kerna är fria från salmonella, antibiotika
och hormoner. Den djurägande allmän-
heten bör ha rätt att ställa krav på vete-
rinär kompetens i sjukvården av sina
djur. Det svenska samhället bör även i
framtiden förskonas från farsoter på
djur och människa genom upprätthål-
lande av ett fungerande smittskydd. Det
är samhällets krav på kunskap och kom-
petens som ska styra innehållet i den
svenska veterinärutbildningen och inte
hur mycket pengar som SLU:s styrelse
anser att veterinärutbildningen får
kosta. 

Marie-Louise Danielsson-Tham
leg veterinär, professor i 

livsmedelshygien

V E T R I S O N  -  E X P E RT
Den exklusiva ultraljudsapparaten för Veterinärstationer

Nu med 46 färdiga behandlingsprogram

VETRISON  - EXPERT
Den exklusiva ultraljudapparaten
Med 1 och 3 MHz i samma
Ul-huvud, indikationsindex och 
minne för individuella program mm
LCD-Comfort Display
Användarvänlig och med god 
visibilitet (figur).
Två frekvenser i båda UL-huvudena
(2,5cm2 och 5cm2) använder
frekvenserna 1 och 3 MHz.
Ergonomisk utformat och i först-
klassigt stål och dessutom vattentätt.

Kontinuerlig och pulsad UL-effekt
Kopplingskontroll: optiskt på enheten 
och UL-huvudet såväl som akustiskt.
Ett omfattande IndikationsIndex för
tillgänglig terapi via en alfabetisk Indi-
kationslista. Listan ger automatiskt
ett behandlingsprogram och föreslår dos.
Minne för individuella program
Programmet lagrar och tar fram de fyra
mest använda behandlingsprogrammen.
Enkel att använda både för Veterinär och
Veterinärassistenter.

TEKNISKA DATA:
UL uteffekt: 2,3 W/cm
Strömförbrukning: 70 W
Erfordrar spänning:
230 V + /-10%
Skyddsklass: 1, type BF
Dimensioner (W x H x D):
345 x 133 x 267 mm
Vikt 3,9 kg

PHYSIOMED instrument
uppfyller de senaste säker-
hetsföreskrifterna och bestäm-
melserna från Medical
Devices Ack (rörande medi-
cinsk-tekniskutrustning). De är
tillverkade enligt gällande
standard  avseende
kvalitetssäkring, typgod-
kända och CE-märkta
enligt Direktiv 93/42EEC

FÖR EFFEKTIV REHABILITERING

PHYSIOMED MEDICAL
Modern Medical Technologi

Karl Johansgatan 86 *414 55  Göteborg* Tel 031 – 12 37 90* epost:info@physiomedmedical.se* www.physiomedmedical.se*

»I och med ned-
monteringen av
veterinärutbild-
ningen riskerar
Sverige att förlora
sitt goda bered-
skapsläge...«
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Veterinär Janne Nurmi (grundutbildad
vid SLU, Uppsala), Veterinärmedicins-
ka Fakulteten, Helsingfors Universitet,
och Medicinska Fakulteten, Tammer-
fors Universitet, Finland, försvarade
torsdagen den 4 december
2003 sin avhandling för vete-
rinärmedicine doktorsexa-
men med titeln "ACL Graft
Fixation – Interference Screw
Fixation of the Soft Tissue
Grafts". Opponent var pro-
fessor Steven P Arnoczky,
Michigan State University,
USA. 

Korsbandsruptur är en
vanlig knäledsskada hos både
hundar och människor.
Korsbandsskador behandlas
kirurgiskt på människor med
ett sengraft gjort av material
från patienten. Korsbands-
substitutet (autograftet) fixe-
ras i hål som borras i femur
och tibia. Det finns många
olika fixeringsmetoder. En-
ligt nutida uppfattning är fix-
eringens styrka den svagaste
länken efter en korsbandsrekonstruk-
tion. Avhandlingen består av sex delstu-
dier i vilka vanliga fixeringsmetoder och
deras hållfasthet studerades biomeka-
niskt i vävnad från människa och gris.

Användning av grisens knäled i bio-
mekanisk kors-
bandsforskning är
mycket vanligt då
den allmänt har
ansetts vara en bra
modell för män-
niskans knäled. Resultaten visar dock
tydligt att biomekaniska resultat från
grisstudier inte kan användas som
modell för behandling av människans
korsbandsskador. Fixeringsstyrkorna
mätta i grisknäna var två gånger högre
än de verkliga värdena i människans
knä. Mättningar gjorda med peripheral
quantitative CT visade att den stora
skillnaden i fixeringsstyrkorna orsakades
av grisens höga bendensitet (ca 90 %
högre än människans).

Så kallade packande benborrar som
tränger ben in i borrhålets väggar har
rekommenderats för korsbandsrekon-

struktion för att skapa borrhål med
hårda, täta väggar vilka tros kunna för-
bättra fixeringsstyrkan av korsbandssub-
stitut. Även om de packande borrarna
har blivit populära, har ingen veten-

skapligt bekräftat deras effekt. Enligt
avhandlingens resultat har benpack-
ningen egentligen inte någon effekt på
fixeringsstyrkan.

Eftersom senor är viskoelastiska kan
ett senautograft tänjas postoperativt.

Detta kan i sin tur
leda till instabilitet i
knäleden. För att
bättre kunna kontrol-
lera sengraftets posto-
perativa förlängning,

har så kallat preconditioning rekommen-
derats. Numera säljs det till och med
speciella preconditioning-instrument för
uttänjning av senor och flera olika
uttänjningsprogram har introducerats
utan några vetenskapliga bevis på att
korsbandssubstitutets postoperativa
tension egentligen skulle kunna påver-
kas. Avhandlingens resultat visar att de
preconditioning-program som används
kliniskt inte eliminerar senornas viskoe-
lastiska egenskaper och har därför inte
någon kliniskt betydelse för korsbands-
substitutets postoperativa uttänjning.

En interferensskruv är numera det

mest använda red-
skapet för fixering
av korsbandssub-

stitut på människa. Det har påståtts att
fixeringens styrka kan förutspås om man
mäter patientens bendensitet före ope-
rationen eller interferensskruvarnas inv-
ridningsmoment under operationen.
Enligt avhandlingens resultat är det
dock omöjligt att förutspå fixeringsstyr-
kan kliniskt tillräckligt tillförlitligt på
individuell nivå med hjälp av bendensi-
tet eller interferensskruvarnas invrid-
ningsmoment, trots en korrelation mel-
lan faktorerna.

Sammanfattningsvis kan man kon-
statera att avhandlingens resultat avse-
ende grisens bendensitet annullerar en
stor del av de tidigare publicerade bio-
mekaniska korsbandsstudierna och
deras resultat. Avhandlingen visar också
att många av de kirurgiska metoderna
och instrumenten som rekommenderas
vid korsbandsrekonstruktion på männi-
ska saknar vetenskaplig grund och
egentligen inte fungerar så som deras
uppfinnare tänkt sig. ■

Fixering av sengraft vid korsbandskirurgi

disputationer

Respondenten Janne Nurmi i mitten, flankerad av
opponenten Steven P Arnoczky och professor Riitta-
Mari Tulamo (handledare).

Stipendium
Ur Sveriges Veterinär-
förbunds forskningsstift-
else, vars uppgift är att
understödja veterinärvet-
enskaplig forskning,
utdelas under 2004 ett
eller flera stipendier på 
sammanlagt 
60.000 kronor.

Ansökan om stipendium
skall med angivande av
till vilket ändamål medlen
kommer att användas,
insändas till veterinärför-
bundets styrelse före den 
1 mars 2004 (adress:
förbundskanliet).
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Epizteln innehåller denna gång bland annat
information om misstankar om scrapie och

newcastlesjuka. Under julhelgen konfirmerades också USA:s
första BSE-fall. Dessutom har SVD har påvisats i Portugal. För att få ett optimalt
utbyte vid kontakt med SVA:s epizootijour, lämnas information om hur veterinärer
använder sig av den. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket
och är i detta nummer sammanställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

TVÅ MISSTAN KAR OM SCRAPI E
Två fårbesättningar är spärrade med anled-
ning av misstanke om scrapie efter att djur
som undersökts inom ramen för Sveriges scra-
pieövervakningsprogram gett positivt resultat
på snabbtest. Konfirmerande undersökningar
pågår. 

BSE I  USA
Under julhelgen konfirmerades det första fal-
let av BSE i USA. Sjukdomen påvisades hos
en mjölkko efter provtagning som genomförts
i samband med nödslakt. Undersökningar
som pågår tyder på att kon ursprungligen
kom från Kanada. 

SVD I  PORTUGAL
Swine vesicular disease (SVD) har påvisats i
Portugal. Besättningen är avlivad och områ-
det runt besättningen har belagts med restrik-
tioner. Utredning angående smittans ur-
sprung pågår.

MISSTÄN KT N EWCASTLESJ U KA HOS
DUVOR I  SKÅN E
Antikroppar mot paramyxovirus typ 1 har
påvisats i prov från duvor i ett duvslag i Södra
Sandby i Skåne. Samtliga fåglar som hölls på
den spärrade anläggningen har avlivats. Prov-
tagning och undersökning har skett, då flera
duvor på anläggningen har dött. Provsvaren är
nu färdigodlade och inget paramyxovirus

kunde isoleras. Eftersom antikroppar mot
smittämnet tidigare påvisats har förmodligen
ändå besättningen varit smittad och de nu
tomma byggnaderna kommer att saneras.

EPIZOOTIJOU REN
SVA:s dygnet-runt-jour avseende epizooti-
ärenden är till för veterinärkåren. Avsikten är
att veterinärer ska få råd och hjälp med fun-
deringar kring och praktisk hantering av miss-
tänkta fall av epizootisjukdom. Även enklare

Swine vesicular disease har
påvisats i Portugal. Tidig
blåsbildning i kronranden
hos en gris med SVD.
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➤ frågor om allvarliga smittsamma djursjukdo-
mar besvaras givetvis, men veterinären bör
inte hänvisa djurägare och
andra till denna telefon utan
i förekommande fall själv
ringa för diskussion inför
vidare egen rådgivning. 

För att få ett optimalt
utbyte av epizootijouren kan
veterinären ringa redan
innan man träffat patienten,
för diskussion om vad man
särkskilt bör tänka på vid
aktuell sjukdomsmisstanke.
Veterinären bör sedan åter-
komma för vidare diskussion
när man införskaffat relevan-
ta fakta om klinik, epidemio-
logi m m. 

Vid diskussion om en
sjukdomsmisstanke är följande fakta alltid
relevanta: huvudsakliga symtom, kroppstem-
peraturen hos djur med symtom och hos djur
i deras närhet utan symtom, typ av djurhåll-
ning och vilka djurgrupper och djurslag som
finns i besättningen/anläggningen, hur

många djur som är sjuka av totalt hur många
djur och vilka djur som är sjuka. Dessutom är

givetvis information om miss-
tänkta smittvägar, om sådan
finns, intressant. Oavsett om
jourhavande epizootolog avfär-
dar misstanken eller om vidare
utredning påbörjas bör man all-
tid ringa igen om några nya
fakta kring sjukdomen fram-
kommer. Den initiala bedöm-
ningen baseras helt på veterinä-
rens uppgifter och är dessa
ofullständiga eller felaktiga blir
bedömningen fel. 

Det är alltså lämpligt att, om
det första samtalet baseras
endast på muntlig information
som veterinären fått av djuräga-
ren, veterinären återkommer till

jourhavande epizootolog när han/hon själv
sett djuret. Ring hellre en gång för mycket än
en gång för litet, epizootijouren är till för att
Sveriges veterinärer ska få hjälp och stöd i full-
görandet av sina skyldigheter enligt epizooti-
lagstiftningen. ■

■ ■ Telefonnumret till
SVA:s epizootologjour är:
018-67 40 01.

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

Kraftig ökning av harpest

❘ ❙ ❚ Antalet människor som smittats av
harpest nådde år 2003 rekordnivåer. SVA
varnar att sjukdomen snabbt sprider sig
söderut, rapporterade tidningen ATL den
16 december 2003.

Under 2003 hade t o m oktober 654
personer i Sverige insjuknat, jämfört med
161 under hela 2002. 2003 verkar alltså bli
det värsta året sedan 1967, då cirka 3 000
personer insjuknade.

– Helt klart är 2003 ett epedemiår.
Sjukdomen är anmälningspliktig och de
flesta anmälningar kom under augusti till
oktober, säger Ingegerd Kalling, överläka-
re på Smittskyddsinstitutet till Upsala
Nya Tidning. Smittans tyngdpunkt ligger i

Mellansverige - Örebro, Västmanland och
Närke men verkar alltså vara på marsch
söderut. Även Hälsingland och Gästrik-
land har varit särskilt utsatta.

Harpest är en zoonos som inte smittar
mellan människor. Bärare är framför allt
hare, lämmel, sork samt troligen bäver.
Människan smittas av direktkontakt med
sjukt djur eller genom myggstick. En
smittväg är damm från utrymmen med
döda gnagare. Dammet andas in och kan
ge pneumoni. Symtomen kan vara hög
feber, öppet lokalt sår och svullna lym-
fkärl.

Enligt SVA sprider sig nu sjukdomen
snabbt söderut i landet och framför allt
harjägare bör akta sig. SVA följer utbred-
ningen av smittan, och vill därför få in

döda fält- och skogsharar från Uppland,
Södermanland, Närke, Östergötland och
Västra Götaland. Mer information finns
på myndighetens hemsida
www.sva.se ■

❘ ❙❚ noterat
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Två veterinärer med egen praktik
ville avskeda en anställd men ham-
nade i konflikt med den anställdes
fackförbund. De kontaktade då
veterinärförbundet och fick för-
handlingshjälp. Exemplet visar att
SVF också ställer upp i vissa arbets-
givarfrågor.

När veterinärerna Liselotte Nordh-Col-
lins och Mark Collins med den egna
praktiken Collins’ Clinic i Jönköping
försökte säga upp en anställd djur-
sjukvårdare, stötte de på patrull. Den
anställdes fackförbund Svenska Kom-
munalarbetareförbundet hävdade att
veterinärerna begått brott mot lagen om
anställningsskydd, förklarade uppsäg-
ningen ogiltig och begärde förhand-
lingar.

– När vi fick brevet från den anställ-
des förbund kände vi att det här klarar
vi inte av. Som veterinär kan man inte
vara insatt i alla lagtexter, säger Liselotte
Nordh-Collins.

HON SLOG DÄRFÖR en signal till vete-
rinärförbundets kansli och fick där tag
på en av förbundets jurister, Anders
Lefrell. Han satte sig in i hela historien
som enligt Liselotte Nordh-Collins
handlar om en remiss som försvann när
djursjukvårdaren underlät att posta den.
Detta resulterade i att djuret fick leva
med smärtor under onödigt lång tid och
att djurägaren blev upprörd och hotade
med att anmäla kliniken. När saken
uppdagades ljög dessutom djursjukvår-
daren om vad som hänt, berättar Lise-
lotte Nordh-Collins.

– Hela historien blev väldigt känslo-
laddad och det var därför vi kände att vi
inte kunde fortsätta jobba med den
anställde. Det går ju inte att jobba med
någon som man inte litar på, förklarar
hon.

Eftersom djursjukvårdaren var tim-
anställd trodde inte veterinärerna att det
behövdes någon särskild uppsägnings-
tid, vilket visade sig vara helt fel.

– Vi reagerade intuitivt och sedan

upptäckte vi att vi gjort en blun-
der, säger Liselotte Nordh-Col-
lins.

ENLIGT ANDERS LEFRELL

hade veterinärerna gjort vissa
formella fel. De hade till exempel
inte varslat eller varnat den
anställde, vilket ska göras enligt
lag. Möjligen hade de inte heller
tillräckliga skäl för att skilja djur-
vårdaren från sin anställning.
När Anders Lefrell fick ärendet
på sitt bord räknade han ut att
kliniken skulle kunna bli skyldi-
ga djursjukvårdaren uppemot
80 000 kronor i skadestånd för
dessa försummelser. Dessutom kunde
den anställde ställa krav på lön under en
månads uppsägningstid.

Anders Lefrell trädde in och förhand-
lade för arbetsgivarna och resultatet blev
att veterinärerna ska betala en månads-
lön samt 10 000 kronor i skadestånd till
djursjukvårdaren.

– Kravet var väsentligen högre från
början. Dessa veterinärer fick tillbaka
pengarna för många års med-
lemsavgifter på en gång, säger
Anders Lefrell.

– Vi är jättetacksamma
över hjälpen och hade för-
modligen gjort ännu fler fel
om vi hade förhandlat själva,
menar Liselotte Nordh-Col-
lins som tipsar andra medlem-
mar att ringa till förbundet
vid behov.

Vid en konflikt mellan
veterinärer måste veterinär-
förbundet alltid ställa sig på
den anställdes sida. Men när
en veterinär arbetsgivare inte
kan komma överens med en
icke-veterinär arbetstagare
ställer förbundet gärna upp med rådgiv-
ning eller förhandlingshjälp till arbetsgi-
varen. Detta gäller om arbetsgivaren
inte är medlem i någon arbetsgivarorga-
nisation, till exempel Skogs- och Lant-
bruksarbetsgivarna.

Karin Nordin

Privatpraktiker fick hjälp av veterinärförbundet

»Hela historien blev
väldigt känslolad-
dad och det var där-
för vi kände att vi
inte kunde fortsätta
jobba med den
anställde.«

Anders Lefrell, förhandlingschef på
Sveriges Veterinärförbund, kan i vissa fall
hjälpa till i arbetsgivarfrågor.
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Starta eget – inspirationsdag i Malmö 
Arrangör: SACO i samarbete med tio medlemsförbund, däribland Sveriges 

Veterinärförbund. Inspirationsdagen riktar sig till dig som är medlem i 
något av de arrangerande förbunden.

Tid: 3 mars 2004
Plats: Brygghuset Malmö AB, Cacaosalen, Bergsgatan 33

Inspirerande föreläsare medverkar tillsammans med praktiker och 
förbundsföreträdare för att ge svar på dina frågor om att starta eget.

Program
08.30 Kaffe

09.00 Intro/syfte med dagen

09.15 Att starta eget - utmaningar & möjligheter: Monica Lindstedt, civilekonom och
företagsledare i tidningsbranschen. Monica pratar om entreprenörskap och om att “se det
alla ser och göra det ingen gjort förut” - hon kåserar om hur det är att göra verklighet av
vilda idéer. Hon föreläser också om styrelsearbete i praktiken, om ledarskapets utmaningar
(att leda i tillväxt kontra förvaltning) och om kvinnligt ledarskap.

10.30 Paus

10.45 Våga vinn - att ta första steget: Fredrik Härén, författare, bland annat till boken
“Internet i marknadsföringen” (1995). 1999 skrev han även boken “Kan en dator le?” om
Internets egenskaper som serviceverktyg. Lanserar inom kort sin tredje bok - Idébok - som
är en övningsbok i att tänka annorlunda.

12.00 Lunch

12.45 Det egna företagandet: NyföretagarCentrum, som startas på lokalt initiativ och
finansieras genom att lokala krafter engagerar sig. Det finns idag drygt 80 Nyföretagar-
Centrum i Sverige. 15 000 personer fick där rådgivning under förra året. Av dessa startade
4 500 företag efter rådgivningen.

13.45 Bokföring på Internet: Multientreprenören Leif Billion, som är grundare av Start
and Run AB delar med sig av sina erfarenheter som entreprenör. Praktiska exempel på hur
man håller nere kostnaderna och kreativa tankar om hur man når nya kunder och skapar
nya intäktsskällor.

14.30 Vad kan förbunden & SACO göra för dig som egenföretagare? Möjlighet till
“rundabordssamtal” med egen förbundsföreträdare kombinerat med kaffe.

16.00 Avslutning

Anmälan senast den 26 februari på SACO:s hemsida www.saco.se. Seminariet är kost-
nadsfritt*. För mer information, kontakta Jonas Bengtsson (jonas.bengtsson@saco.se).

SACO arrangerar också Starta-eget-dagar i Göteborg, Karlstad och Stockholm den
1 april, 27 april och 16 september 2004. Ytterligare information finns på SACO:s
hemsida under rubriken “Kalendarium”.

*SACO debiterar 500:- för omkostnader om du är anmäld, men uteblir utan att meddela detta 
senast den 26 februari.
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KC-biblioteket på Ultuna i Uppsala
har bytt namn. Med det nya nam-
net, Veterinärbiblioteket vid Klinik-
centrum, vill bibliotekarierna ta
bort en del av bibliotekets anony-
mitet. Dessutom vill de klargöra att
biblioteket står till alla veterinärers
förfogande, något som även gäller
biblioteket vid SVA.

Alla veterinärer och veterinärstudenter
är välkomna att utnyttja tjänsterna både
på Veterinärbiblioteket vid Klinik-
centrum och på Veterinärmedicinska
biblioteket vid SVA i Uppsala. Bor man
inte i närheten går det bra att kontakta
biblioteken per telefon eller e-post.

– När veterinärerna slutar studera på
Ultuna glömmer de bort att de kan låna
härifrån. Eller också tror de inte att de
kan låna här längre. Men de och alla
andra får gärna använda biblioteket,
säger Cecilia Petersson, bibliotekarie på
Veterinärbiblioteket vid Klinikcen-
trum.

– De som läste till veterinär innan
1985, när biblioteket startades, kanske
inte heller känner till att de kan vända
sig hit, fortsätter Michael Eklund, bib-
liotekarie på samma bibliotek.

VETERINÄRBIBLIOTEKET vid Klinik-
centrum har böcker och tidskrifter på
det veterinärmedicinska området.
Tyngdpunkten ligger på examination
och diagnos av sjuka djur. SLU-biblio-
teken kan hjälpa till med att göra enkla-
re ämnessökningar och ta fram artiklar
och litteratur. På bibliotekens hemsida
(se faktarutan för adress) finns tillgång
till uppslagsverk och en bibliotekskata-
log där det går att förlänga lån och se
vilka böcker som finns tillgängliga.
Veterinärstudenternas examensarbeten
och doktorsavhandlingar på det veteri-
närmedicinska området kan också lad-
das ner direkt från hemsidan. Den som
vill låna böcker och inte vill sköta post-
gången själv kan istället låta närmaste

stadsbibliotek göra detta. Att låna böck-
er är gratis men biblioteken tar betalt för
att ta fram artiklar.

– Utvecklingen av veterinärmedici-
nen går jättesnabbt och veterinärerna
har ansvar för att hålla sig ajour med
den. Evidensbaserad medicin, som är
etablerad inom humanmedicinen, har
nu börjat komma även inom veterinär-
medicinen och då ingår det i jobbet att
utbilda sig, läsa artiklar och uppdatera
sig. Vi på SLU-biblioteken har möjlig-
het att göra veterinärernas jobb lättare,
menar Michael Eklund.

VETERINÄRMEDICINSKA biblioteket
vid SVA har veterinärmedicinsk och
medicinsk litteratur med framför allt
mikrobiologisk och patologisk inrikt-
ning. Specialiteterna är bland annat
parasitologi, fisk och vilt. Även detta
bibliotek välkomnar nya kunder.

– Många har en känsla av att SVA-
biblioteket är ett stängt myndighetsbib-
liotek men tvärtemot vad som blivit
känt är biblioteket öppet för alla Sveri-
ges veterinärer och veterinärstudenter
oavsett var de befinner sig, säger Gunnel
Erne, 1:e bibliotekarie på Veterinärme-
dicinska biblioteket vid SVA.

Karin Nordin

Kontakta veterinärbiblioteken:

Veterinärbiblioteket vid
Klinikcentrum:
tel: 018-67 25 04   fax: 018-67 35 95
e-post: KC-biblioteket@bibul.slu.se 

Veterinärmedicinska 
biblioteket vid SVA:
tel: 018-67 41 11, 018-67 41 12
fax: 018-30 32 39
e-post: SVA-biblioteket@bibul.slu.se 

Båda biblioteken kan nås via 
hemsidan: http://www.bib.slu.se/

Bibliotekarier vill göra
veterinärers jobb lättare

Michael Eklund och Cecilia Peterson är
bibliotekarier på Veterinärbiblioteket vid
Klinikcentrum i Uppsala. De välkomnar
veterinärer i hela landet att kontakta
dem för artikelsökningar och boklån.

Gunnel Erne och
Agneta Lind,
bibliotekarier på
Veterinärmedi-
cinska biblioteket
vid SVA, har hand
om veterinärme-
dicinsk och medi-
cinsk litteratur
framför allt med
inriktning på
mikrobiologi och
patologi.
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Att arbeta med hästar –
Arbetsmiljö och planering

"Att arbeta med hästar" är en utbild-
ningsbok på drygt 100 sidor. Boken
vänder sig till personer som fram-
för allt arbetar inom
ridskoleverksam-
het och inom
trav- och galopp-
branschen, men
även andra verksam-
heter inom hästnär-
ingen kan ha god
hjälp av boken. Då
hästnäringen ofta be-
står av småföretagare
riktar sig boken framför
allt till dem och dess
anställda. Även (häst)vete-
rinärer med anställd perso-
nal kan ha hjälp av boken då
en djursjukvårdare ofta har
den typ av arbetsuppgifter
som sker i stallmiljön.

Boken tar upp allt från arbetsmiljöla-
gar till djurskyddslagen med en lättför-
stålig förklaring av innebörden i respek-
tive lag. Inom arbetsmiljön tas aktuella
och viktiga ämnen upp, bland annat hur
personal skall kunna känna sig delaktiga
och ta ansvar för sina arbetsuppgifter.

Flera kapitel inriktar sig på hur arbets-
skador skall förhindras och hur man
kan/skall göra för att förhindra att dessa
uppstår, vilket är nog så viktigt i dagens
samhälle.

SKADEFÖREBYGGAN DE TI PS
Det är inte bara de som arbetar med häs-

tar som berörs i boken den
ger även bra tips och råd
angående daglig hästsköt-
sel med många praktiska
tips för att förebygga
sjukdomar/skador hos
hästarna och de som
arbetar med dem.
Detta kapitel tar även
upp vad som är bra
att tänka på vid
veterinärvård av
häst. Utifrån en
veterinärs ögon
kunde dock ex-
emplen ha varit
fler då viktiga
sådana utebli-

vit, så som tillgång
till rent avlastningsbord och

möjligheter att tvätta sig.
I slutet av boken finns det reportage

från ett trav- respektive galoppstall med
kort beskrivning av verksamheten. Det
finns också exempel på dagliga och veck-
ovisa arbetsrutiner samt planering för
längre perioder, även checklista för
arbetsmiljöplanering och brand ges i en
kort sammanfattning. 

Frågor för självstudier på bokens
innehåll finns, samt litteraturhänvis-
ningar och webbadresser som kan vara
bra för att fördjupa sina kunskaper.

BRA BOK
Sammanfattningsvis är detta enligt min
mening en bra bok som alla inom häst-
branschen kan ha nytta av. Boken ges ut
av Prevent, som är en ideell organisation
och sysslar med arbetsmiljöfrågor. De
ger ut faktalitteratur, CD, arrangerar
utbildningar och konferenser inom
området. För den intresserade finns mer
att läsa på Prevents hemsida 
www.prevent.se.

Kristin Abrahamsson
Leg veterinär, ATG Hästklinik AB, Göteborg

bokanmälan

❘ ❚  f a k t a
att arbeta med hästar – 

arbetsmiljö och planering

Författare: Mats Mellberg
Formgivning och Produktion:
Prevent, Box 20133, 104 60 Stock-
holm, tel 08-402 02 00, e-post
info@prevent.se, www.prevent.se
Antal sidor: 107,
rikligt illustrerad i färg.
Pris: 150:- kr + moms vid beställ-
ning hos Prevent.
ISBN-nummer: 91-7522-792-4.

litteraturtjänst

Lån, kopior av artiklar eller litteratur-
sökning kan beställas från SLU-biblio-
teken http://www.bib.slu.se Frågor
angående beställningar av lån eller
kopior tel: 018-67 11 12, fax: 018-67 28 53
eller e-post: lan@bibul.slu.se 
Frågor angående litteratursökning tel:
018-67 11 03 eller e-post:
infosok@bibul.slu.se
Lösnummer av Läkartidningen kan
beställas från Läkartidningens sekreta-
riat per brev, Box 5610, 114 86 Stock-
holm, eller per tel 08-790 33 00.

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Rosenlunds allé 8, DK 2720 Vanløse,
Danmark. Adress till Norsk Veterinær-
tidskrift: Den Norske Veterinærfore-
ning, General Birchs Gate 16, NO-0454
Oslo, Norge.

■ Övervaknings- och kontrollprogram för
landdjur, fisk och mussla i Norge med
tyngd på BSE-, salmonella- och paratuber-
kulosprogram
Overvåkings- og kontrollprogrammer for
landdyr, fisk, og skjell i Norge med vekt på
BSE-, salmonella- og paratubekulosepro-
grammene
Mørk T, Tafjord Heier B, Ruud Alvseike K,
Lund A
Norsk VetTidsskr, 2003, 115, 11, 707-717

■ Övervakning av skrapsjuka i Norge 1997-
2003
Overvakning av skrapesjuke i Norge 1997-
2003

Valheim M, Hopp P, Ruud Alvseike K,
Ruud C, Bratberg B
Norsk VetTidsskr, 2003, 115, 12, 773-781

■ Husdjursförgiftning med alvarstånds
(Senecio jacobea) och vattenstånds (Sene-
cio aquaticus) i Norge.
Uppklarings- och bekämpningsarbetet
under 100 år.
Husdyrforgiftning med landøyda (Senecio
jacobea) og dikesvineblom (Senecio aqua-
ticus) i Norge. Oppklarings- og bekjempel-
searbeid gjennom 100 år
Ingebrigtsen K, Appelgren L-E, Frøsile A
Norsk VetTidsskr, 2003, 115, 12, 783-792

■ Ketos
Ketose
Andersen J E, Kristensen E
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 21, 26-28

■ Bogsår hos suggor
Skuldesår hos søer
Lund M, Aalbæk B, Elvang Jensen H
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 22, 8-11 ➤
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Retrievern som
apportör

"Retrievern som
apportör" är den
instruktionsbok jag
som retrieverägare
önskat mig länge till
stöd för oss nybörjare i
jaktträningens värld.
Må vara att de flesta hun-
dar av retrieverras appor-
terar glatt och villigt, men
förr eller senare stöter man
på problem och det är inte
alltid lätt att hantera med bibehållen
arbetsvilja hos hunden. 

I boken ges bra information om hur
man lägger upp en pedagogisk apport-
träning och hur man hanterar de pro-
blem som man oundvikligen stöter på.
Det märks att författarna har stor erfa-
renhet av just denna typ av hundar när
de talar om svårigheter som att hunden
blir för ivrig eller självständig. Det är
trevligt att de i alla kapitel, för varje
övning, tar upp de saker som kan gå
snett och ger handfasta tips hur man
hanterar detta, utan att därigenom ge
sken av att detta är den ultimata lös-
ningen. Förklaringarna hur det kan tän-
kas att hunden uppfattar den ena eller
andra situationen ger en ökad förståelse
utan att därför ge någon bismak av
"kvasipsykologi", vilket tilltalar mig.
Man blir inspirerad att ge sig ut med

hunden och träna utan att känna sig
misslyckad om den inte gör som den
borde. 

Det som också är sympatiskt är att
boken är fri från "krav" och "för-
bud", det är ingen katekes, och
den riktar sig lika mycket till den
som bara vill aktivera sin hund
som den som siktar på att tävla
och/eller delta i riktig jakt. De
illustrativa teckningarna och
fotona gör texten lättfattlig.
Kort sagt, en bok som
rekommenderas till den
retrieverägare som vill
jobba med sin hund men
inte är så erfaren själv
och vill lära sig mera.

Susanna Sternberg
Leg veterinär, Uppsala

bokanmälan

❘ ❚  f a k t a
retrievern som apportör

Författare: Lena Bratsberg-
Karlsson och Memea Mohlin.
Förlag: ICA bokförlag.
Antal sidor: 126, 70 färgfoton, 20
teckningar.
Pris: 239:- kr.
ISBN-nummer: 91-534-2230-9

Semestervikarier!
Vi söker två klinikveterinärer (smådjur) till vårt 

djursjukhus maj – augusti.
Sista ansökningsdag 1 mars 2004.
Välkommen med din ansökan till:

Box 1257, 501 12 Borås
e-post till: ullag@blastjarnan-boras.com  Tel: 033-20 54 50

■ Sex års smärtforskning – vid laboratoriet
för farmakologi och veterinär terapi
Seks års smerteforskning –ved laboratori-
um for farmakologi og veterinær terapi
Svendsen O
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 23, 6-9

■ Vaccination varje år? 
Ny vaccinationspolitik för hund och
katt
Vaccination hvert år? Ny vaccinationspoli-
tik for hund og kat
Strøm H
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 23, 20-22

■ Angiostrongylus vasorum hos hund i
Danmark
Angiostrongylus vasorum hos hund i
Danmark
Koch J
Dansk VetTidsskr, 2003, 86, 23, 30

■ Smärtbehandling
Smertebehandling
Busch E
Ds nyt 2003, 19, 9, 16-17

Ur Läkartidningen
■ Missbruk, sjukdom och brott orsaker till

delegitimering
Läkartidn 2003, 100, 44, 3529

■ Fallbeskrivning, Salmonellaosteomyelit
–ovanlig orsak till skelettdestruktion
Lundblad H, Brosjö O
Läkartidn 2003, 100, 48, 3968-3971

Helene Raue
Veterinärmottagning

Sökes: kollega som vill arbeta
tillsammans med mig på min
smådjursklinik som framför allt
är inriktad på hudsjukdomar
och allmän medicin.
Kliniken, som är inrymd i ett
smakfullt renoverat gammalt
stall, ligger två mil från Malmö-
Lund i ett vackert landskap med
angränsning till bokskogen.
Möjlighet finns att hyra tjänste-
bostad på gården under en tid.
Tjänsten är efter önskemål, hel-
eller deltid. Erfarenhet av
smådjur är en fördel men inget
absolut krav. Egenskaper som
servicekänsla, ödmjukhet och
öppenhet värderas lika mycket.
Närmare upplysningar om 
tjänsten kan lämnas av Helene
Raue, tel:040-408908.

Välkommen snarast med Din
ansökan till:

Helene Raue Veterinärmottagning AB
Bruksgården, Norrskogsvägen

187:9, 233 91 Svedala 
eller per e-post: raue.vet@telia.com

➤
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■ Nya
3-5/2 -04. Kurs i klinisk farmakologi
med veterinärmedicinsk inriktning.
Arrangeras i Uppsala av Läkemedelsaka-
demien i samarbete med Föreningen
Läkemedel för djur. Info: Annette Lind-
berg, tel: 08-723 50 49 e-post: annette.
lindberg@lakemedelsakademin.se 
hemsida: www.lakemedelsakademin.se

20-21/2 -04. Kurs i plastikkirurgi
arrangeras av Svenska Djursjukhusföre-
ningen i samarbete med SVS Smådjurs-
sektion i Västerås. Info: Barbara K-Hall-
ström, tel: 0220-291 30, 
fax: 0220-291 31. 
(Se annons i denna tidning)

3/3 -04. Starta eget – inspirations-
dag arrangeras av SACO i samband

med Sveriges Veterinärförbund på Bryg-
garhuset i Malmö. Info: Jonas Bengts-
son e-post: jonas.bengtsson@saco.se
hemsida:www.saco.se 
(Se annons i denna tidning)

12-13/3 -04. Kurs i akut ögonkirurgi
arrangeras av Skalpellen och Jönköpings
Smådjursklinik på Visingsö. Info: Ulf
Axelsson tel: 036-37 91 91, 
e-post: ulf.axelsson@
jonkopings-smadjursklinik.se 
(Se annons i denna tidning)

24-25/3 -04. Svenska Djurhälsovår-
dens fortbildningskonferens arran-
geras på Billingehus, Skövde. Info: 
e-post: ulla.kyhlstedt@svdhv.org eller
fax: 08-725 81 72. 
(Se annons i denna tidning).

26-28/4 -04. The Food 21 Symposium,
Towards Sustaiable Production and
Consumption. Arrangeras i Uppsala av
SLU. Info: hemsida: 
www-conference.slu.se/food2004 
e-post: food2004@slu.se 
fax: 018-67 35 30. 

■ Tidigare publicerade
29-30/1 -04. Kurs i hästutfodring
för veterinärer. Arr: Wallby Säteri.
(SVT 15/03)

6/2 -04. Kurs i konsten att skriva
specialarbete, Regionsjukhuset 
Strömsholm. (SVT 16/03)

9-14/2 -04. Kurs i AI på häst. Arr: Insti-
tutionen för obstetrik & gynekologi,
SLU. (SVT 14/03)

5/3 -04. Kurs C15 för djursjukvårda-
re, Ultuna. Arr: Kompetenscentrum
smådjur, SLU. (SVT 16/03)

9-10/3 -04. Kurs i mastitbekämpning
på besättningsnivå, Uppsala. Arr:
Svensk mjölk. (SVT 16/03)

11/3 -04. Grundkurs i smådjurstand-
vård för tandläkare, veterinärer
och djurvårdare, Helsingborg. 
Arr: Sveriges Tandläkarförbund. 
(SVT 16/03)

12/3 -04. Kurs C15 för djursjukvår-

kongresser
& kurser

Associate Research Scientist
11-månaders projektanställning Ref nr 145/03
Vi söker en djurtekniker för i första hand en 11-månaders projektanställning.

Teamet behöver under en period utökas för att ta hand om ett större projekt,
gruppen arbetar uteslutande med möss. 

Arbetsuppgifterna omfattar bl a skötsel av möss såsom bur/vattenbyten, injektioner,
viss anestesi, märkning med öronklippning samt tatuering. Du kommer även att
ansvara för en del av den avel som vi bedriver vilket kräver ett stort ordningssinne
och ett nära samarbete med övriga medarbetare.

Personen vi söker har djurvana, gärna djurskötarutbildning och måste kunna arbeta
självständigt.

Då vi har flera medarbetare på avdelningen som inte talar svenska ser vi gärna att
du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska.

För mer information om tjänsten, kontakta gärna Stefan Leander, 046-33 76 31.

Välkommen att ansöka direkt från vår hemsida www.astrazeneca.se, senast den 
6 februari 2004.

www.astrazeneca.se
Läs mer om denna tjänst och alla andra lediga jobb på webben. Här kan
du även e-posta din ansökan.

Jag vill påverka.

www.astrazeneca.com

SVT nr 1 -04   04-01-26  16.23  Sida 51



52 nummer 1  •  2004 svensk veterinärtidning 

PMWS-sjuka 
grisar avlivade

❘ ❙ ❚ Utbrottet av PMWS (Post-Weaning
Multisystemic Wasting Syndrome) på
Månseryds galtavelsstation utanför
Jönköping (se SVT 16/03), är ovanligt
lindrigt. I slutet av december hade 40
sjuka grisar avlivats. Så här långt har
två-tre procent av grisarna blivit sjuka. I
bruksbesättningar utomlands är mot-
svarande siffra minst tio procent. Det är
inte ovanligt att hälften av grisarna
drabbas i en infekterad besättning.

Det finns idag ingen misstanke om
att sjukdomen finns i någon svensk
bruksbesättning. Hypotesen är att
utbrottet skett på Månseryd. Att sjuk-
domsförloppet blivit lindrigt tillskrivs
den svenska modellen. Djuromsorgen är
god och det finns inte så många andra
smittämnen. Tills vidare har all insätt-
ning på Månseryd stoppats.

Sista veckan 2003 hade samtliga
avelsbesättningar och gyltproduceran-
de besättningar kontaktats. Inom några
månader ska alla vara kontrollerade på
plats. Det handlar om 120 besättningar,
varav en del tillhör Avelspoolen.

– Vi gör ingen skillnad på kooperativa
och privata grisar, säger Jan-Åke
Robertsson, Svenska Djurhälsovården.

Diskussioner förs med försäkringsbo-
lag om möjligheten för lantbrukare att
teckna besättningsförsäkring för att
gardera sig för framtida utbrott i bruks-
besättningar. - Hur det ska lösas vet vi
inte. Men vi är överens om att möjlighe-
ten ska finnas, som en trygghet för
djurägarna, förklarar Jan-Åke Roberts-
son. ■

Källa: Land Lantbruk nr 50/03.

dare, Ultuna. Arr: Kompetens-
centrum smådjur, SLU. (SVT 16/03)

12-13/3 -04. Kurs i akut ögonkirurgi,
Visingsö. Arr: Skalpellen och Jönkö-
pings Smådjursklinik. (Se annons i
denna tidning)

13-14/3-04. Kurs i tandsjukdomar
hos katt samt kanin och marsvin,
Halmstad.  Arr: Svenska sällskapet för
djurtandvård (SSDt) (SVT 16/03)

20-21/3 -04. Grundkurs i reptilsjuk-
domar, Spånga gymnasium. Arr:
Djurkliniken Roslagstull och Region-
sjukhuset Strömsholm i samarbete med
Veterinärföreningen Vexotic och
Spånga gymnasium. (SVT 16/03)

24-25/3 -04. Svenska Djurhälsovår-
dens fortbildningskonferens, Bil-
lingehus, Skövde. (SVT 12/03)

2/4 -04. Kurs i ID-märkning, Ultuna.
Arr: Kompetenscentrum smådjur, SLU.
(SVT 16/03)

16/4 -04. Kurs i ID-märkning, Ultuna.
Arr: Kompetenscentrum smådjur, SLU.
(SVT 16/03)

6-7/5 och 17-19/5 -04. Grundkurs för
hund- och kattdagis/pensionat,
Ultuna. Arr: Kompetenscentrum små-
djur, SLU. (SVT 16/03)

3-4/09 -04. Konferens "Smådjursda-
garna", Ultuna. Arr: Kompetenscen-

inbjuder till kurs i
”Konsten att skriva specialarbete”

Fredagen 6 februari 2004
Plats Regiondjursjukhuset Strömsholm

Målsättning En praktisk handledning i konsten att skriva 
specialarbete i SVS djurslagsspecialisering

Målgrupp Kursen vänder sig i första hand till veterinärer 
som går utbildning inom smådjur, men även de 
som går hästutbildningen är välkomna.

Föreläsare Nils Wallin Håkanson, Diplomate ACVO, 
Diplomate ECVO

Kursavgift 2000 kr exkl moms. Lunch, kaffe och kurs-
dokumentation ingår.

Upplysningar Lena Andersson, tel 0220-458 81

Anmälan Bindande anmälan till: Regiondjursjukhuset 
Strömsholm, Syltahagsvägen 12, 730 40 
Kolbäck, lena.andersson@regdjsh.se

Ultraljudsapparat säljes
PIE-Parus inkl. elektronisk mikrokonvex probe R17 (5/7,5Mhz)
Tillverkningsår 2001, mycket lämplig för abdominal sonografi på
smådjur. Pris komplett : 60.000:- + moms.

Norrköpings Smådjursklinik AB
Kontakt: Vet. Andreas Koch-Emmery
Tel. 011-159810 Fax: 011-159850
Mail: info@norrkopings-smadjursklinik.se

❘ ❙ ❚ noterat ➤
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trum smådjur, SLU. (SVT 16/03)

23-24/09 -04. Kurs i genetik och
smådjursavel, Jällaskolan. Arr: Kom-
petenscentrum smådjur, SLU. (SVT
16/03)

16-17/10 -04. Kurs i Hundetologi,
Ultuna. Arr: Kompetenscentrum
smådjur, SLU. (SVT 16/03)

Internationella

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

■ Nya
7-8/2 -04. Practical Workshop in
Arthoscopy arrangeras utanför Oslo av
Jan F. Andersen A/S. 
Info: tel: +47 61 31 49 49, 
fax: +47 61 31 49 50, 
hemsida: www.jfa-as.no 
(se annons i denna tidning). 

11-15/2 -04. International Sympo-
sium on Lameness arrangeras i Mari-
bor, Slovenia av UNGULA Zeml-
ji_&Co d.n.o., Ljutomerska 25, 2270
Ormo_, Slovenia, 
tel: +386 41 639 087, 
fax: +386 2 7404 301, e-post:
borut.zemljic@veterina-ormoz.si 
hemsida: 
www.ruminantlameness.com

21-22/2 -04. Kurs i Ophthalmology in
general practice arrangeras utanför
Oslo av Jan F. Andersen A/S. Info: tel:
+47 61 31 49 49, fax: +47 61 31 49 50,
hemsida: www.jfa-as.no 
(se annons i denna tidning).

6-7/3 -04. Kurs i Successful appro-
ach to emergency colic in the horse
arrangeras utanför Oslo av Jan F. Ander-
sen A/S. Info: tel: +47 61 31 49 49, 
fax: +47 61 31 49 50, 
hemsida: www.jfa-as.no 
(se annons i denna tidning).

29/3-2/4 -04, 26-30/4 -04 och 10-14/5
-04. Master of Veterinary Public
Health, modul 3: Diseases Control
Strategies arrangeras i Danmark av
Den Kgl. Veterinær- og landbohøjskole.

Info: Jens Frederik Agger, 
tel: +45 3528 3013, e-post: jfa@kvl.dk
hemsida: http://uk.kvl.dk/continuing

31/3-1/4 -04. Focus on veterinary
nutrition symposium arrangeras i
Chicago, USA av Petfood industry
magazine. Info: Marcia Riddle e-post:
Riddle@wattmm.com 
hemsida: 
www.petfoodindustry.com 

24-25/4 -04. Praktisk grunnkurs i
tannmedisin i smådyrpraksis arran-
geras utanför Oslo av Jan F. Andersen
A/S. Info: tel: +47 61 31 49 49, 
fax: +47 61 31 49 50, 
hemsida: www.jfa-as.no 
(se annons i denna tidning).

29/4-2/5 -04, 3-6/6 -04, 2-5/9 -04, 21-
24/10 -04. IVAS basic course on
Veterinary acupuncture arrangeras i
Köpenhamn av Nordic veterinary asso-
ciations. Info: Kristine Elbæk 
tel: +46 3940 1034, 
e-post: Kristine@holi-vet.dk 
hemsida: www-nordvet.slu.se 
(se annons i denna tidning)

8-9/5 -04. Practical course in veteri-
nary dentistry, step 2 arrangeras utan-
för Oslo av Jan F. Andersen A/S. Info:
tel: +47 61 31 49 49, 
fax: +47 61 31 49 50, 
hemsida: www.jfa-as.no 
(se annons i denna tidning).

5-6/6 -04. Kurs i bløtvevskirurgi, del
1 arrangeras utanför Oslo av Jan F.
Andersen A/S. Info: 
tel: +47 61 31 49 49, 
fax: +47 61 31 49 50, 
hemsida: www.jfa-as.no 
(se annons i denna tidning).

2-4/7 -04. European college of
veterinary surgeons arrangerar sitt
13:e årliga möte i Prag. Info: Traberpark
”Den Heyberg” B-229, Im Auwelt 45,
D-47624 Kevalaer, Germany. 
Tel: +49 2832 952799, 
e-post: djr.vet@t-online.de 
hemsida: www.ecvs.org

23-27/8, 6-10/9 och 4-8/10 -04. Mas-
ter of Veterinary Public Health,
modul 2: Epidemiology and Biosta-
tistics arrangeras i Danmark av Den

Jobb som 
distriktsveterinär

Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till
följande stationer:

Lövsta – en anställning på 50% (dnr 06-125/04)

Borensberg – en heltidsanställning 
(dnr 06-126/04)

Alvesta – en utvecklingstjänst (dnr 06-127/04)

Södra Storsjöbygden – en heltidsanställning
(dnr 06-128/04)

Luleå – en heltidsanställning (dnr 06-129/04)

Hedemora – en heltidsanställning 
(dnr 06-130/04)

Kalix – ett långtidsvikariat 100% t.o.m. 31 december
2004 (dnr 06-131/04)

Gävle – en heltidsanställning (dnr 06-132/04)

Falköping – ett långtidsvikariat 75 – 100% t.o.m.
31 augusti 2005 (dnr 06-133/04)

Karlskrona – ett långtidsvikariat 100% t.o.m. 
31 augusti 2004 (dnr 06-154/04)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 9 februari 2004.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se
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Bidrag för vård av skadade vilda djur och fåglar från
Stockholm. Ansökningsdag 31 januari 2004.

Upplysningar Miljöförvaltningen i Stockholm, 
Tel: 08-508 28 8 00

www.miljo.stockholm.se

Kgl. Veterinær- og landbohøjskole. Info:
Jens Frederik Agger, 
tel: +45 3528 3013, e-post: jfa@kvl.dk
hemsida: http://uk.kvl.dk/continuing

15-18/9 -04. BEVA konferens arrange-
ras i Birmingham, England av British
Equine Veterinary Association.

25-29/10 -04 och 29/11-3/12 -04. Mas-
ter of Veterinary Public Health,
modul 4: Animal Health Economics
arrangeras i Danmark av Den Kgl.
Veterinær- og landbohøjskole. Info: Jens
Frederik Agger, tel: +45 3528 3013, 
e-post: jfa@kvl.dk 
hemsida: http://uk.kvl.dk/continuing

14-17/9-05. BEVA konferens arrangeras
i Harrogate, England av British Equine
Veterinary Association.

■ Tidigare publicerade
29/1 -04. Seminarium om Introduc-
tory Overview of the Veterinary
Medicines Industry, London, UK.
(SVT 13/03)

7-9/02 -04. Equine Orthopaedic Case
Days, Bonn, Tyskland. Arr: Arbeits-
gruppe Pferd i samarbete med Tieräztli-
che Klinik für Pferde Burg Müggenhau-
sen. (SVT 16/03)

23-25/2 -04. International Conferen-
ce on Animal Welfare, Paris, Frankri-
ke. (SVT 10/03)

1-5/3 -04. Ethics and Communica-
tion, Den Kgl Veterinær- og Landbo-
højskole, Danmark. (SVT 14/03)

8-12/3 -04. Legislation, Den Kgl Veter-

inær- og Landbohøjskole, Danmark.
(SVT 14/03)

13-16/4 -04. International Conferen-
ce on the Control of Infectious Ani-
mal Diseases by Vaccination, Paris,
Frankrike (SVT 10/03)

19-24/4 -04. Statistics and Experi-
mental design, Helsingfors Universi-
tet, Finland. (SVT 14/03)

7-11/6 -04. 5th World Congress Food-
borne Infections and Intoxications,
Berlin, Tyskland (SVT 11/03)

27-28/6 -04. The International Sym-
posium about Diseases of the Icelan-
dic Horse, Island (SVT 10/03)

25-28/8 -04. The Fifth World Con-
gress of Veterinary Dermatology,
Wien, Österrike. (SVT 14/03)

24-26/09 -04. Of the race and endu-
rance horse, Oslo, Norge. Arr: CES-
MAS (Conference on Equine Sports
Medicine and Science). (SVT 16/03)

24-25/9 -04. 8th Annual Conference
of the European Society for Dome-
stic Animal Reproduction, ESDAR,
Warszawa, Polen. (SVT 13/03)

6-9/10 -04. The 29th Congress of
WSAVA, the 10th European Congress
of FECAVA and the 7th Hellenic Con-
gress of HVMS, Rhodos, Grekland.
(SVT 5/03)

12-15/6 -05. The 4th International
Dairy Federation International
Mastitis Conference, Maastricht,
Nederländerna. ■ 

Klart om djursjukhuset i
Skara och hovslagarskolan

❘ ❙ ❚ Nu är avtalet klart om den fortsatta
verksamheten vid djursjukhuset i Skara
och vid hovslagarskolan. Från och med
årsskiftet driver de nya ägarna Natio-
nella Stiftelsen för Hästhållningens
Främjande med ATG-klinikerna AB och
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djur-
sjukhus i Göteborg verksamheten. Vid
en högtidlig ceremoni torsdagen den 15
januari överlämnades nycklarna symbo-
liskt av SLU:s rektor Ann-Christin
Bylund till de två nya ägarna.

De överläggningar och förhandlingar
som pågått sedan i våren 2003 mellan
de blivande ägarna och SLU har därmed
slutförts. Alla tre parter uppges vara
nöjda med överenskommelsen, som
undertecknades dagarna före jul 2003.
Den innebär att SLU nu överlåter verk-
samheten när det gäller smådjur till Blå
Stjärnan och till ATG-klinikerna när det
gäller hästarna och hovslagarskolan.
SLU kommer även fortsättningsvis att
vara huvudman för djursjukvårdarut-
bildningen.

I Skara är man glad över att djursjuk-
huset ges nya möjligheter till att
utvecklas med två så stora intressenter
som ATG-klinikerna och Blå Stjärnan,
skriver SLU i ett pressmeddelande den
19 december 2003.

– Studenterna på djursjukvårdarpro-
grammet garanteras bästa möjliga
praktik på det här viset. Och hovslagar-
skolan, där man bedrivit ett spännande
utvecklingsarbete, får en engagerad ny
ägare, säger Göran Dalin, SLU, som varit
en drivande kraft bakom förnyelsen. För
djurägarna innebär ägarbytet ingen
förändring efter årsskiftet. ■

➤ ❘ ❙❚ noterat

Besök nordiska fortbildningssidan
Sedan den 1 januari 2001 finns en
hemsida för nordisk veterinär
fortbildning på Internet. Det är de
svenska, danska, finska och norska
veterinärförbunden som annon-
serar om fortbildningskurser av
intresse för veterinärer i de fyra
länderna. Sidan uppdateras fortlö-
pande, och adressen är
http://www-nordvet.slu.se
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Svenska Djurhälsovårdens fortbildningskonferens
24-25 mars 2004 på Billingehus, Skövde
DAG 1
11:30 LUNCH

12:30 Välkomsthälsning av Jan Åke Robertsson, SvDHV

DAG 2
SEPARATA  DJURSLAGSSEMINARIER

Svin
08.30-09:50 Tema: PMWS
Moderator: Gunnar Bergström, SvDHV
Erfarenheter av PMWS i Danmark: Orsak, förekomst, 

diagnostik och erfarenheter av åtgärder mot PMWS
– Anne-Grete Hassing, Danske Slagterier

PMWS i Norge – Björn Lium, Helsetjensten gris
Diskussion

10.00-10.30  KAFFE

10:20-12:15  Tema: Stress och reproduktion i
modern svinproduktion – positiva och negativa effekter
Moderator: Lena Eliasson Selling, SvDHV
Vad är stress? – Pia Raszdan, SLU
Stress – betydelse för brunstens inträde och ägglossning

hos sugga – Stig Einarsson , SLU
Stress och tidig dräktighet hos sugga 

– Pia Raszdan, SLU
Diskussion och konklusion

12.15-13.15 LUNCH

13:15-15:00 Tema: Svansbitning
Moderator: Bo Algers, SLU 
Tail biting in pigs, a research perspective from the 

Netherlands 
– Marc Bracke, DVM, the Netherlands

Vad karaktäriserar den svansbitande grisen? 
– Linda Keeling, SLU

Riskfaktorer för svansbitning – Nils Holmgren, SvDHV
Diskussion

15:00 AVSLUTNING OCH KAFFE

Idisslare
08:30-10.00 Tema: Salmonella
Moderator: Anita Jonasson, SvDHV
Salmonella i svenska nötbesättningar 2003 

– Susanna Sternberg, SVA
Salmonella dublin i danska kvaegbesättningar, diagnos

tiska instrument och riskfaktorer
– Søren Saxmose Nielsen, KVL

10.00-10.30  KAFFE

10.30-12.15 Tema: Nygamla sjukdomar på 
betesdjur

Moderator: Lena Stengärde, SvDHV
Stora leverflundran hos nötkreatur – ett problem i naturvård
– Arvid Uggla, SLU
Stora leverflundran hos tackor – en fallbeskrivning 

– Oddrun Runde, dv Varekil
Piroplasmos hos nötkreatur, profylax utan ympämne 

– Dan Christensson, SVA

12.15-13.15 LUNCH

13.15-15.00 Tema: Fortsättning –Nygamla sjuk
domar på betesdjur

Moderator: Lisbeth Rudby Martin, SvDHV
Vad vet vi om Ixodes ricinus? 

– Thomas Jaenson, Upsala universitet
Ehrlichios hos får, klinik och smittspridning 

– Snorre Stuen, NVH

15:00 AVSLUTNING OCH KAFFE

13:00-15:00 Tema: Salmonella
Moderator: Jan Åke Robertsson, SvDHV
Salmonellautbrottet 2003 och dess konsekvenser – Leif Denneberg, Jordbruksverket
Utredning om riskfaktorer och spärrtider i Salmonella cubana-utbrottet – Julia Österberg, SVA
Våra erfarenheter från förra sommarens salmonellautbrott – Anita Jonasson, SvDHV

15:00-15:30 KAFFE
15:30-17:30 Tema: Djurskydd
Moderator: Gunnar Johansson, SvDHV
Nya djurskyddsmyndigheten – Matz Hammarström, Djurskyddsmyndigheten
Djurskydd i Sverige jämfört med övriga Europa – Gunnela Ståhle, LRF
Nyttan av beteendestudier för djurskydd i praktiken – Linda Keeling, SLU
Svenska Djurhälsovårdens djurskyddspolicy – Jan Åke Robertsson, SvDHV

18:30-19:30 MINGEL med drink i utställningshallen 
19:30 MIDDAG med DANS

Anmäl ditt deltagande till
ulla.kyhlstedt@svdhv.org eller 
fax: 08-752 81 72, senast den 7 mars.
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Skalpellen och Jönköpings Smådjursklinik arrangerar kurs i

AKUT ÖGONKIRURGI
Datum: Fredag den 12 - lördag den 13 mars, 2004.

Plats: Strandgården på Visingsö, färja från Gränna.

Föreläsare: Nils Wallin Håkansson, Diplomate ACVO, ECVO
Kursen riktar sig till veterinärer både med och utan erfarenhet av
ögonkirurgi. Kursen innehåller till exempel olika åtgärder vid cor-
nea skador, cornea ulcus, bulb prolaps och även lambåtekniker.

Extra: Utnyttja tillfället och ta med egna fall till 
Skalpellens falldiskussion, röntgenbilder etc.
Skalpellens årsmöte sker den 12 mars, 2004.

Kursavgift: Skr 3 300.-, då ingår även helpension från fredag 
morgon till lördag eftermiddag, personfärjebiljett
t o r och medlemsavgift för 2004 i skalpellen.

Betalning senast 20 februari till postgiro 498 36 75-2, 
bankgiro 5832-7404 eller bankkonto 6600 242 063 071.

Skriftlig anmälan via post eller e-mail till nedanstående adress.
För mer information kontakta Jönköpings Smådjursklinik
tel 036-37 91 91.

Jönköpings Smådjursklinik, Strandängen, 555 94 JÖNKÖPING
ulf.axelsson@jonkopings-smadjursklinik.se

Djurskyddspengar 
till veterinärer
❘ ❙ ❚ Växjö Djurskyddsförening delade i dec-
ember förra året ut 2003 års djurskyddssti-
pendier till fyra mottagare. Tre av stipendia-
terna var veterinärer.

Ann-Marie Larsson från Alvesta och
Astrid Ahlberg från Växjö fick dela på
50 000 kronor för ett projekt om hästens
munhåla och betslingens inverkan på
hästens allmänna hälsa och beteende. De
båda stipendiaterna ska bland annat hålla
föreläsningar för ryttare och hästägare i
ämnet.

Ytterligare 50 000 kronor tilldelades
veterinär Åsa Fahlman i Uppsala. Hon är
forskarstuderande vid Fakulteten för veteri-
närmedicin och husdjursvetenskap, SLU,
och utför forskning kring skonsamma söv-
ningsmetoder för vilda djur. Framför allt har
hon arbetat praktiskt med lejon, noshör-
ningar och orangutanger i Afrika, samt med
älgar och elefanter i svenska djurparker. Åsa
Fahlmans arbete syftar till att förbättra de
sövda djurens förmåga att ta upp syre,
vilket i hög grad påverkar djurets chanser
till överlevnad och ett normalt liv. ■

❘ ❙❚ noterat

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 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 DISTRIKTSVETERI-
NÄRFÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

SVENSKA BESIKTNINGSVETERI-
NÄR-FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERI-
NÄRERS FÖRENING – SYVF
Ordförande: MARIE BERGER

Sekreterare: ULRIKA FORSHELL

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄ-
RER I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

FÖRENINGEN VETERINÄRER I
ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: TORSTEN JAKOBSSON

Sekreterare: BJÖRN DAHLÉN

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄ-
RER VID VETENSKAPLIGA INSTI-
TUTIONER – FVVI
Ordförande: DAN GRILL

Sekreterare: SØLVI SØRGJERD

PRIVAT PRAKTISERANDE VETE-
RINÄRERS FÖRENING –  P V F

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
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På sitt lilla ställe i Vedåkra hade mina farföräldrar
i början av 1920-talet en stor, lurvig bandhund kallad
Ludendorff. På bandhundars vis var han helt rabiat, inte

minst mot allt främmande. Endast min farmor stod Luden-
dorff nära och kunde ge besten mat och vatten. Så hände det
sig att min far, som då var tillförordnad veterinär i Hörby, hade
köpt en ny, grå T-Ford, som han ville skryta med för sina för-
äldrar. Han gjorde en sväng på gårdsplanen, och backade
sedan några meter för att lättare nå entrédörren till stugan.
Högra bakhjulet hade nu kommit inom räckhåll för Luden-
dorff som snabbt hoppade fram och satte tänderna i hög-
trycksdäcket. Bettet var så hårt att däcket exploderade med en
knall och gårdsgruset rök!

På den tiden det begav sig fanns det ett herrnakenbad och
ett dito för damer vid Ribersborg i Malmö, skilda endast av ett
högt plank med en dörr, vilken som regel stod olåst. En av
habituéerna på herrsidan var en man i yngre medelåldern som
hyste en öm kärlek till en individ av motsatta könet, labrador-
tiken Sånna. Hon fick alltid komma med när husse gick och
badade och satt som regel på bryggan och betraktade skåde-
spelet. En dag när husse hade simmat långt utom synhåll för
Sånna var hon till husses förtvivlan försvunnen när han kom
tillbaka. På herrbadet var hon inte, men chansen fanns ju att
hon nästlat sig in på damsidan. I desperation grep husse en stor

handspegel för att

dölja det väsentligaste av sin nakenhet, utan att observera att
spegelglaset var borta. Han öppnade dörren till dambadet och
ropade:

”Har ni sett Sånna?” och fick svaret:
”Oh ja, såna har vi set många, men inte med ram omkring!”

Familjen fick sin första hund när far min blivit veterinär i
Hemse. Det var en drygt två månaders gulbrun boxertik som
kom från en kennel i Halland. Resan därifrån var lång. Först
tåg till Nynäshamn, sedan båt till Visby och så ytterligare
tågresa till Hemse. Jag fick förtroendet att hämta valpen på sta-
tionen och kunde genast konstatera att kennelfolket var både
djurvänliga och omdömesgilla. Boxern var inhyst i en spatiös
trälåda försedd med en hemmagjord, men effektivt fungeran-
de vattenautomat. Överst på lådan var ett stort plakat som för-
kunnade: ”Jag är en snäll hund och heter Peggy. Var god giv
mig litet mat ur den lilla lådan.” 

Valpen blev snabbt hela familjens kelgris. Men högst av alla
älskades hon av min yngsta tvillingsyster Ulla och den kärle-
ken var uppenbarligen ömt besvarad från Peggys sida. På den
tiden sprang alla ortens hundar lösa. Eftersom Peggy var den
första boxern på södra Gotland fick hon öknamnet ”djurlä-
karns mulldog”. 

I treårsåldern ingick hon en mesallians med en schäferlik-
nande hanhund med tvivelaktig bakgrund. Resultatet blev
fyra valpar, tre gulbruna, feta och godmodiga, men den fjärde
var en liten gråbrun mager gnällspik. En kväll när syster Ulla
skulle gå och lägga sig i sin säng, en trappa ovanför köket, där
Peggy residerade med sina valpar, fann hon gnällspiken lig-
gande oskadd i sängen. Försiktigt hade tiken burit upp valpen

i nackskinnet, sannolikt i tanken att nu kan Ulla gott ta hand
om den så också jag kan få litet lugn och ro om

nätterna.

Bengt Andersson

❘ ❙ ❚ kåseri

Det bästa hos människan är hunden
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SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
BOX 12 709
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BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7
TELEFON: 08-545 558 30
TELEFAX: 08-545 558 29
HEMSIDA: www.svf.se
TELEFONTID: 9.00–11.30, 12.30-16.30
(maj–augusti 9.00–11.30. 12.30–16.00 )

R E D A K T I O N:
JOHAN BECK-FRIIS

ansvarig utgivare & chefredaktör
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070 717 73 25
BOSTAD: 018-54 11 71
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

KARIN ÅSTRÖM BENGTSSON (tjl)
journalist
KARIN NORDIN

journalist
TELEFON: 08-545 558 32
E-POST: karin.nordin@svf.se

BIRGITTA AHLKVIST

redaktionssekreterare, annonser
TELEFON: 08-545 558 31
E-POST: birgitta.ahlkvist@svf.se

PAMELA GRÖNQVIST, 
BACKMANS REKLAM & MEDIA

layout
TELEFON: 08-514 904 02
E-POST: pamela@backmansreklam.se
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U TG I V N I N G S D AG A R 2004:
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M A N U S S TO P P: Fem veckor före 
utgivningsdag, tre veckor för insändare.

A N N O N S M A N U S S TO P P: Tre veckor
före utgivningsdag.

S V E N S K V E T E R I N Ä RT I D N I N G
Prenumerationspris 2004
Sverige: 1 030 kronor + moms.
Europa: 1 325 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 470 kronor.

Informationsbroschyr
Nya händelsehäften har nu kommit från
Privattjänstemannakartellen (PTK). De
handlar om lagstadgade och kollektivav-
talade försäkringar för privatanställda
vad gäller t ex ålderspension,
arbetsskada och föräldrale-
dighet. Häftena finns att
beställa från veterinär-
förbundets kansli. 

Nya 
medlemmar
Den 8 januari 2004
• Andrea Louise 

Karlsson, Lund; SYVF
• Mia Herdis Rassmusen, Västervik; 

DVF, SYVF
• Pernelle Bjørn Prahl, Högsäter; 

SYVF
• Sissel Brenna, Jönköping; VIAT

Godkända läkemedel
Läkemedelsverket har den 24 oktober
2003 godkänt nedanstående läkemedel.

■ Comforion vet. Injektionsvätska, lös-
ning 100 mg/ml

Innehavare av godkännande för för-
säljning: Orion Corporation,
Esbo, Finland.
ATC-kod: QM01A E03

(ketoprofen)

Nytt ombud för Alizin vet
Företaget Intervet meddelar att de
fr o m den 1 januari 2004 inte läng-

re är ombud för licenspreparatet Alizin
vet (används mot oönskad parning av
hund). 

Intervet hänvisar till det nya ombu-
det Chem Vet i ärenden som rör detta
läkemedel.

Chem Vet dk A/S
A.C. Illums vej 6
8600 Silkeborg
Danmark
Tel +45 86 81 75 22
Fax +45 86 81 75 25

Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB

arrangerar i samarbete med 
SVS Smådjurssektion 

kurs i

Plastikkirurgi
Plats: Hakonsgården, Västerås
Tid: 20-21 februari 2004
Föreläsare: Lennart Sjöström och Ole Frykman, 
Regiondjursjukhuset Strömsholm
Kursavgift: 4 100:- exkl moms för medlem/prenumerant i Svenska 
Djursjukhusföreningen och medlem i SVS Smådjurssektion. För icke 
medlem/prenumerant 4 600:- exkl moms. Kursavgiften inkluderar 
kurslitteratur, lunch, kaffe alla dagar samt middag. Logi ingår ej.
Logi: Rum finns reserverade på Hakonsgården – bokas av dig själv på
tel 021-10 49 20, bokningsnr 0653/1151
Anmälan: Anmälan omgående Barbara K-Hallström, tel 0220-29130,
fax 0220-29131 Adress till vårt kansli: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB, Erikslundsvägen 3, 730 40 Kolbäck

kanslinytt läkemedel

Skriv gärna insändare och 
debattinlägg till Svensk Veterinär-
tidning, men skriv inte för långt –
max 6 000 tecken inkl blankslag.
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