
EDAREN I TIDNINGEN LAND LANTBRUK DEN 30 JULI hade rubriken 
”Ta strid med djurskyddsayatollorna, LRF!”. Ledarskribenten citerar
Kött- och Charkföretagens ”varning” om den nya generationens vete-

rinärer som tar sin tillsynsroll på stort allvar, är orädda och har stark integri-
tet. Detta skulle öka risken för konfrontationer med slakteriföretag och
djurägare. Lantbruks ledarskribent drar slutsatsen att veterinärernas engage-
mang resulterar i att de svenska nötkreaturen försvinner ur landskapet och
att veterinärerna får ägna sig åt att kurera undulater.

Som framgår på annan plats i denna tidning är det många veterinärer
som aktivt vill kämpa för att svensk animalieproduktion ska leva vidare. 
Till skillnad från vissa delar av LRF tror dock veterinärerna att det är god
djurhälsa, gott djurskydd och ett högt förtroende hos konsumenterna som
kan rädda den svenska djurhållningen. Det är naivt att tro att vi prismässigt
kan konkurrera med djuruppfödning i länder med mildare klimat, billigare
arbetskraft och lägre skatter. Svenska animalieprodukter har däremot en 
trogen kundkrets som köper svenskt, trots att det är dyrare, just för att man
vet att djuren har det bättre. Orädda veterinärer med stor integritet, veteri-
närer som reagerar på missförhållanden, är en viktig garant för detta konsu-
mentförtroende. 

Om veterinärerna skulle sluta engagera sig, om djurhållningen skulle 
drivas enbart efter det minst kostnadskrävande alternativet, då skulle 
svenska produkter bli billigare. Men livsmedlen skulle aldrig kunna bli så
billiga att de kunde konkurrera med importen, och de mervärden som
många idag är beredda att betala extra för skulle försvinna. Utan mervärden
skulle de svenska nötkreaturen ha försvunnit ur landskapet för länge sedan.
Det är det tursamt nog många, men uppenbarligen inte alla, inom LRF som
har förstått.

Även om det kanske svider i plånboken för den enskilde uppfödaren, ska
näringen vara tacksam över att det finns veterinärer med hög integritet som
säger ifrån när gödselbemängda djur kommer till slakteriet. Det handlar
inte om fanatism eller ayatollastyre, utan att veterinärerna utför det jobb de
har en lagstadgad skyldighet att utföra. Det handlar också om att veteri-
närerna vidmakthåller konsumentförtroendet genom att agera mot det rela-
tiva fåtal uppfödare som inte sköter sig. Man sågar inte av den gren man 
sitter på, och den veterinära arbetsmarknaden utgörs fortfarande till stor 
del av lantbrukets djur. Det förstår även de flesta veterinärer
som ”saknar anknytning till jordbruksnäringen” (citat ur
Lantbruks ledare).

Så stå på er ”ayatollor”, fortsätt vara engagerade, orädda
och ha stark integritet. Det är kanske enda sättet för
våra barnbarn att få se kor i svenska sommarhagar.

JOHAN BECK-FRIIS

Informationschef, 
Sveriges Veterinärförbund
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Stå på er, ayatollor!

❘ ❙❚ ledare
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ELEFONEN RINGDE PÅ EN ONSDAG. Sofia
Boqvist lyfte på luren och hade plötsligt
Världshälsoorganisationen, WHO, i

andra änden. Åk till Vietnam och hjälp oss
bekämpa fågelinfluensan, bad de. På fredag.

– Då blev det bråttom. Jag fick kasta mig
iväg till Stockholm för att skaffa visum och
ordna upp saker och ting, säger veterinär Sofia
Boqvist.

På fredagen satt hon ändå ombord på planet,
försedd med en lunta information om aviär
influensa som hon tänkte tillgodogöra sig i 
luften. Och några timmar senare steg hon av
flygmaskinen i Vietnam. Där visste hon vart
hon skulle ta vägen och vem hon skulle prata
med, men däremot inte vad hon skulle göra.

– Jag visste förstås att det handlade om 
veterinär folkhälsa, men inte vilka de konkreta
arbetsuppgifterna var.

Så beskriver Sofia Boqvist hur hon hamnade
i centrum av ett stort och utbrett sjukdoms-
utbrott. Men att hon hamnade där är egent-
ligen inte så konstigt. Sofia Boqvist är sedan
tidigare en av nio veterinärer som engagerat 
sig i Central Fältepidemiologisk Grupp, CFG.
Gruppen kom till på initiativ av Smittskydds-
institutet, Räddningsverket, Försvarsmakten
och Socialstyrelsen och de personer som är med
är beredda att snabbt rycka ut för att bekämpa
epidemier och större sjukdomsutbrott på skilda
håll i världen.

– Jag måste ha några spröt utanför Sverige.
Det är intressant och viktigt med större per-
spektiv och fantastiskt om man kan använda
sin yrkesutbildning för att göra en insats, säger
hon om sitt internationella engagemang.

Det var genom CFG som Sofia Boqvist blev
medveten om att WHO under utbrottet av

TEXT: KARIN NORDIN
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WHOs
veterinär 
i Vietnam

Sofia Boqvist har en
helt unik tjänst som
veterinär. Hon delar 
sin tid mellan Smitt-
skyddsinstitutet i
Stockholm och zoo-
noscenter vid SVA i
Uppsala och har på 
så sätt överblick över
hela smittskyddsfältet.
Dessutom är hon enga-
gerad internationellt.
När fågelinfluensan
bröt ut i Asien stack
hon till Vietnam för
att bekämpa den.

Sofia Boqvist med två av sina keramiska 
verk. De är inte riktigt färdiga ännu, 
förklarar hon. De ska glaseras och 
brännas ytterligare gånger. När Sofia 
Boqvist skapar tänker hon på den 
person som ska få verken, vad den 
personen tycker om och vad som 
passar henne eller honom.

FOTO: KARIN NORDIN
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fågelinfluensa sökte en veterinär och epidemio-
log med erfarenhet av att arbeta i Vietnam.
Sofia Boqvist var som klippt och skuren för
arbetet. Förutom att vara just veterinär och
epidemiolog har hon också skrivit sin avhand-
ling om leptospiros hos gris i Vietnam.
Avhandlingsarbetet byggde bland annat på
flera månaders fältstudier på plats i södra
Vietnam.

Sofia Boqvist sökte tjänsten och började 
förbereda sig genom att läsa på om fågelinflu-
ensan. Men när två veckor gått och hon inte
hade hört något från WHO, ställde hon in sig
på att det inte skulle bli något av resan. Det var
då WHO hörde av sig.

SOFIA BOQVIST KOM TILL VIETNAM i februari
i år och stannade under fyra veckor. Arbets-
uppgifterna visade sig ha mycket med informa-
tion och utbildning att göra. Som veterinär
blev hon länken mellan dem som arbetade med
smittan hos djur och dem som arbetade med
smittbekämpning bland människor. En viktig

uppgift var att skapa bra kontakter mellan
jordbruksministeriet och WHO.

Från början fanns två andra veterinärer
också på plats och det var meningen att Sofia
Boqvist skulle vara stationerad i Ho Chi Minh
city. Men sedan de andra veterinärerna åkt hem
fick hon dela sin tid mellan Ho Chi Minh city
och Hanoi. En stor uppgift blev att ordna

utbildningsdagar för vietnamesiska veterinärer.
Kurserna var starkt fokuserade på hur veterinä-
rer ska skydda sig själva och andra människor
från att drabbas av viruset.

– Det hade skickats ut glasögon och skydds-
kläder till provinserna, men det behövdes
utbildning i smittskydd och hur man undviker
att sprida smitta vidare. För oss här i Sverige
tillhör detta baskunskaperna, men där är det
inte alls lika självklart, menar Sofia Boqvist.

❘ ❙❚ reportage
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Ett bekämpningsteam på
väg för att bekämpa fågel-
influensan. Sofia Boqvist 
höll kurser i hur veterinärer
kan skydda sig mot viruset
när hon arbetade för WHO 
i Vietnam.
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»Vid ett så här omfattande utbrott behövs resurser utifrån.«
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Men inte ens de mest elementära kunska-
perna om hur vi arbetar med smittskyddsfrågor
i Sverige visade sig hålla för smittbekämpning i
Vietnam. Modifieringar var nödvändiga.

– I Sverige spärrar vi till exempel gårdar.
Men hur gör man det i Vietnam? Hushållen
har djur på bakgårdarna till och med i städerna,
förklarar hon.

Bara att få reda på var gårdarna fanns var 
ett stort arbete och det var svårigheter att få 
ut information från myndigheterna. Och när

Sofia Boqvist undervisade om hur viktigt det 
är att undvika kontakter mellan ankor, gäss 
och vilda fåglar tyckte vietnameserna att hon
ställde orimliga krav.

– Det gick inte att göra det som är optimalt,
man fick nöja sig med att göra det som var det
bästa i den situationen. Det var väldigt nyttigt
att tänka i de banorna.

Hon anser att WHO gjorde ett bra jobb
med fågelinfluensan i Vietnam. Men hon är
också noga med att påpeka att WHO inte var
ensam om det. Veterinärer utan gränser,
Världsbanken och FNs Food and Agriculture
Organization gjorde också, enligt henne, bety-
delsefulla insatser.

– Vid ett så här omfattande utbrott behövs
resurser utifrån. Jag tror knappt Sverige hade
klarat sig själv.

16 människor dog i fågelinfluensa i Vietnam
och 17 procent av tamfjäderfä slaktades, vilket
motsvarar 38 miljoner djur. Bekämpningen 
av influensan försvårades också då drabbade
bönder till en början inte fick någon ekono-
misk ersättning.

– Folk gömde djur i skogen. Det handlar om
familjens försörjning och det blir en desperat
situation. Så vad gör man? I Vietnam är dess-
utom tuppslagsmål en jättestor sport och tup-
parna är extremt värdefulla. De gömdes också
undan för veterinären.

Hennes kunskaper om och erfarenheter av
Vietnam från doktorandtiden gav henne ett
försprång i arbetet. Men när hon var i Vietnam
som doktorand hade hon inte stött på de poli-
tiska problemen.
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Fjäderfä som dött i fågel-
influensa. Viruset som för-
orsakade fågelinfluensan 
var relativt aggressivt efter-
som även vilda fåglar dog.
Samtidigt kan det inte ha
varit extremt farligt för 
människa eftersom det inte
blev fler människor som
insjuknade trots att smittan
var mycket utbredd. Men
mörkertalet är stort, tror
Sofia Boqvist.

I fikarummet på SVA diskuterar Sofia Boqvist 
epidemiologi med kollegan Eva Olsson-Engvall.
Sofia delar sin tjänst mellan SVA i Uppsala och
Smittskyddsinstitutet i Stockholm.

FOTO: KARIN NORDIN

FOTO: WHO
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– Nu kunde förhållandena förändras över en
natt för att någon minister ändrat sig om
något. Det är mycket hierarki och stämplade
papper. Mot slutet låg också Thailand och 
pressade på Vietnam för att de skulle bli fri-
förklarade.

I VANLIGA FALL DELAR SOFIA BOQVIST sin tid
mellan SVA och Smittskyddsinstitutet, SMI.
Tanken med tjänsten, som är unik i sitt slag, är
att koppla ihop ansträngningarna med smitt-
skyddet hos myndigheterna för att minska
sjukdomsförekomst hos människa.

– Vi behöver ett bra samarbete med zoono-
serna. Läkare på SMI är inriktade på diagnos
hos människa medan vi mest tittar på våra pro-
gram och på sjukdomssituationen hos våra
djur. Det är kul att få jobba på humansidan
också, så att det inte bara handlar om djur.

På SVA sysslar hon framför allt med löpande
myndighetsarbete och mycket tid ägnas åt den
årliga zoonosrapporten. Arbetet på SMI hand-
lar mer om olika forskningsprojekt. Bland
annat är hon involverad i en fallkontrollstudie
av yersinia på barn där drabbade barn får svara
på frågor om vilka livsmedel de ätit. Ett annat
projekt ska studera kopplingen mellan
campylobacterinfektion och vattenkvalitet.
Teorin är att det finns fler fall av infektion hos
människa i områden där det regnar mycket och
brunnar lätt svämmar över.

Att arbeta på två myndigheter handlar
mycket om informationsöverföring.

– Från början trodde jag inte att det skulle
vara en så viktig uppgift att föra vidare infor-
mation från det ena till det andra stället. Men
det har stor betydelse och jag ägnar mycket tid
åt det.

SÅ FORT ARBETSDAGEN ÄR SLUT skyndar Sofia
Boqvist vidare till den keramikverkstad som
hon delar med fyra andra konstnärer i Uppsala.
Att få utlopp för den egna kreativiteten är
något som hon prioriterar mycket högt.
Tidigare målade hon mycket. Nu drejar hon
mest och gör bruksföremål. Och det syns att
hon trivs i keramikverkstaden. När hon sticker
ner fingrarna i den smetiga leran utbrister hon:

– Det här är det bästa som finns. Att bli
kladdig om fingrarna. ■
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– Det här är det bästa som finns. Att bli kladdig
om händerna, säger Sofia Boqvist när hon kör 
ner fingrarna i leran. Sofia delar en ateljé med 
fyra andra konstnärer i Uppsala. Där tillbringar 
hon en stor del av sin fritid.

❘ ❚ F A K T A

SOFIA BOQVIST

ÅLDER: 32 år.

BAKGRUND: Veterinär 1997, VMD 2002.

ÄR NOGA MED: Att få balans i livet och att få
använda både höger och vänster hjärnhalva.

FRITID: Delar en keramikverkstad med fyra
andra personer. Älskar att åka skidor.

DRIVKRAFT: Nyfikenhet och rastlöshet.

ÄTER: Gärna asiatisk mat. ”Helst det som 
jag åt i Vietnam och som jag inte vet vad det
innehåller. Det var olika vegetariska rätter.”

SENAST LÄSTA BOK: DaVinci-koden.
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Klebsiella är inte någon av de 
vanligaste juverpatogenerna 
men kan i enstaka besättningar
orsaka stora problem med avse-
värda ekonomiska konsekvenser.
Patogenesen vid klebsiellamastit
är ofullständigt känd. Artikeln är
avsedd att ge en översikt över
befintlig kunskap inom området.

INLEDNING
Mastiter kan indelas i sådana som or-
sakas av omgivnings- eller juverspecifika
bakterier beroende på om den huvud-
sakliga smittkällan finns i omgivningen
eller hos kroniskt infekterade djur. 
I många fall är emellertid denna indel-
ning inte strikt utan överlappning mellan
de bägge typerna förekommer mer eller
mindre frekvent. Bland så kallade miljö-
bakterier finns t ex koliformer, av vilka
Escherichia coli är vanligast i mastit-
sammanhang följd av Klebsiella, främst
K pneumoniae och K oxytoca. I en del
besättningar drabbas bara något enstaka
djur av klebsiellamastit medan en stor
andel av korna drabbas i andra besätt-
ningar. I sådana besättningar kvarstår
problemet ofta under en längre period
med allvarliga ekonomiska konsekvenser.
Kor som drabbas av klebsiellamastit blir
ofta allvarligt sjuka och måste i flera fall
avlivas av djurskyddsskäl eller slaktas i
förtid på grund av kroniska skador.
Patogenesen vid klebsiellamastit är
ofullständigt känd varför det ibland kan
vara svårt att komma tillrätta med pro-

blemet. Denna artikel är avsedd att ge en
översikt över befintlig nationell och
internationell kunskap inom området
för att underlätta för praktiserande 
veterinärer i samband med juverhälso-
utredningar.

ETIOLOGI OCH DIAGNOSTIK
Klebsiellabakterier är gramnegativa stavar
som hör till familjen Enterobacteriaceae.
På blodagar växer bakterierna med
medelstora, grå-gulaktiga kolonier med
kupig form. Klebsiella är, liksom övriga
bakterier i familjen Enterobacteriaceae,
katalaspositiva, dvs bildar gas när tre-
procentig väteperoxid droppas på koloni-
material på ett objektglas. De är dock
oftast inte lika kraftigt bubblande som
stafylokocker. Gramnegativa bakterier
bildar gel (blir tråddragande) när
kolonimaterial blandas med lika mängd
3–5-procentig kaliumhydroxid (KOH).
Både katalas- och KOH-reaktionerna är
enkla tester som man med fördel kan
använda om man arbetar med bakterie-
odling i fält. På MacConkey-agar
(gramnegativ-fältet på SELMA-plattan)
växer E coli och Klebsiella med rödvio-
letta kolonier. Det kan dock vara svårt
att på blodagar och MacConkey-agar
med säkerhet skilja mellan bakterierna.
Detta är lättare om man använder den
fyradelade SELMA-plattan som även
innehåller ett fält med PGUA-(p-
nitrophenyl-β-D-glucupyranosiduronic
acid)-agar. På detta, från början svagt
blåfärgade agarfält, ger E coli ett gul-
grönt färgomslag medan Klebsiella spp,
liksom övriga koliforma bakterier, inte
ger någon färgförändring (Figur 1 och 2).
Det finns även filterpapperslappar med
intorkat PGUA som kan placeras på
koliforma bakteriekolonier på blodagar.

Efter inkubering i 37˚C i 1–4 timmar
färgas lappen gul om den ligger på en 
E coli-koloni. Dessa lappar kan dock
vara svåravlästa. PGUA-agar och
PGUA-lapp ger färgomslag för E coli,
men skiljer inte mellan Klebsiella och
andra koliforma bakterier. Man kan
också använda ureastest för att skilja
mellan E coli och Klebsiella eftersom de
flesta Klebsiella-stammar är ureaspositiva,

KARIN PERSSON WALLER, statsveterinär, VMD, adjungerad professor och

HELLE UNNERSTAD, laboratorieveterinär, VMD.* 

Klebsiellamastit 
– ett potentiellt gissel för mjölkproducenten

❘ ❙❚ vetenskap

FIGUR 1. Växt av Escherichia coli på 
SELMA PLUS platta.

FIGUR 2. Växt av Klebsiella pneumoniae på
SELMA PLUS platta. 
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medan E coli som regel är ureasnegativ.
Det finns dock även andra koliforma
bakterier som är ureaspositiva, så inte
heller detta test är helt säkert som enda
test för att identifiera Klebsiella.

De vanligaste klebsiellaarterna som
utlöser mastit är K pneumoniae och K
oxytoca. På laboratoriet skiljs dessa arter
åt genom att stammar av K oxytoca är
indolpositiva (bildar enzymet tryptofanas
som spjälkar aminosyran tryptofan
under bildning av indol) medan stam-
mar av K pneumoniae är indolnegativa.  

Det finns få studier om virulensfak-
torer hos klebsiellabakterier isolerade i
samband med mastit, inklusive skillnader
mellan K pneumoniae och K oxytoca, 
liksom få studier som undersöker varia-
tionen mellan olika klebsiellastammar
av samma species. I en kanadensisk 
studie (23) gjordes en biokemisk och
serologisk jämförelse mellan klebsiella-
stammar isolerade från mastitkor och
deras omgivning. Resultaten visade en
avsevärd diversitet. I en japansk studie
(17) undersöktes plasmidförekomst hos
47 K pneumoniae isolerade från bovin
mastit. Plasmidernas antal och storlek
(plasmidprofil) varierade i denna under-
sökning vilket tyder på diversitet mellan
stammar. Detta stämmer med att
Klebsiella anses vara en miljösmitta som
ger upphov till sporadisk mastit. Det
kan dock säkert förekomma att en och
samma stam under vissa betingelser
sprids i en besättning. På en av gårdarna
i undersökningen hade alla isolaten
samma plasmidprofil vilket tyder på
besättningssmitta.

PATOGENES
Juverinfektioner med Klebsiella spp sker
vanligen via spenkanalen mellan mjölk-
ningarna, t ex om spenarna är dåligt
slutna efter mjölkning, men kan också
ske under mjölkning i samband med s k
”impacts” då bakterier i mjölkdroppar
kan slungas upp i juvret på grund av
vakuumsvängningar. 

Infektion med Klebsiella spp kan ske
både under laktationsperioden och
under sinperioden men de senare infek-
tionerna visar sig oftast i form av klinisk
mastit vid eller strax efter kalvning.
Sinperioden, framför allt de första två

veckorna efter sinläggning och två veckor
före kalvning, anses som en högrisk-
period för alla typer av koliforma infek-
tioner. Enligt nordamerikanska studier
(19) sker dock klebsiellainfektioner
oftare tidigt i sinperioden medan infek-
tioner med E coli främst sker strax före
och efter kalvning. Om detta gäller även
under svenska förhållanden är inte känt.
En viktig riskfaktor vid sinläggning och
strax före kalvning är en ökning av
mängden bakterier på spenspetsen
bland annat eftersom man inte mjölkar
juvret. Spenkanalen är också mer
genomsläpplig i början och slutet av 
sinperioden och koncentrationen av 
försvarsfaktorer i juvret ändras under
sinperioden. Sinjuversekret har häm-
mande effekt på klebsiellabakterier men
effekten är sämre i tidig och sen sin-
period än mitt i perioden (25). Detta
sammanfaller med att koncentrationen
av laktoferrin och IgG är hög och att
citratkoncentrationen är låg i juver-
sekretet. Enligt Todhunter och medar-
betare (29) växer dock K pneumoniae
bättre i sinsekret än E coli och K oxytoca.

I likhet med de flesta koliforma infek-

tioner ses fler klebsiellamastiter under
den varma årstiden men de kan uppträ-
da både under vinter och sommar. 

FÖREKOMST AV 
KLEBSIELLAMASTIT 
Förekomst av infektiösa agens i samband
med akut klinisk mastit har undersökts i
Sverige i noga utvalda material vid
åtminstone två tillfällen 1994/1995 
och 2002/2003 (2, 22). Resultaten från
dessa studier (Tabell 1) tyder på att
andelen klebsiellainfektioner fördubblats
sedan 1994/1995. Vid undersökningen
2002/2003 var de flesta av dessa fall
orsakade av K pneumoniae (75 %) följt av
K oxytoca (23 %) och övriga klebsiella-
arter (2 %). I tidigare material redovisa-
des endast totala andelen Klebsiella spp.
Under åren 1993–2003 har dessutom
odlingsplattor, framför allt härrörande
från kliniska mastiter, skickats in till
Mastitlab, SVA, för konfirmering av
bakteriologisk diagnos. Bland dessa åter-
fanns Klebsiella spp i totalt 358 (6,4 %)
av alla fall (n=5 566). Även i detta 
material dominerade infektioner med 
K pneumoniae (Tabell 2). 

Klebsiellaspecies 2002–2003 1994–95 
% (antal fall) % (antal fall)

K pneumoniae 3,1 – 2

K oxytoca 0,9 –

K övriga 0,1 –

Totalt 4,2 (44) 2,2 (19)

Tabell 1. ANDEL KLEBSIELLAINFEKTIONER VID AKUT KLINISK MASTIT I TVÅ STUDIER UTFÖRDA I SVERIGE

UNDER 2002–2003 OCH 1994–1995 .1

1 Bengtsson och medarbetare 2003: Totalt 1 058 diagnoser från 987 juverdelar. 
Nilsson och medarbetare 1997: Totalt 837 diagnoser från 788 juverdelar.

2 Typ av klebsiellainfektion specificerades inte.

➤

År
Species 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt

K p 22 15 17 15 16 29 41 19 26 58 47 305 
(79) (75) (89) (94) (80) (81) (93) (86) (87) (85) (85) (85)

K o 6 5 2 1 4 6 2 3 2 8 8 47 
(21) (25) (11) (6) (20) (16) (5) (14) (7) (12) (15) (13)

K ö 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 6 
(0) (0) (0) (0) (0) (3) (2) (0) (7) (3) (0) (2)

Tabell 2. ANTAL OCH ANDEL (%) FALL AV OLIKA KLEBSIELLASPECIES (K PNEUMONIAE (K p), 
K OXYTOCA (K o), K ÖVRIGA (K ö)) ÅTERFUNNA VID UNDERSÖKNING AV ODLINGSPLATTOR (N=5 566)
INSKICKADE TILL MASTITLAB, SVA, UNDER ÅREN 1993–2003.
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Andelen klebsiellainfektioner vid
subklinisk mastit anses vara låg i Sverige
liksom i andra länder. Sobiraj och
medarbetare (28) angav att Entero-
bacteriaceae (bland annat Klebsiella spp)
isolerades hos 3,3 procent av 948 tyska
kor med subklinisk mastit. I en finsk
undersökning gjord 1991 återfanns
Klebsiella spp i 0,3 procent av alla
mjölkprover och i 0,6 procent av de
bakteriologiskt positiva proverna (14).
Det finns ingen rikstäckande svensk
undersökning över infektionsagens vid
subkliniska mastiter men man kan få en
uppfattning om förekomsten om man
studerar de Mastistrip™-undersökningar
som gjorts vid SVA under de senaste tio
åren (Tabell 3). Bland dessa fall har
andelen Klebsiella spp varit mindre än
en procent av alla juverdelsprover
medan andelen Klebsiella spp bland 
bakteriologiskt positiva prover växlat en
del men legat under 2,5 procent under
samma tid. Kontrollåret 2002/03 var
majoriteten (75 %) av stammarna K
pneumoniae, vilket överensstämmer väl
med fördelningen bland akuta kliniska
klebsiellamastiter under samma tid.

KLINIK
Det är vanligt att klebsiellainfektioner
leder till akut klinisk mastit med hög-
gradigt påverkat allmäntillstånd och
bakteriemi har konstaterats vid allvarliga
fall (31). Infektionen är svårbehandlad
och det är inte ovanligt att djuren måste
avlivas av djurskyddsskäl. I mindre allvar-
liga fall är det vanligt att den påverkade
juverdelen blir helt förstörd alternativt att
mastiten övergår i en subklinisk kronisk
fas. Detta beror troligen på att bakterier-
na är invasiva men andra virulensfaktorer

har troligen också betydelse. Subkliniska
infektioner helt utan kliniska episoder
förekommer troligen också men det är
okänt hur vanligt detta är.

RISKFAKTORER
Den vanligaste smittkällan för klebsiella-
infektioner anses vara kontaminerat
strömaterial, framför allt sågspån, men
andra smittkällor som t ex kroniskt
infekterade kor, förorenat bete och 
vatten är också möjliga riskfaktorer.
Spenspetsens kondition kan också ha
betydelse. Neijenhuis och medarbetare
(21) fann att kor med K pneumoniae-

mastit hade fler anmärkningar på 
spenens kondition jämfört med kor
med annan typ av klinisk mastit under
samma laktationsmånad.

Förhållanden som kan öka expo-
neringen för klebsiellainfektioner är hög
kotäthet, dålig ventilation, otillräcklig
rengöring av framför allt bakre delen av
liggbåset, gångar, utfodringsområden
och motionsområden, tillgång till 
dammar och leriga motionsområden,
smutsiga kalvningsboxar liksom allmänt
dålig hygien och rengöring. 

Spån
I en nyligen genomförd svensk studie
(2) om akut klinisk mastit konstaterades
att användning av spån (såg- eller 
kutterspån) som strömaterial ökade 
sannolikheten för klebsiellainfektion
med fyra gånger jämfört med halm eller
torv vilket stämmer väl med andra
undersökningar (Figur 3). I denna 
studie undersöktes också effekten av typ
av inhysning, underlag på liggplats,
kons miljö under de senaste tre veckorna,
säsong, ras, laktationsnummer m m men
inte för någon av dessa faktorer kunde

FIGUR 3. Spån som strömedel är en riskfaktor för klebsiellamastit.  

1 Andelen Klebsiella spp bland alla prover var <1 % vid alla tidpunkterna.

År Andel K spp varav varav varav
av alla baktpos K pneumoniae K oxytoca K övriga

1992-2000 0,9 58 40 2

2000/01 1,2 64 33 2

2001/02 2,3 65 34 1

2002/03 1,6 75 24 1

Tabell 3. ANDEL (%) KLEBSIELLAINFEKTIONER BLAND BAKTERIEPOSITIVA FALL ÅTERFUNNA

VID MASTISTRIP TM-UNDERSÖKNINGAR VID MASTITLAB, SVA, UNDER ÅREN 1992–2003 
(N=893 KLEBSIELLAFALL)1

➤
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ett signifikant samband med förekomst
av klebsiellainfektion visas.

Klebsiella är en jordbakterie som kan
finnas under bark, på löv och barr m m
på växande träd. Stockar som dras på
marken och blir jordiga kan innehålla
mycket klebsiellabakterier och spånet
kontamineras när stockarna sågas. Efter-
som bakterierna tillväxer i närvaro av
fukt och värme är spån från torkad trä-
vara mindre riskfylld än råspån. Det är
emellertid också viktigt att allt strömate-
rial lagras torrt så att det inte tar fukt
från luft, mark eller kons omgivning.

Risken för bakterieväxt i spån varierar
beroende på träslag. Enligt Bey och med-
arbetare (3) hämmas bakterieväxt mer 
i spån av tall och andra mjuka träslag 
än i spån av ek och andra hårda träslag.
Detta kan bero på att tall och gran inne-
håller resiner som hämmar bakterieväxt
medan hårda träslag vanligen saknar sig-

nifikanta mängder av dessa ämnen.
Ströets partikelstorlek har också betydel-
se och generellt gäller att ju finare strö
desto fler bakterier (3). Dessutom fastnar
finhackat material lättare på spenarna. 

Ströbäddens skötsel är också viktig
och det är svårt att med blotta ögat
bedöma ströets kvalitet eftersom ströet
kan se rent och fint ut men ändå inne-
hålla högt antal bakterier. Under som-
marmånaderna kan omgivningstempe-
raturen bli så hög att bakterier kan växa
även i strö som inte kontaminerats 
av gödsel (3). Men även på vintern 
kan temperaturen i ströet vara ganska
konstant (3). 

Flera studier har gjorts där man jäm-
fört förekomsten av klebsiellabakterier i
olika strömaterial. Hogan och medarbe-
tare (12) fann t ex att antalet klebsiella-
bakterier på spenarna var ungefär lika
stort hos kor på tidningspapper som 

hos kor på kutterspån. Zehner och
medarbetare (32) jämförde växt av olika
bakterier in vitro i fint kutterspån av
hårt trä, torkad gödsel, hackat tid-
ningspapper, torkat sågspån från mjukt
trä och hackad halm. K pneumoniae
tillväxte snabbt i halm och torkad 
gödsel medan en snabb minskning av
bakterieantalet sågs i papper och såg-
spån. Generellt visade K pneumoniae
och E coli snabbare tillväxt och mindre
snabb minskning än Streptococcus uberis.
Resultaten visade också att bakterier kan
växa i rent men fuktigt strö. Enligt
Hogan and Smith (11) har vanliga strö-
material som sågspån och halm lågt
antal juverpatogener före användning
men juverpatogener som kontaminerar
miljön blir lätt permanenta i ströet och
når maximal tillväxt inom 24 timmar
efter att nytt strö tillförts. De anser
också att tvättad sand är det bästa 

FIGUR 4. Klebsiella kan finnas i ytvatten på bete, men även i områden med hög djurtäthet.

➤
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strömaterialet eftersom det är oorganiskt
med lågt fuktinnehåll och få närings-
ämnen för bakterierna. Sand kan dock
vara svårt att hantera i flytgödselanlägg-
ningar. 

Bete och vatten
Juverinfektion med Klebsiella kan som
nämnts även ske på bete. Riskfaktorer 
är t ex ytvatten samt gyttja i fållor och
gångar men även områden med hög
djurtäthet, t ex i skuggiga områden vid
varmt väder och runt utfodrings- och
vattenplatser (Figur 4). Både K pneu-
moniae och K oxytoca är vanligt före-
kommande i ytvatten framför allt i
anslutning till pappers- och massafabri-
ker som släpper ut processvatten (6, 7).
Klebsiellabakterier kan också ställa till
problem i vattenreningsverk t ex genom
bildning av biofilm (15) och kan 
återfinnas i dricksvatten (1). Enligt
Podschun och medarbetare (26) var 
K pneumoniae isolerade från ytvatten
lika kapabla att uttrycka virulens-
faktorer som stammar isolerade från 
kliniska humanfall.

Ett fall av misstänkt vattensmitta 
rapporterades nyligen (Annelie Nilsson,
personligt meddelande, 2004) i en
besättning där ett stort antal kor i varie-
rande laktationsstadier drabbades under
en ganska lång tid. Sågspån användes
som strö i besättningen men kunde
avskrivas som smittkälla. Under en
ganska lång period har gården haft 
problem med koliformer m m i vattnet.
Olika åtgärder har gjorts för att komma
tillrätta med problemet vilket resulterat
i att kommunalt vatten installerats.
Trots detta fortsatte klebsiellamastiterna
att uppträda och i samband med en
juverhälsoutredning isolerades klebsiella-
bakterier från en kvarvarande hydrofor.
Troligen hade vattnet i den tidigare
använda brunnen kontaminerats via
ytvatten och bakterier har levt kvar i rör
och hydroforer. Eftersom mjölknings-
anläggningen sköljs sista gången med
kallt vatten finns en risk att denna kon-
taminerats med risk för juverinfektioner
som följd. Rening av vattensystemet
gjordes och hydroforerna kopplades
bort och därefter har inga nya klebsiella-
fall uppträtt. 

Kroniska fall
Kroniska subkliniska mastiter kan leda
till smittspridning vid mjölkning och
om korna läcker mjölk på båspallen
kontamineras denna vilket kan vara 
viktigt i lösdrifter. Koliformer kan dock
inte leva på huden under längre tid. Om
man hittar dem på spenhuden är de
oftast ett resultat av nyligen uppkommen
kontamination från omgivningen (11).

Ett misstänkt fall av smittspridning
från en ko med kronisk klebsiellainfek-
tion rapporterades nyligen från en
besättning med automatiskt mjölk-
ningssystem (AMS) där en tvättborste
troligen kontaminerats och därmed
smittat flera andra kor (Annelie Nilsson,
personligt meddelande, 2004). Gårdens
vatten och spån var utan anmärkning
men vissa foderprov visade på förekomst
bland annat av mögel. Det dåliga 
foderpartiet togs bort och tvättborstarna
byttes ut och kokas numera minst en
gång per vecka. De kroniskt infekterade 
djuren har också tagits bort från AMS-
gruppen. Inga nya klebsiellamastiter har
noterats efter dessa åtgärder.

BEHANDLING – INDIVIDNIVÅ
Det finns få publicerade undersökningar
om behandling av klebsiellamastit men
antibiotikabehandling anses oftast ha
dålig effekt. I samband med akut klinisk
mastit är det viktigt att basåtgärder
(frekvent urmjölkning, massage, allmän
omvårdnad m m) och basterapi (vätska,
antiinflammatorika, oxytocin m m)
sätts in tidigt. Det är också viktigt att
isolera djuret för att minska smittsprid-
ning. I svåra fall bör djuret avlivas av
djurskyddsskäl. Om infektionen blir
kronisk är det viktigt att kon mjölkas
sist och slakt rekommenderas.

Antibiotika
Om man ska antibiotikabehandla en ko
med klebsiellamastit är det fluorokino-
lonen enrofloxacin eller kombinationen
trimetoprim-sulfa som är de substanser
som är mest aktuella för parenteral
behandling. På den svenska marknaden
finns inga preparat för lokalbehandling
(intramammarier) med dokumenterad
och tillfredsställande effekt mot koli-
forma infektioner.

En förutsättning för att antibiotika
ska ha effekt vid mastit är att en tillräck-
ligt hög koncentration av antibiotika
uppnås i mjölk och, vid behov, i juver-
vävnad. Farmakokinetiska data och
experimentella behandlingsförsök visar
att tillräckliga koncentrationer av trime-
toprim-sulfa inte uppnås i mjölk med
den dosering som står i FASS vet (16,
27). Dessutom finns det sannolikt
ämnen i mjölk som hämmar trimeto-
prim, vilket i så fall minskar effekten
ytterligare. Trimetoprimhämmare har
påvisats i kalvserum (8) och sannolik-
heten att dessa finns även i mjölk är stor.
Det finns alltså flera faktorer som tyder
på att trimetoprim-sulfa inte har effekt
vid behandling av mastit. 

Kinoloner används mycket på
humansidan. Eftersom man är orolig för
resistensutveckling, framför allt hos 
salmonellabakterier, har vissa länder
infört restriktioner för hur kinoloner får
användas till livsmedelsproducerande
djur. I t ex Danmark avråder man från
att använda fluorokinoloner till djur.
Danska veterinärer får bara ordinera
dessa läkemedel efter bakteriologisk
provtagning och resistensundersökning
på godkänt laboratorium som visar att
andra registrerade antibiotika inte är
användbara (4). Även om kinolon-
preparat är registrerade för nöt, svin, 
fjäderfä samt hund och katt i Sverige
bör de användas på ett ansvarsfullt sätt.  

Antibiotikaresistens
Klebsiella är i de flesta fall känsliga för
både enrofloxacin och trimetoprim-
sulfa in vitro. Under 2002–2003 gjorde
SVA med hjälp av praktiserande veteri-
närer i hela landet en insamling av 
bakterieisolat isolerade från mjölk från
kor med akut klinisk mastit (2). Inget av
de 44 klebsiellaisolaten var resistent 
mot enrofloxacin, tre till fyra procent av
isolaten var resistenta mot trimetoprim-
sulfa medan ca sju procent var resistenta
mot tetracyklin. Ett isolat var multi-
resistent dvs resistent mot minst tre
antibiotika. Alla Klebsiella-arter är
naturligt resistenta mot ampicillin.
Resultaten från studien stämmer väl
med erfarenheter från SVAs mastitlabo-
ratorium där endast enstaka klebsiella- ➤
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isolat från prover i rutinverksamheten
varit resistenta mot trimetoprim-sulfa
och/eller enrofloxacin sedan 1990.
Antibiotikaresistenta klebsiellabakterier
är alltså inte en vanlig orsak till terapi-
svikt.

BEHANDLING – BESÄTTNINGSNIVÅ
I en besättning med återkommande
problem med klebsiellamastit är det 
viktigt att göra en förutsättningslös
utredning för att identifiera besätt-
ningsspecifika riskfaktorer. När dessa är
kända kan man ge råd om åtgärder som
kan hindra nyinfektioner. 

En viktig del i utredningen är att
identifiera smittkällor genom att ta prov
från strö (speciellt om spån används),
mjölk från juverdelar med höga celltal
och eventuellt även av vattnet. 
Representativa ströprover tas från bakre
delen av liggbåsen samt från lagrings-
plats. Proverna läggs i fryspåse och för-
varas kylda om de inte kan skickas
direkt till laboratorium för analys av
förekomst av klebsiellabakterier. Det är
även viktigt att kontrollera om andra
besättningar som får strö från samma
leverantör också har problem. Om det
visar sig att ströet är kontaminerat
rekommenderas byte av ströleverantör
(om möjligt) eller av strösort t ex till
hackad halm.  

Eftersom hygienen på båspallen har
betydelse bör kvaliteten och omsätt-
ningshastigheten av strö på båspallen
kontrolleras. Helst bör båsen skrapas
rena från nedsmutsat och fuktigt mate-
rial två gånger per dag och nytt strö bör
tillföras en gång per dag. Ströet bör helst
bara ligga på båspallen i ett dygn och
absolut inte längre än två dygn. Om 
det inte går att byta en mer permanent
ströbädd är det viktigt att inte röra om i
bädden eftersom antalet bakterier är
högre på djupet i ströbädden än på ytan
(5). Det är inte heller bra att ”lagra” strö
framtill i båset eftersom bakterier gärna
växer till även där (3). 

För att minska fuktigheten och öka
pH i ströet kan man också pröva att
blanda släckt kalk (Ca(OH)2) i spånet
(1 kg till 10 kg spån) (10) men även om
man gör detta måste ströet bytas minst
varannan dag. Det är viktigt att kalken

blandas väl med ströet för att förhindra
direkt kontakt mellan kalk och spenhud
eftersom det kan ge risk för uttork-
ningssprickor i huden. Det är också 
viktigt att man inte använder osläckt
kalk (CaO) eftersom det kan orsaka 
allvarliga brännskador på spenarna. Det
finns också beskrivet att man istället för
kalk kan blanda in alkaliska eller sura
preparat i spånet. Enligt Hogan och
medarbetare (13) hade det sura prepa-
ratet en kort (två dagar) bakteriostatisk
effekt medan det alkaliska preparatet
inte hade någon effekt. Det finns också
ett specialbehandlat strömaterial kallat
Allspan® på den europeiska marknaden
vilket är ett kutterspån som genomgått
en speciell torkprocess. Enligt uppgift
gör denna process att ströet får en
mycket hög absorptionskapacitet. I en
studie där bakterietalet i färskt strö
undersöktes i 18 besättningar återfanns
det lägsta totalantalet bakterier i proverna
från de tre besättningar som använde
Allspan® (18). Vad som är extra intres-
sant är att inga koliforma bakterier åter-
fanns i dessa prover medan koliforma
bakterier var närvarande i varierande
grad i övriga strömaterial som undersök-

tes dvs vanligt kutterspån, sågspån, sand
och halm. 

Andra viktiga hygienåtgärder är att
skrapa gångvägarna i lösdrifter vid varje
mjölkning och helst innan korna åter-
vänder till båsen för att minska risken
för kontamination av spenarna medan
de ännu är öppna efter mjölkning. 
Det är extra viktigt att noga se över och
optimera miljön och skötseln av korna
under sinperiod och runt kalvning
(Figur 5).

Vanligen anses inte mjölkningen som
en viktig riskfaktor för klebsiella-
infektion och genomspolning av mjölk-
ningsorganet mellan kor har inte visats
ha effekt på infektionsrisken (9). Dock
anger samma författare att dåligt funge-
rande mjölkningsmaskiner med risk för
vakuumsvängningar i ledningarna, t ex i
samband med att mjölkningsorganen
läcker luft eller faller av, kan öka infek-
tionsrisken. Mjölkning av våta juver 
och spenar kan också vara en riskfaktor
vilket hänger ihop med att mängden
bakterier på spenarna har betydelse för
infektionsrisken. Användning av spen-
doppningsmedel av barriärtyp efter
mjölkning har rapporterats reducera

FIGUR 5. En ren och torr kalvningsbox är viktig för att förebygga mastit.

➤

FOTO: BENGT EKBERG
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antalet nyinfektioner med koliformer
men spendoppning under sinperioden
har inte gett önskat resultat. 

PROFYLAX
Eftersom klebsiellamastit har dålig 
prognos och kan leda till besvärliga
juverhälsoproblem är det viktigt att
förebygga uppkomsten av problem. Det
allra viktigaste är att se till att alla hög-
dräktiga kvigor, sinkor och mjölkande
kor har en torr, ren och bekväm när-
miljö. Det ska finnas tillräckligt med
plats, god ventilation, bra strö (både
mängd och kvalitet) och ljus så att man
lätt kan inspektera renhet och komfort.
Kalvningsboxarna är extra viktiga och
måste rengöras väl mellan korna och
förses med ren halm eller kutterspån.
För att kontrollera ströbäddens kvalitet
kan man ta prov för att undersöka
mängden bakterier. Om ströet innehåller
mer än 1 miljon cfu (colony forming
units)/g strö ökar risken för juverinfek-
tioner (3). En annan viktig hygienfaktor
är att se till att juvren är klippta.

Skötseln av djuren är naturligtvis
också viktig och där inkluderas också
sinläggningsrutiner och utfodring.
Eftersom perioden runt sinläggningen
är en högriskperiod för juverinfektioner
är korrekta sinläggningsmetoder viktiga.
Det är viktigt att planera sinläggningen
i god tid genom lämplig foderstyrning.
Under perioden runt kalvningen är kor-
nas immunförsvar hämmat varför de är
extra infektionskänsliga (20). Brist på
viktiga vitaminer och spårämnen liksom
metaboliska störningar kan förvärra
situationen (24, 30). Det är därför viktigt
att se till att korna är i lämpligt hull vid
kalvning och att deras behov av antioxi-
danter som t ex vitamin A och E, selen
och zink är täckt. 

SUMMARY
Klebsiella mastitis – a potential
threat to milk production
Klebsiella is not one of the most 
common udder pathogens, but in some
herds it can cause large mastitis 
problems with serious economic conse-
quences. The pathogenesis of Klebsiella
mastitis is not fully known. The inten-
tion of this paper is to give an overview

of existing knowledge in the area. 
In order to achieve this, a description 
is given on etiology, diagnostic pro-
cedures, pathogenesis, clinical findings,
risk factors, prevalence, treatment and
prophylaxis of Klebsiella mastitis. 
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Det har skrivits mycket om livs-
medelssäkerhet den senaste tiden.
Här ger professorn i livsmedels-
hygien sin bild av vad EUs nya livs-
medelslagstiftning kan komma att
innebära för veterinärerna och
veterinärutbildningen.

Vår nuvarande köttbesiktning har sina
rötter i slutet av 1800-talet. Redan då
sattes konsumentens hälsa i främsta
rummet. 

”Med köttbesigtning förstår man en
sakkunnig undersökning af slagtdjurens
inelfvor och kött, såväl i färskt som i
konserveradt tillstånd. Tack vare detta
köttbesigtningens mål har den också
öfverallt i utlandet blifvit erkänd som en
af de allra vigtigaste grenar af den all-
männa helsovården, och om man än
icke kan säga att så äfven är fallet i vårt
land, så har man dock grundad anled-
ning att hoppas att köttbesigtningen
äfven i Sverige snart kommer att till-
mätas den betydelse, som den onekligen
förtjenar. Köttbesigtningens fundamen-
tala uppgift är alltså, att utöfva uppsigt
deröfver att icke något till mennisko-
föda otjenligt eller skadligt kött eller
deraf beredt födoämne tillsaluhålles.” (4). 

Kloka ord, som står att läsa i
Handbok i Köttbesigtning författad av
Gustaf Kjerrulf och utgiven 1896, dvs
ett år innan köttbesiktning infördes i
Sverige. På den tiden utgjorde de zoo-
notiska farsoterna tuberkulos, brucellos
och rots stora hälsoproblem. Därtill

kom vissa parasitsjukdomar såsom 
trikinos och cysticerkos. De nämnda
sjukdomarna, trikinos undantagen,
avslöjar sig ofta som makropatologiska
förändringar i kropp eller organ. Därför
intog undersökningsmetoderna palpa-
tion, granskning och anskärning en
central roll vid utformandet av köttbe-
siktningsföreskrifterna. För att upptäcka
Trichinella spiralis-larver förfärdigades
mikroskopiska preparat, som studerades
i ett trikinmikroskop. Även luktsinnet
utgjorde ett viktigt redskap. Varje djur
skulle undersökas och bedömas indivi-
duellt. 

Till följd av ökade insikter om mikro-
bernas roll vid uppkomsten av sjuk-

domar kompletterades köttbesiktningen
i början av 1900-talet med bakterio-
logisk undersökning. De införda och
lagstadgade åtgärderna var så fram-
gångsrika att de sjukdomar som de skulle
upptäcka och också hjälpa till att utrota,
nu är utrotade i vissa länder och kraftigt
reducerade i andra. 

Allt fler röster har därför höjts för 
att köttkontrollen skall moderniseras.
Det föreliggande kontrollsystemet anses
gammaldags och otidsenligt och de 
kontroller som görs står inte i rimlig
proportion till förekomsten av de sjuk-
domar, som de en gång togs fram för att
upptäcka. Uppfödningsformerna för
”matdjuren” har förändrats och är idag
till stora delar flockbaserad med besätt-
ningsutformade hälsokontrollprogram.
Sjuka djur accepteras inte längre på 
slakterierna. Tuberkulos, brucellos, rots
och trikinos är nästan utrotade i stora
delar av Europa. Med andra ord – vi bör
sluta leta efter sedan länge nästan helt
utrotade sjukdomar och i stället koncen-
trera oss på de ”nya” livsmedelsburna
zoonoserna såsom salmonella, campylo-
bacter och VTEC. 

NYORDNING
Från tanke till handling är det som
bekant långt. Dock tycker jag att det
gått ovanligt fort denna gång. Den 12
januari 2000 presenterade Europeiska
Kommissionen sin ”Vitbok om livs-
medelssäkerhet” (White paper on food
safety) (2). Avsikten var att den skulle
ligga till grund för de kommande årens
arbete med livsmedelssäkerhet inom EU.
I Vitboken betonas vikten av en helhets-
syn på livsmedelsfrågorna, dvs hela 

MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM, leg veterinär, professor.* 

Den veterinäre livsmedelshygienikern 
– från patolog till risk- och faroanalytiker

❘ ❙❚ vetenskap

Gustaf Kjerrulf (bilden) hoppades redan
1896 att ”köttbesigtningen äfven i Sverige
snart kommer att tillmätas den betydelse,
som den onekligen förtjenar”. ➤
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kedjan från foder till färdig matvara skall
inkluderas. De presenterade strategierna
gav upphov till många spekulationer
och ansågs av några som alltför radikala.
Vad kommer de att innebära för alla de
veterinärer som sysslar med livsmedels-
tillsyn? Kommer behovet av besikt-
ningsveterinärer att minska på grund av
att endast friska eller oskadade djur är
välkomna till slakterierna? Eller kom-
mer det kanske att öka eftersom hela 
livsmedelsproduktionskedjan skall in-
kluderas? 

Än har vi inte facit i hand, men
mycket har klarnat, ty våren 2004 blev
EU-parlamentets och rådets hygien-
förordningar, det sk hygienpaketet, 
färdigt. Bestämmelserna är MÅNGA
och träder i kraft vid olika tidpunkter.
Alla åtgärder skall förhoppningsvis vara
genomförda till den 1 januari 2006.
Framtidens besiktningsveterinär kommer
alltmer att fungera som en granskare
och värderare av företagens hygieniska
kvalitetssäkringssystem. Dagens arbete
vad beträffar djurskydd, ante mortem-
besiktning och post mortem-undersök-
ning kommer dock att kvarstå – om än
i modifierad form. Livsmedelsverket har
redan hunnit genomföra ett antal kurser

för besiktningsveterinärer och besikt-
ningsassistenter i ”det nya”, dvs det 
som heter systemtillsyn. Kunskapsford-
ringarna på besiktningsveterinärer, som
benämns officiella veterinärer, är i detalj
fastställda i en EG-förordning. 

DEN OFFICIELLA VETERINÄRENS
ARBETSUPPGIFTER
Ansvaret för att de livsmedel som produ-
ceras är säkra och att inte konsumenten
blir vilseledd (redlighet) läggs helt och
hållet på livsmedelsföretagarens sida.
För att garantera redlighet och säkra
livsmedel skall ett system för egentillsyn
finnas. Det skall bestå av ett egen-
kontrollprogram, som beskriver vad
som skall göras för att uppfylla kraven i
livsmedelslagstiftningen, instruktioner/
rutiner hur det skall göras samt doku-
mentation av utförda åtgärder. Kraven
skall uppfyllas genom att tillämpa god
hygienpraxis (GHP), HACCP-prin-
ciperna (Hazard Analysis of Critical
Control Points) samt rutiner för redlig-
het. Tillsynsmyndigheten, dvs inom
BVO (besiktningsveterinärorganisatio-
nen) den officiella veterinären, skall
kontrollera att livsmedelsföretagaren
(slakteriet, styckningsanläggningen etc)
lever upp till de krav, som ställs i
livsmedelslagstiftningen. För att kunna
kontrollera, men framför allt för att
upptäcka och rätt värdera avvikelser
krävs stora kunskaper. Minst lika stora
som krävs för att upprätta egentillsyn-
system. Vad är det då mer specifikt som
skall ingå eller om man så vill – vad

➤

I den europeiska kommissionens vitbok betonas vikten av en helhetssyn på livs-
medelsfrågorna, dvs hela kedjan från foder till färdig matvara skall inkluderas.

I den nya livsmedelstillsynen ska den officiella veterinären kontrollera att t ex stycknings-
anläggningen lever upp till de krav, som ställs i livsmedelslagstiftningen. 
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behöver veterinären kunna? Oavsett 
vilket livsmedel som produceras skall
följande fem punkter beaktas:
A.De sju livsmedelshygieniska grund-

förutsättningarna, dvs utbildning i
livsmedelshygien, god personal-
hygien, vatten av dricksvattenkvalité,
skadedjursbekämpning, rengörings-
program, underhåll av lokaler samt
korrekt temperatur i livsmedel och
lokaler skall vara uppfyllda.

B. HACCP-system skall finnas.
C. Program för säkerställande av redlig-

heten skall finnas.
D.Eventuella speciella, föreskrivna 

rutiner skall vara uppfyllda.
E. Mikrobiologiska och kemiska krite-

rier på råvaror och färdiga produkter
skall finnas.

Exempel
Låt mig exemplifiera med ett stycke från
HACCP-avsnittet i ”Systemtillsyn av
livsmedelsanläggningar” (6).

”Livsmedelsföretagaren skall ha
genomfört en faroanalys/riskbedömning
för respektive produkt/produktgrupp, för
alla ingående råvaror och för hela pro-
cessen, och identifierat relevanta faror
(mikrobiologiska, kemiska, allergena,
fysikaliska). Livsmedelsföretagaren skall
efter genomförd faroanalys/riskbedöm-
ning förebyggt, undanröjt eller reducerat
den identifierade faran till en godtagbar
nivå genom att:
– råvaran och/eller processen modi-

fierats och/eller
– hälsoriskförebyggande rutiner införts

och/eller
– kritiska styrpunkter (CCP) identi-

fierats.”
För att veterinären skall kunna kon-

trollera och värdera om allt verkligen
uppfyllts fordras inte bara kunskaper
om vad som normalt kan finnas i olika
råvaror, vad som händer under tillverk-
ningsprocessen – både avdödning och
kontamination, förpackning, lagring,
etc utan också hur man tillverkar en
produkt och varför den tillverkas på just
detta sätt. Man måste också veta vad
konsumenten förväntas göra med pro-
dukten. Äts den direkt ur förpackningen
eller först efter värmebehandling? 
Alla fakta värderas sedan mot varandra.

Till exempel – stundtals kan det finnas
levande Campylobacter jejuni i rå kyck-
ling. Om kycklingen tillagas, dvs värme-
behandlas på ett korrekt sätt är den dock
ofarlig att äta. Kontroll av att kyck-
lingen uppnått tillräcklig temperatur för
att med god marginal avdöda eventuella
Campylobacter är en s k kritisk styrpunkt
(CCP). Avser företagaren däremot att
grava kycklingen och sälja den som
ätfärdig produkt bör det ringa en 
varningsklocka hos den som genomför
systemtillsynen.

HELA LIVSMEDELSKEDJAN
Just helheten betonas starkt i EUs nya
Livsmedelslagstiftning. Detta är inget
nytt för oss veterinärer, men helhets-
tänkandet har ändå på något underligt
sätt kommit lite i skymundan i både vår
utbildning och yrkesutövning. För att
uppnå en hög livsmedelssäkerhet skall
alla aspekter av livsmedelsprodukternas
väg från producent till konsument 
beaktas. Till exempel inkluderar Kom-
missionen också foder, djurhälsa och
djurskydd i de nya livsmedelshygien-
förordningarna. De förslag som gäller
foder skall säkerställa att endast lämpli-
ga råvaror används vid produktionen av
foder och att användningen av tillsats-
ämnen kontrolleras effektivare än idag.
Ty – som det så vist står i Vitboken –
livsmedelssäkerheten för livsmedel av
animalt ursprung börjar med säkert
djurfoder (2).

Djurhälsa och djurskydd
”Livsmedelsproducerande djurs hälsa
och välbefinnande är väsentliga delar 
av folkhälsa och konsumentskydd” (2). 
Än en gång en veterinär självklarhet!
Kommissionen betonar särskilt sådana
zoonoser, som kan överföras till männi-
skan via kontaminerade livsmedel. De
pågående programmen för bekämpning
och kontroll av tuberkulos och brucellos
bör fortsätta i de medlemsstater, där
läget på dessa områden fortfarande är
problematiskt. Men, minst lika viktiga
är de nya zoonoserna, varav en del utgör
faror för specifika befolkningsgrupper 
(t ex Listeria monocytogenes för individer
med nedsatt immunförsvar och EHEC
för barn). Djurhälsa avser inte bara 

zoonoser utan också övriga sjukdomar
och förhållanden som har anknytning
till livsmedelssäkerhet. För att kunna
frigöra resurser för utökad övervakning
av hygien och rutiner på slakterierna
föreslås att förskjuta delar av kontrollen
till ett tidigare led i produktions-
kedjan. Varför stå på slakteriet och post
mortem-undersöka det ena friska djuret
efter det andra, när förmodligen samma
effekt uppnås om slaktdjuret åtföljs av
ett hälsocertifikat från besättningsveteri-
nären och ett intyg från djurägaren? 

Sedan halvårsskiftet 2003 finns i
Sverige en ny instruktion för besiktnings-
veterinärens hantering av djurskydds-
problem vid slakteri (5). Instruktionen
vilar på två lagparagrafer. Dels ”Om en

veterinär i sin yrkesutövning finner
anledning att anta att djur inte hålls eller
sköts i enlighet med djurskyddslagen
eller föreskrifter som meddelats med
stöd av djurskyddslagen (1984:534),
skall veterinären om förhållandet inte
rättas till, anmäla detta till den eller de
kommunala nämnder som fullgör upp-
gifter inom miljö- och  hälsoskydds-

Varför stå på slakteriet och post mortem-
undersöka det ena friska djuret efter det 
andra, när samma effekt uppnås om slakt-
djuret åtföljs av ett hälsocertifikat från 
besättningsveterinären? 

➤
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området” (3), dels ”Om ett djur utsätts
eller kan antas bli utsatt för onödigt
lidande på ett slakteri, skall besiktnings-
veterinären förbjuda slakt, besluta om
omedelbar avlivning av djuret eller vidta
andra åtgärder som omedelbart krävs
från djurskyddssynpunkt.” (1). I och
med detta får besiktningsveterinären
beslutsrätt och beslutsplikt i vissa djur-
skyddsärenden och kan agera då omedel-
bara åtgärder krävs från djurskydds-
synpunkt.

”ÄMNESFÖRETRÄDARENS” 
FUNDERINGAR
Helt klart är att köttkontrollen i sin
nuvarande form till stor del spelat ut sin
roll. Den framtida kontrollen kommer
att vara baserad på riskanalys. Från att
upptäcka sjukliga förändringar i kropp
och organ då sjukdomen redan är ett
faktum, skall vi nu upptäcka farorna
innan de hunnit ge förändringar. I stället
för den traditionella bakteriologiska
köttkontrollen, som kan liknas vid en
allmän bakteriologisk undersökning 
där man hoppas finna något intressant
(vilket man sällan gör), skall man rikta
in sig mot specifika behov och kartlägg-
ningar. Sådana kan vara salmonellakon-
troll, förekomst av VTEC eller någon
specifik läkemedelsrest. Livsmedelsburna
risker på grund av kontamination av
kött med tarmbakterier kräver speciell
uppmärksamhet, eftersom den utgör ett
hot mot människans hälsa. 

Att upptäcka det osynliga och okända.
Skall vi bli spåkäringar som sitter vid
våra skrivbord och tittar in i kristall-
kulan? Nej, vi skall använda ALLA våra
veterinära kunskaper och lägga ihop ett
och ett. Inte så att summan blir två,
utan tre! Vi måste bli bättre på att för-
utsäga faror och rikta in oss på att upp-
täcka och eliminera så många risker som
möjligt i stället för att som nu sikta in
oss på redan uppkomna förändringar. 

Låter det flummigt? Vi är faktiskt
redan på god väg! Avknytning av rectum
på slaktade svin är ett ypperligt exempel.
Många slaktsvin härbärgerar Yersinia
enterocolitica i tarminnehållet. Denna
bakterie ger inte upphov till sjukdom
hos gris, men väl hos människa. Genom
en enkel åtgärd (förhindra fekal konta-

mination genom avknytning) har antalet
inhemskt smittade yersiniosfall minskat
i Sverige. 

Sambanden djurhälsa, djurskydd och
livsmedelssäkerhet betonas mycket
starkt i den nya lagstiftningen. För att
täcka in detta måste HACCP-principen
tillämpas på hela kedjan, dvs från 
”stable to table”. Livsmedelskontrollen
måste med andra ord börja redan i
besättningen. En del av ante mortem-
besiktningen kan till exempel utföras
redan på gården. 

För att bli en dynamisk livsmedels-
hygieniker som förutser t o m oväntade
händelser krävs rätt utbildning. Denna
skall inte bara lära ut fakta utan 
också leda till ett livsmedelshygieniskt
tänkande. Den veterinära livsmedels-
hygienikern måste ha en solid grund att
stå på. Vi har gått från att upptäcka
sjukdomar hos slaktdjuret till att identi-
fiera hälsorisker för människan hos det
friska djuret. Vi kommer inte längre att
ägna oss åt obduktioner eller diagnostik
av infektiösa djursjukdomar på slakte-
rierna. Men, en livsmedelshygieniker
behöver ändå kunskaper i patologi, 
farmakologi/toxikologi och i allmän 
och veterinärmedicinsk mikrobiologi.
Dessa skall utgöra den ena grundstenen
för den kommande livsmedelshygien-
kursen. Den andra grundstenen är goda
kliniska kunskaper om produktions-
djuren inklusive häst, eftersom en del 
av fålarna också slutar som livsmedel.
För att kunna göra en riskanalys krävs

gedigna kunskaper om bland annat
uppfödningsformer, utfodring, etologi,
och inte minst sjukdomar och deras
behandling. Djurskydd, populations-
dynamik och epidemiologi inte att 
förglömma. Och – i botten finns själv-
fallet alla andra prekliniska ämnen som
igår i veterinärutbildningen. När ovan-
stående solida grund är lagd är det dags
för ämnet Livsmedelshygien, där de
tidigare erhållna kunskaperna skall
tillämpas, knytas ihop och komplet-
teras. Den givna och självklara platsen
för detta borde vara sist i veterinär-
utbildningen. Jag skulle också gärna se
ett närmare och mera formellt samarbete
mellan disciplinen Livsmedelshygien,
SVA och Livsmedelsverket än vad som
är fallet idag.

Vad skall då en officiell veterinär
enligt EG kunna? Jag har plockat några
godbitar från EGs lista: grundläggande
livsmedelsteknik, -processer och -tillverk-
ning, användning av HACCP genom
hela livsmedelskedjan, riskvärdering,
förebyggande och kontroll av livs-
medelsburna sjukdomar, undersökning
av utbrott av  livsmedelsburna sjuk-
domar, populationsdynamik när det 
gäller infektioner och intoxikationer,
diagnostisk epidemiologi, miljöfrågor
och avfallshantering med anknytning
till livsmedelsproduktion, principer för
utbildning av personal som arbetar
inom produktionskedjan, lagstiftning
avseende livsmedelssäkerhet, djurs hälsa
och djurskydd samt givetvis allt som 

➤

För att kunna göra en riskanalys krävs gedigna kunskaper om bland annat uppfödnings-
former, utfodring, etologi, och inte minst sjukdomar och deras behandling. 
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rör ett slakteri. Två saker slår mig. Inget
finns på listan som inte idag undervisas
på veterinärutbildningen, och den starka
betoningen på att förhindra att männi-
skan blir sjuk av det hon äter. Självfallet
måste vi anpassa utbildningen efter de
nya kraven, utöka vissa moment och
skära ned andra. Det svåraste blir gräns-
dragningen mellan grundutbildning och
vidareutbildning. HACCP som ansågs
som specialistkompetens för ett par år
sedan, är till exempel idag enligt
Livsmedelsverket att betrakta som
grundkompetens. 

Om vi förvaltar vårt pund rätt kom-
mer arbetsmarknaden vad beträffar livs-
medelshygien för veterinärerna att öka.
Kanske inte så mycket i den offentliga
verksamheten som i den privata, inklu-
derande egenföretagen. Det kommer att
behövas många veterinära konsulter
som hjälper företagen att bygga upp
systemen för egentillsyn, är rådgivare
och ger skräddarsydda kurser i livsme-
delshygien. Till skillnad mot idag skall
besiktningsveterinärerna, dvs de officiella
veterinärerna, enbart agera tillsynsmyn-
dighet och således inte hjälpa företagen
med råd och dåd. Detta är helt logiskt,
eftersom man inte kan kontrollera något
man själv varit med och byggt upp.  

FÖRHOPPNING
Omvärlden förändras ständigt och så
också samhällets krav på veterinära
insatser. Vi måste inse även från veteri-
närt håll, att veterinären spelar en
central roll i samhället vad beträffar
arbete med/insatser för hygien och folk-
hälsa. Livsmedelssäkerhet är en viktig
politisk fråga i det moderna samhället
och har också en central roll i EUs poli-
tik. Frågan är bara när svenska myndig-
heter skall inse veterinärens betydelse i
dramat säkra livsmedel?

SUMMARY
From pathologist to risk/hazard
analyser – new role for food 
hygiene veterinarians
The new EU food legislation will cover
the whole food chain including animal
feed and the health and welfare of food
producing animals to establish a high
level of consumer health protection. A

co-ordinated and holistic approach
towards hygiene is an essential element
in food safety. The control programmes
will be transformed from detecting 
pathological processes to risk analysis.
Information gathering and analysis are
essential elements of food safety policy,
and are particularly important for the
identification of potential feed and food
hazards. In the article the holder of the
chair of food hygiene gives her points of
view on the new legislation and also on
the consequences for the education of
veterinary students.
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KOM (1999) 719 slutlig, Bryssel, 
12 januari 2000.

3. Förordning (SFS 1971:810) med allmän
veterinärinstruktion, uppdaterad t o m
SFS 2004:259, §4, punkt 5.

4. Kjerrulf G. Handbok i köttbesigtning,
Kôernes Boktryckeri-Aktiebolag, 1896, 1.

5. Livsmedelsverket, Instruktion för 
besiktningsveterinärens hantering av
djurskyddsproblem vid slakteri. 
Tillsynsavdelningen, Enhetsinstruktion 
nr 602 KT/BVO, 2003-07-01.

6. Livsmedelsverket, Systemtillsyn av livs-
medelsanläggningar, Tillsynsavdelningen,
Avdelningsinstruktion T-avd nr 013,
2003-10-09.

* MARIE-LOUISE DANIELSSON-THAM,

leg veterinär, professor, Enheten för matförgift-

ningsforskning, Box 7009, SLU, 750 07 Uppsala.

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning
inbjuder till seminariet “Is there something like animal psychiatry? 
– Some views from the field of animal behavioural medicine.” den 
9:e september 2004 kl 13.00 – ca 17.00 i Ettan, KC, SLU, Uppsala

Program:
13.00–13.15 Welcome and introduction

13.15–13.50 Psychiatric symptoms in humans – to treat or not to
treat 
Åsa Nilsonne, psykiatriker, leg psykoterapeut, MD, universitetslektor

13.50–14.25 Repetitive behaviour in companion animals
Daniel Mills, BVSc, PhD, MRCVS, Principal Lecture

14.25–15.00 Pheromones and animal behaviour
Patrick Pageat, DVM, PhD, Scientific Director 

15.30 General discussion 
Moderator: Linda Keeling, professor i djurskydd vid SLU

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

För ytterligare information kontakta Karolina Törneke 
tel 018-174904
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Vilken är din diagnos? – EKG

SVAR SE SIDAN 52

En tidigare behandlad hjärtsviktshund blev
plötsligt sämre med trötthet och flåsighet.
Fallet är insänt av Djursjukhuset Albano,
Rinkebyvägen 23, 186 32 Danderyd. Svaret 
är skrivet av Anna Tidholm.

Jack Russel, hane, 12 år
ANAMNES: Hunden har behandlats för hjärtsvikt
sedan cirka ett halvt år före besöket med furosemid,
digoxin och enalapril. Den har plötsligt blivit sämre
och är nu mycket trött och flåsig.

STATUS: Nedsatt allmäntillstånd, lätt cyanotiska
slemhinnor, takykardi, oregelbunden hjärtrytm och
puls, takypné, dyspné.

EKOKARDIOGRAFI: Mitralisendokardos, grav dilata-
tion av vänster förmak och kammare, normal 
kontraktilitet.

THORAXRÖNTGEN: Venös stas, förstoring av vänster
förmak, alveolärt och interstitiellt lungödem.

EKG: se Figur 1.

FIGUR 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s. 

Presstopp
Veterinärutbildningen under

omprövning

Den 7 juli mottog Sveriges Veteri-

närförbund en remiss från SLU med

förslag till ny utbildningsplan för

veterinärprogrammet. Förslaget

remissbehandlas inom förbundet

och alla intresserade SVF-medlem-

mar kan lämna synpunkter till sin

delförening, senast den 10 septem-

ber. Förslaget i sin helhet finns på

hemsidan www.vhfak.slu.se/ under

rubriken ”Utbildning”, underrubrik

”Rapport om översyn av veterinär-

programmet”. Alla synpunkter väl-

komnas!
Karin Östensson

förbundsordförande
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Den 1–5 april ägde det senaste av
Skaras återkommande transemina-
rier rum. Det är Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa vid SLU i
Skara som arrangerar seminarierna,
och denna gång diskuterades
begreppet hälsa, tilllämpat på såväl
djur som människor, av tre interna-
tionella experter.

Transeminariet har anordnats vid Insti-
tutionen för husdjurens miljö och hälsa
vid SLU i Skara med två till tre års mel-
lanrum sedan 1985. Det vänder sig både
till doktorander och färdigutbildade
forskare från olika discipliner. Varje gång
får tre inbjudna föreläsare, världsledande
inom sitt respektive område och med
olika vetenskapliga perspektiv på det
aktuella temat, presentera sina idéer.
Deras föreläsningar utgör sedan avstamp
för deltagarnas fortsatta övningar och
diskussioner.

Årets transeminarium ägde rum den
1–5 april och denna gång var temat
”The Concept of Health”, begreppet
hälsa, tillämpat på såväl djur som 
människor. Närbesläktade ämnen som
välfärd och livskvalitet kom också att
beröras. 

SVÅRDEFINIERAT HÄLSOBEGREPP
Årets föreläsare var Bill Fulford, pro-
fessor i filosofi och mental hälsa vid
Warwick University och praktiserande
psykiater i Oxford, England, David

Fraser, professor i djurskydd vid
University of British Columbia och W
Maurice Young Centre for Applied
Ethics, Kanada, och Thomas Blaha,
professor i epidemiologi vid School of
Veterinary Medicine i Hannover,
Tyskland. 

Tvärtemot vad många kanske hade
förväntat sig presenterade inte Bill
Fulford någon definition av begreppet
hälsa. Han menar nämligen att det är
frågan om ett ”higher level concept”, ett
begrepp som vi visserligen utan problem
kan använda till vardags, men inte 
definiera. Vi kan emellertid närma oss
frågor kring hälsa genom ”filosofiskt
fältarbete”, det vill säga genom djup-
dykningar i våra språkliga intuitioner. 

Fulford fokuserade på mänsklig 
psykisk hälsa och lyfte fram värdenas
centrala roll i sjukvården. Han menar att
värden blir tydliga först när de hamnar i
konflikt med varandra, vilket ofta är 
fallet inom vården, i synnerhet när det
gäller vården av psykiskt sjuka. Enligt
Fulfords synsätt handlar beslut i vård-
situationer om att balansera de värden
som hamnar i konflikt med varandra
utan att på förhand tillmäta något värde
större vikt än något annat. Detta ställs
emot och kompletterar traditionell bio-
etik, som är upptagen med frågan om 
det bästa utfallet av etiskt beslutsfat-
tande. Det viktiga, enligt Fulfords teori,
är inte ett gott utfall, utan processen
genom vilken utfallet nås. 
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ERIK MALMQVIST, student i filosofi och historia, 

PER PEETZ NIELSEN, doktorand i etologi.*

Deltagarna i årets transeminarium samlade utanför Hernquistaulan i Skara. Längst fram
till höger står de tre föreläsarna Thomas Blaha, Bill Fulford och David Fraser. 

➤

Transeminariet 2004:

Begreppet hälsa
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DJURS LIVSKVALITET
David Fraser visade hur samma tankar
kring djurs livskvalitet återfinns hos
såväl etologer, veterinärer och djur-
uppfödare som hos etiker, djurrätts-
debattörer och vanligt folk. Han urskil-
jer tre huvudsakliga sätt att resonera

kring livskvalitet hos djur. Det första
betonar djurs naturliga beteende, det
andra lägger vikt vid affektiva tillstånd,
som lycka, olycka, välbefinnande och
smärta och det tredje fokuserar på djurs
hälsa, förstådd som frihet från sjukdom
och förmåga att anpassa sig. Fraser

menar att dessa syn-
sätt inte är ömsesidigt
uteslutande och att
de i viss utsträckning
överlappar varandra.

MÄNNISKORS
BEHOV AV 
BILLIGA LIVS-
MEDEL
Av de tre föreläsarna
var det Thomas Blaha
som skapade de mest
intensiva debatterna.
Många var kritiska till
hans tro på markna-
dens förmåga att
åstadkomma en för-
bättrad djurhållning
och hans emfas av

människors behov av billiga livsmedel.
Hög produktivitet i framställning av
animaliska livsmedel måste oftast balan-
seras mot djurs välbefinnande, menade

Blaha, även om det finns sätt att möta
båda kriterierna. 

Att hälsa är ett i hög grad relativt
begrepp var något som Blaha särskilt
ville lyfta fram. Djurs hälsa kan betrak-
tas från såväl individens som populatio-
nens perspektiv och hälsa kan också vara
relativt ett visst syfte. Tidigare tänkande
kring djurs hälsa har varit inriktat på att
behandla och förebygga sjukdom, men
Blaha förutspådde att vi i framtiden
skulle få se ett mer holistiskt hälsotän-
kande.

DEBATTSUGNA DOKTORANDER
Tre i seminariet deltagande doktorander,
med olika infallsvinklar på hälsa, 
fick också presentera sin forskning.
Marianne Bonde från Danmarks Jord-
brugsforskning redogjorde för sina 
studier av grisars välfärd i ekologisk
uppfödning. Anna-Karin Neubeck och
Henrik Lerner, båda från Institutionen
för hälsa och samhälle i Linköping, pre-
senterade sin forskning rörande psyko-
sens prodromalfas respektive begreppen
hälsa och välfärd inom medicin och
veterinärmedicin.  

Förutom att diskutera de tre före-
läsarnas ståndpunkter fick deltagarna
jämföra dem med de tankar som dessa
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Många var kritiska till Thomas Blahas tro
på marknadens förmåga att åstadkomma
en förbättrad djurhållning och hans emfas
av människors behov av billiga livsmedel.

UTVECKLA DJURTANDVÅRDEN  PÅ ER KLINIK
KOMPLETT LÖSNING BÅDE  FÖR LITEN OCH STOR

DENTAL UTRUSNING ANPASSAD FÖR JUST DIN KLINIK
BÅDE NYTT OCH BEGAGNAT

UTBILDNING PÅ DIN KLINIK BÅDE TEORI OCH PRAKTIK

TEL/FAX 035-397 97 , 0703-555 790
E-MAIL: accesia@telia.com

LENNART OCH SUSANNE ANDERSSON

Överlåtes
Smådjurspraktik i Skåne, 
passande för 1–2 veterinärer
överlåtes.

Goda utvecklingsmöjligheter.
Tel.: 0730-42 27 18

Säljes
Operationsbord ”Stille” multi-
funktionellt, fyrdelat,meka-
niskt, gott skick 15.000 kr.
Operationslampor Hanalux
modell Heidelberg + Oslo
satellit, komplett 9.000 kr.
Tillsammans 20.000 kr.

08-767 50 05, Dr. Igor
Niechajev
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tre deltagare presenterade. Samtal kring
vissa återkommande frågor ägde först
rum i grupper där deltagare med bak-

grund inom både humanistiska ämnen
och husdjursforskning blandades. Dessa
följdes av fortsatt diskussion där såväl

alla deltagarna som föreläsarna fick
komma till tals. Eftersom föreläsarna var
närvarande under hela seminariet hade
deltagarna hela tiden möjlighet att
interagera med dem, vilket var mycket
uppskattat. Det fanns gott om tid för att
reda ut begreppen och de tre fick möj-
lighet att precisera och förtydliga sina
ståndpunkter. De utmanades också
ständigt att göra så av de debattsugna
deltagarna.

SOCIALA AKTIVITETER
Deltagarna vid transeminariet erbjöds
slutligen att delta i sociala aktiviteter.
Bland annat gjordes, liksom tidigare år,
en utflykt till Hornborgasjön, som vid
denna tid på året gästas av tusentals 
tranor. Sista kvällen bar det av mot
Kinnekulle och eleganta restaurangen
Vin och Pimpinella, där avskedsmidda-
gen intogs.

*ERIK MALMQVIST, student i filosofi och 

historia, Umeå universitet, e-postadress: 

erkmat00@student.umu.se.

PER PEETZ NIELSEN, doktorand i etologi,Insti-

tutionen för Husdjurens Miljö och Hälsa, Sveriges

Lantbruksuniversitet, Box 234, 532 23 SKARA.
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Transeminariets deltagare gjorde en utflykt till Hornborgasjön, som vid denna tid på året
gästas av tusentals tranor.

Sök forskningsbidragSök forskningsbidrag  
ur Agrias Forskningsstiftelseur Agrias Forskningsstiftelse

Vi vill öka tryggheten för djur och människor. Inför nästa år 
anslår Agrias Forskningsstiftelse tre miljoner till veterinär-
medicinsk forskning samt forsknings- och utvecklingspro-
jekt kring husdjur och husdjursskötsel. Sista ansöknings-
dag är 1 oktober 2004.

Hämta ansökningshandlingar och läs mer på agria.se. Du 
kan också kontakta veterinär Thomas Ohlén, 08-588 420 66, 
thomas.ohlen@agria.se
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❘ ❙ ❚ noterat

Kamprad och Paulsen
hedersdoktorer vid SLU

❘ ❙❚  Sju nya hedersdoktorer kommer att
få ta emot sina hattar och diplom vid
SLUs promotion den 9 oktober i Uppsala.
Två av dem är kända för en bred allmän-
het i Sverige, nämligen förra europaparla-
mentarikern Marit Paulsen och IKEAs
grundare Ingvar Kamprad.

Marit Paulsen uppmärksammas för 
sina mångåriga insatser för djurskydd,
djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Hon 
har enligt SLU varit en förgrundsgestalt
för den svenska modellen när det handlar
om att djuren ska ha ett bra och naturligt
liv, vilket även garanterar säkra livsmedel.
Hon har varit den svensk som gjort mest
för att introducera bättre djurhälsa, djur-
skydd och livsmedelssäkerhet inom EU,
enligt den motivering som fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap
ger i sin utnämning av henne till veteri-
närmedicinsk hedersdoktor.

Skogsfakulteten vid SLU vill belöna
Ingvar Kamprad för ett långvarigt och
stort engagemang i skogsfrågor i vid
mening. Bland annat har Kamprad tagit
initiativet till samarbetsprojektet ”Så ett
frö”, mellan skogsfakulteten och IKEA. ■

Granskning av
artiklar
Artiklar med vetenskapligt fakta-

innehåll som inkommer till Svensk

Veterinärtidning granskas normalt

före publiceringen. Granskningen

avser artikelns saklighet och veten-

skapliga uppläggning. Som regel

anlitas ämnesföreträdare från

veterinärmedicinska fakulteten

eller SVA men även andra personer

kan komma ifråga för olika special-

områden. Redaktionen använder

sig som regel inte av utländska

granskare. Artiklar skrivna av

svenska ämnesföreträdare utsätts

endast för granskning av den

vetenskapliga uppläggningen. 

Redaktionen
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Den 14 juni invigdes officiellt Djurskydds-
myndigheten i Skara med pompa och
ståt, flagghissning och tal av jordbruks-
minister Ann-Christin Nyqvist. Invigningen
markerade också att de nyrenoverade
lokalerna togs i besittning av myndig-
heten.

Ett stort antal lokala och nationella VIP-gäster
hade samlats i Skara den 14 juni för att inviga
Djurskyddsmyndighetens nya lokaler. Myndig-
heten startade sin verksamhet redan den 1
januari i år, men har under hela våren suttit i
provisoriska rum i Skaras gamla distriktsveteri-
närstation. Nu stod äntligen den egentliga
myndighetsbyggnaden färdig i Skaras gamla
tingshus, sedermera veterinärinrättning, strax
nedanför domkyrkan. Många veterinärer har
tenterat husdjurshygien i den samlingssal som
nu utgör Djurskyddsmyndighetens hjärta.

Bland gästerna märktes mycket riktigt förre
professorn i husdjurshygien Ingvar Ekesbo,

men även en rad andra celebriteter. Skaras 
”rikskändis” Bert Karlsson sågs inspektera loka-
lerna, liksom miljöpartiets språkrör Maria
Wetterstrand. Det regionala styret repre-
senterades bland annat av landshövding 
Göte Bernhardsson och biskop Lars-Göran
Lönnermark.

GENOMGÅENDE RENOVERING
Till en kostnad av 12 miljoner kronor har det
gamla tingshuset fått en ansiktslyftning enligt
Djurskyddsmyndighetens önskemål. De många
små och trånga rummen har slagits samman 
till större kontorslandskap, där det sitter 
mellan fem och tio medarbetare i varje.
Hjärnan och arkitekten bakom renoveringen
heter AnneChristine Bergström, som hand-
plockats för jobbet. Hon hade dagen till ära till
och med satt på sig kläder i samma färgsättning
som inredningstextilierna.

Rummen har genomgående gjorts ljusa och
luftiga, och inredningen plockar på olika stäl-
len upp färgerna gult och svart, som ingår i
myndighetens logotyp. När man minst anar

Djurskyddsmyndigheten officiellt invigd
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Torsten Jacobsson och Lotta
Berg diskuterar ett aktuellt
ärende. De tidigare små och
trånga rummen har slagits
samman till större kontors-
landskap.
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dyker det upp ett par vaksamma kattögon på
en vägg eller en inredningsdetalj. Kattögonen
är symbolen för en myndighet som ständigt är
på alerten för att övervaka landets djurskydd.

”DJURSKYDD PRIORITERAS 
AV REGERINGEN” 
Efter allmän rundvandring i byggnaden kulmi-
nerade invigningen i en högtidlig ceremoni
utomhus, ledd av generaldirektören Matz
Hammarström och jordbruksminister Ann-
Christin Nyqvist. Matz Hammarström berätta-
de att hans målsättning är att alla djur som
hålls av människan ska leva ett gott djurliv.

– Vi har jobbat bra det här första året. De
farhågor som fanns innan att det skulle bli
glapp i ärendehanteringen och att det skulle bli
svårt att locka kompetent personal till Skara
har inte besannats, sade Matz Hammarström.
De 33 medarbetarna har trots initial trängsel
och provisoriska lokaler visat stor arbetsglädje.

Jordbruksministern knöt i sitt invigningstal
an till Skaras betydelse som en historisk mötes-
plats, bland annat för veterinärer. Hon påpeka-
de också att inrättandet av den nya myndig-
heten är ett bevis på att frågorna om djurskydd
prioriteras av regeringen.

– Djuren är inte bara produktionsfaktorer.
Enligt djurskyddslagen har de ett värde i sig.
Det blir en utmaning för Djurskydds-
myndigheten att förena det etiska perspektivet
med en god konkurrenskraft, sade Ann-
Christin Nyqvist.

KNEPIG FLAGGHISSNING
Själva invigningsritualen utgjordes av att jord-
bruksministern skulle hissa myndighetens flagga
under övervakning av de ca 200 gästerna.   

– Det här är jag lite nervös för, sade Ann-
Christin Nyqvist, jag har inte hissat en flagga
sedan min tid i scouterna. Med hjälp av Matz
Hammarström lyckades ministern dock till 
slut fästa alla knutar och dra i rätt snören, och
flaggan kunde veckla ut sig för att signalera
närvaron av Skaras enda myndighet.

Efter flaggceremonin stod gratulanterna i kö
för att få överlämna gåvor och önska general-
direktören och hans personal lycka till. SLU,
LRF, Swedish Meats, Svensk Fågel och
Akademiska hus var några av de som upp-
vaktade. Även Sveriges Veterinärförbund över-
lämnade en gåva, boken ”Bot för boskaps sot”,
som en påminnelse om veterinärkårens histo-
riska tradition att upprätthålla god djurhälsa
och gott djurskydd.

Invigningen markerade slutet för Djur-
skyddsmyndighetens smekmånad. Myndig-
heten har nu toppmoderna lokaler, en fulltalig
och motiverad personalstyrka och ett halvårs
startsträcka där interna rutiner har utarbetats.
Samhälle och avnämare har i och med detta
rätt att börja ställa höga krav på kvalité och
slagkraft i Djurskyddsmyndighetens arbete.

JOHAN BECK-FRIIS
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Med hjälp av Matz Hammar-
ström lyckades jordbruks-
ministern fästa alla knutar
och dra i rätt snören, och
myndighetsflaggan kunde
veckla ut sig över Skara.

Arkitekten AnneChristine Bergström är nöjd med
sitt arbete. När man minst anar dyker det upp ett
par vaksamma kattögon på en vägg.
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Produkter från svensk djuruppföd-
ning får allt svårare att hävda sig i
konkurrens med importerade livs-
medel. Författarna till följande
upprop tycker därför det är dags
att veterinärer, som garanter för
djurhälsa och säkra livsmedel, med-
verkar i debatten. De veterinärer
som vill behålla mervärden i den
svenska djurhållningen uppmanas
visa sitt stöd genom att anmäla sig
till uppropet.

Hälsoläget i den svenska djurhållningen
är unikt. Som ett av få länder inom EU

har Sverige inte haft ett enda fall av
BSE. Genom den svenska salmonella-
kontrollen kan svenska djuruppfödare
erbjuda konsumenterna kött som i
praktiken är fritt från salmonella.
Sverige var ett av de första länderna i
världen att förbjuda antibiotika i tillväxt-
befrämjande syfte. Den svenska djur-
skyddslagstiftningen, som i mycket hög
grad bygger på att djuren skall kunna få
utlopp för sitt naturliga beteende, har
givit de svenska livsmedelsproducerande
djuren större utrymmen än i de flesta
andra länder. Regelmässig fixering av
suggor och höns i oinredda burar är för-
bjudet. Ett annat exempel är att svenska
mjölkkor sommartid skall gå ut på bete.

Den svenska djurhållningen har

utvecklats genom ett framgångsrikt och
långsiktigt arbete där veterinärer, myn-
digheter, lantbrukare och branschorga-
nisationer samverkat. Målet har varit
säkra livsmedel som producerats på ett
etiskt försvarbart sätt och där hänsyn
tagits till djurens behov. Nu ser vi att det
svenska lantbrukets produkter får allt
svårare att hävda sig i konkurrens med
importerade livsmedel. Dessa livsmedel
har ofta producerats i länder där hälso-
läget är sämre än i Sverige och där djuren
varit uppfödda i system med lägre djur-
skyddskrav än de svenska. Prispressen
via importerade livsmedel leder till att
det svenska lantbruket håller på att slås
ut. Allt fler lantbrukare lägger ner sin
produktion. De har svårt att producera

Upprop!

Nätverket ”Veterinärer för svenska 
mervärden”

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  10 • 2004 31

➤

Den svenska djurhållningen har länge
haft som mål att säkra livsmedel pro-
ducerats på ett etiskt försvarbart sätt
och att hänsyn tas till djurens behov.
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till de låga priser som efterfrågas i kon-
kurrens med importerade livsmedel.

VETERINÄRA SYNPUNKTER BEHÖVS
Vet svenska konsumenter vad de väljer
bort i form av livsmedelssäkerhet och
djuromsorg när de köper kött, mejeri-
produkter eller ägg från utlandet? Finns
tillräcklig kunskap om de svenska mer-
värdena hos handel och beslutsfattare?
Vi tror att okunskapen är stor och det är
hög tid att vi veterinärer, som garanter
för djurhälsa och säkra livsmedel, med-
verkar i debatten.

För att gå från ord till handling har vi
beslutat att bilda nätverket ”Veterinärer
för svenska mervärden” (se faktaruta 1).
De mervärden vi särskilt vill framhålla
för våra målgrupper är:
• Den goda salmonellasituationen.
• Det gynnsamma BSE-läget.
• Den restriktiva användningen av 

antibiotika.
• Den låga förekomsten av antibiotika-

resistenta bakterier.
• Den svenska djurskyddslagstift-

ningen.

ANSLUT DIG TILL NÄTVERKET!
Mediala aktiviteter och en uppvaktning
av jordbruks- och konsumentministern
planeras. Vidare förbereds andra lång-

siktiga åtgärder för att nå ut till handlare
och konsumenter.

Genom att anmäla dig till nätverket
visar du som enskild veterinär (liksom
undertecknade) att du står bakom de
grundläggande tankarna i uppropet. Vår
förhoppning är att svenska veterinärer
ansluter sig till nätverket (se Faktaruta 2)
så att vi med er i ryggen kan gå vidare
med de planerade aktiviteterna. Tveka
därför inte att kontakta oss om du delar

våra åsikter om fördelarna med svensk
djurhållning.

Ytterligare information om uppropet
kommer att presenteras i kommande
nummer av veterinärtidningen.

Johan Beck-Friis 
Charlotte Hallén Sandgren

Andrea Holmström
Gunnar Johansson
Thomas Svensson
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GÅ MED I NÄTVERKET! DET ÄR OSS DU KONTAKTAR

I nätverket finns en planeringsgrupp som även fungerar som kontaktpersoner,

bestående av:

Johan Beck-Friis (070-717 73 25), Charlotte Hallén Sandgren (070-333 83 06),

Andrea Holmström (070-683 98 89) Gunnar Johansson (070-399 60 25) och

Thomas Svensson (070-279 86 24)

Du anmäler dig till:
johan.beck-friis@svf.se eller fax 08-545 558 29. 

Ange gärna din e-postadress så att vi fortlöpande kan skicka information.

DETTA STÅR NÄTVERKET FÖR:

Vi är enskilda veterinärer som vill 

ge konsumenter och handlare fakta

kring de svenska mervärdena djur-

välfärd, djurhälsa och säkra livsmedel.

Vi vill även att morgondagens konsu-

menter skall ha möjlighet att välja 

livsmedel som kommer från djur som

under goda uppfödningsformer är

födda och uppvuxna i Sverige. Vi vill

hjälpa beslutsfattare och opinions-

bildare att få tillgång till kunskap och

objektiv information inom områdena

djurvälfärd, djurhälsa och livsmedels-

säkerhet. Vårt perspektiv är det

veterinärmedicinska och uttalanden 

vi gör skall grunda sig på vetenskap

och beprövad erfarenhet. 

Svenska
Djursjukhusföreningen
Utbildning AB 

inbjuder veterinärer 
till följande kurser

24–25 sept. Grundläggande ULTRALJUD Smådjur
Målgrupp smådjursveterinärer
I samarbete med SLU Uppsala

2–3 okt. SÅRVÅRD Smådjur.
Målgrupp veterinärer o djursjukvårdare
Högbo bruk Sandviken

8 okt. Komplikationer vid ANESTESI
Smådjur och häst
Målgrupp veterinärer o djursjukvårdare
I samarbete med Ventilen och djsjh Skara

20–21 nov. Fortsättningskurs RADIOLOGI Häst
Målgrupp veterinärer o djursjukvårdare
I samarbete med SLU Uppsala

All information och anmälningsblanketter finns på vår hemsida.
www.djursjukhusforeningen.com

Där finns också fler kurser som vänder sig till djursjukvårdare.

➤

FAKTARUTA 1.

FAKTARUTA 2.
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Under våren och försommaren
rapporterades i media om flera
olika fynd av salmonella i impor-
terade köttberedningar. I något
fall uttalade sig en myndighets-
företrädare förringande om 
riskerna med salmonellasmittat
kött, vilket upprörde flera av 
SVTs läsare. Professorn i livs-
medelshygien, Marie-Louise
Danielsson-Tham, reder här ut
begreppen för tidningens läsare.

Marie-Louise Danielsson-Tham, hur 
farlig är egentligen salmonellasmitta för
individen och för samhället?

– Vid salmonellainfektioner hos männi-
ska ses vanligen ett akut insjuknande
med buksmärtor, feber, diarréer och

ibland kräkningar. Komplikationer från
leder uppträder av och till. Normalt
varar bärarskapet fyra till sex veckor,
men någon procent blir bärare en läng-
re tid, i månader till år.

Det är oroande att konstatera att
antalet inhemskt smittade salmonellafall
hos människa har ökat under åren 2002
och 2003, jämfört med åren innan.
Smittskyddsinstitutets siffror visar att
2000–2001 uppgavs 14 procent av de
svenska fallen vara smittade i Sverige,
medan motsvarande siffra 2002–2003
var 21 procent. Likaså har antalet
inhemska salmonellautbrott (= tillfällen
där två eller fler personer utvecklar lik-
nande symtom efter förtäring av samma
livsmedel) ökat, från sju fall 2001 till
åtta 2002 och 13 fall 2003. Dessa siffror
är dessutom toppen av ett isberg, då de
bara återger antalet rapporterade salmo-
nellafall. För att hamna i statistiken

måste patienten vara så sjuk att han/hon
söker vård, vårdcentralen måste ta rele-
vanta prov (vilket är ovanligt vid
inhemsk smitta) och salmonellabakterier
måste hittas i provet. Många smittade
får inga symtom alls men kan ändå vara
”tysta” smittbärare.

Denna markanta ökning av inhemsk
salmonella beror sannolikt till stor del
på att vi importerar allt fler salmonella-
kontaminerade animaliska råvaror till
Sverige.

Vilka är riskerna att ha salmonella-
bakterier i livsmedelsråvaran?

– Salmonellan är en tålig bakterie som
förökar sig i temperaturer mellan 
8–45°C och överlever i pH 4,0–9,8.
Bakterien är också en mycket god 
överlevare i sin kringmiljö, som t ex på
köksredskap, inredningsdetaljer m m.
För några år sedan inträffade ett salmo-
nellautbrott, där groddade mungbönor
var orsaken. Torra mungbönor från
samma parti fanns kvar och även från
dessa kunde salmonella isoleras. Man
fortsatte att leta salmonella i de kvar-
varande mungbönorna. Fortfarande 3,5
år efter den första isoleringen hittades
levande salmonellabakterier på bönorna.
Det visar vilken extrem överlevare 
salmonellan är, trots att den inte är en
sporbildare.

Vid tillagning av salmonellakontami-
nerad mat tål bakterien 60°C i 15–20
minuter, och man måste upp i över
70°C temperatur för att avdöda den.
Inom livsmedelsindustrin vill man
oftast inte värma upp färsprodukter till
en centrumtemperatur på 70°C. Dels
minskar då vikten på produkten, dels
ökar risken att varan upplevs som torr.
Gränsen är hårfin mellan genomstekt
och torrt livsmedel. Detta gynnar förstås
risken för överlevande salmonellabak-
terier om råvaran är kontaminerad.

Risken för spridning till andra livs-
medel är också överhängande om en

Salmonella – en smitta att ta på allvar

Marie-Louise Danielsson-Tham tycker det är oroande att antalet inhemskt smittade 
salmonellafall hos människa har ökat under åren 2002 och 2003. 
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råvara innehåller salmonella. Bakterien
fäster lätt på disktrasor, som sedan
många gånger effektivt sprider bakterier-

na till arbetsytorna i köket. Bakterieväxt i
sprickor i skärbrädor eller i golvbrunnar
är andra klassiska spridningssätt i kök.
Dessutom ska man inte glömma risken
för spridning i miljön utomhus, om sal-
monellabärande diskvatten hamnar i
vattendrag och sjöar.

I de senast upptäckta fallen hittades 
salmonella i importerad kyckling. Vilka
är riskerna med just detta livsmedel?

– De största riskerna finns vid hante-
ringen av den råa kycklingen, och att
kycklingen inte blir tillräckligt upp-
hettad vid tillagning. Kycklingen har
”två utsidor”, och det är svårt att komma
upp i 70°C på den yta som ligger inne i
kycklingskrovet.

Blodburen salmonellasmitta har bara
påträffats hos värphöns, och i värsta fall
kan salmonellan då inkorporeras i äggen.
Det finns ett svenskt fall registrerat där
salmonella isolerats från ägg, men i
södra Europa är denna smittsprid-
ningsväg ganska vanlig.

Slutligen – hur anser du att man på
bästa sätt ska informera om riskerna med
salmonellasmitta?

– Myndigheters och journalisters kun-
skapsnivå och bemötande av konsumen-
ter måste bli bättre. Det får inte bli så att
de som informerar om smittan förringar
betydelsen av gjorda fynd. I all väl-
mening sägs ibland att bakterien inte är
så farlig, då man från myndighetshåll
inte vill oroa konsumenterna. Istället
bör myndigheterna ge korrekta upp-
gifter om riskerna och om hur man
skyddar sig. I annat fall kanske konsu-
menterna tappar respekten för denna
mycket otrevliga smitta, och resonerar
att ”veterinärerna bara överdriver”.

Samtidigt får riskinformationen inte
gå till överdrift. Kvällstidningsrubriker
som ”Livsfarlig bakterie funnen” är aldrig
bra, då detta skrämmer folk. Det bästa
är att ge saklig information, kryddad
med exempel från verkligheten.

JOHAN BECK-FRIIS

Myndigheters och journalisters kunskaps-
nivå och bemötande av konsumenter om
riskerna med salmonella måste bli bättre,
menar Marie-Louise Danielsson-Tham. 

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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Vårens generalförsamling i den euro-
peiska veterinärfederationen FVE hölls
den 20–22 maj i Prag, på inbjudan av 
den tjeckiska Chamber of Veterinary
Surgeons. Mötet avlöpte utan större 
sensationer eller konflikter och ledde
inte heller till några mer övergripande
beslut. Överhuvudtaget har förhand-
lingarna inom FVE blivit betydligt bättre
organiserade och stillsammare efter det
att både styrelsen och kontoret i Bryssel
fått ny ledning.

ENSKILDA SEKTIONSMÖTEN
Från Sverige deltog denna gång fyra delegater i
FVE-mötet. Det var Karin Östensson, Lena
Stengärde, Margareta Widell och Christina
Aronseius som företrädde de blågula färgerna 
i Prag.

Som vanligt inleddes sammankomsten med
enskilda möten i de tre sektionerna UEVH
(hygiensektionen), UEVP (praktikersektionen)
och EASVO (sektionen för officiella veteri-
närer). En del av de ärenden och anföranden

som tas upp i sektionerna återkommer sedan i
FVEs generalförsamling, vilket blir onödigt
tidskrävande. Från vissa håll efterlyses bättre
samordning av dagordningarna, för att korta
ner tiden för det totala mötet.

Vid detta möte tvangs till exempel många
deltagare lyssna på två exakt likadana anföran-
den av en delegat från Litauen som räknat sam-
man vad EUs utvidgning innebär i form av
ökande antal av olika djurslag i länderna, antal
veterinärhögskolor, antal veterinärstudenter,
med flera liknande sifferuppgifter. Detta var
fakta som lika gärna kunnat rapporteras i 
pappersform.

EASVO
I sektionen för officiella veterinärer (EASVO)
diskuterade drygt 20 deltagare från 17 länder
till att börja med hur sektionen ska fungera
mellan de två möten som hålls varje år.
Sektionerna har inga egna sekretariat och kom-
munikationen mellan styrelse och medlemmar
blir bristfällig utom just i anslutning till 
mötena. Viktiga frågor som bör utredas och
behandlas vidare försöker man därför föra över
på FVEs bord där medel och folk finns för
ordentliga insatser och lobbying. Detta lyckas
dock inte alltid och därför diskuterades, liksom
vid förra mötet, sektionernas roll och ställning
inom FVE. Kanske är det dags för en total
översyn av FVE och dess konstruktion, som
har funnits i många år och kan behöva ändras.
En fråga som diskuterades utförligt var 
problem med hund- och hästpass. Hästpass

Rapport från FVEs vårmöte i Prag

Prag visade upp sig i för-
sommarskrud vid FVE-mötet. 

Tre av de svenska delegaterna på upptäcksfärd 
i Prag innan mötet. Från vänster (något maske-
rade): Karin Östensson, Lena Stengärde och
Margareta Widell.

➤
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finns i stort sett inte i Europa och inte heller
något fungerande system för att kontrollera
trafiken av hästar mellan länderna. Det ansågs
att FVE bör kontakta EG-kommissionen och
ställa krav på hästsidan med tanke på ”food
safety”-regler. Ett första steg bör vara att kräva
id-märkning med chips. I dagsläget har endast
Island och Spanien fungerande chipsmärkning
av hästar för export, tävling och slakt.

Sedan förra mötet har EASVO sammanställt
ett schema över träning och utbildning av de
officiella veterinärerna i Europa och här var
skillnaderna mycket stora mellan länderna.
Samtliga ansåg att detta är en viktig fråga, offi-
ciella veterinärer bör ha samma utbildning så
att de agerar så lika som möjligt. Detta är också
en fråga som kan drivas gemensamt med
UEVH. Det föreslogs att FVE skulle ta fram
ett förslag till kurs för officiella veterinärer som
kunde godkännas i samtliga länder.

Norge redogjorde för sitt problem med de
nya myndigheterna, där man medvetet tagit
bort alla veterinära titlar. Flera länder uttryckte
oro för att liknande saker var på gång, man 
försöker ersätta veterinärer med billigare
arbetskraft. Vi måste bli bättre på att mark-

nadsföra oss själva och visa att veterinärer är
bäst lämpade att kontrollera hela den animaliska
livsmedelskedjan. Detta är en av de frågor som
man vid förra mötet försökte intressera FVE
för att ta tag i, men inget har hänt där.

UEVH
Diskussion fördes i hygiensektionen om hur
man ska agera om FVE går emot sektionens
åsikter i frågor där sektionen har expertkun-
nandet. UEVH har tagit upp det i FVEs sty-
relse, som förstår problematiken. Sektionerna
måste framhålla att de är experterna och därför
kan ge goda råd och expertutlåtanden till FVE. 

I UEVH behandlades sedan ett stort antal
EU-frågor. Den första rörde vilken information
från ante och post mortembesiktning som ska
återföras till producenten. Margareta Widell
redogjorde som inledning för det svenska syste-
met för registrering av besiktningsfynd och
återförande av information till besättningen.
Efter diskussion om olika förhållanden i län-
derna konstaterade man att de dominerande
gemensamma problemen är av strukturell
natur som små gårdar och små slakterier.
Vidare arbete kan leda till någon form av bas-
system, men det måste också finnas utrymme
för nationell anpassning eftersom många 
länder redan har system som kan utvecklas.

Nästa fråga gällde information från produ-
cent till slakteri, där man fann att det är viktigt
att begränsa sig till vad som är relevant och
användbart. Djurägarens ansvar måste tydlig-
göras och djurägarna måste förstå att de spelar
en viktig roll i kedjan, som påverkar kvaliteten
på produkterna. Ansvaret måste tydligt läggas
där det hör hemma. Samtidigt behövs ackredi-
terade eller på annat sätt godkända audi-
teringssystem för att veterinären på slakteriet
ska kunna lita på informationen. Ett exempel
på godkända veterinärer kan vara de svenska
djurhälsoveterinärerna. Dessa besöker besätt-
ningar och kan kontrollera att djurägare 
journalför på föreskrivet sätt. Det bör vara
möjligt för olika länder att designa egna
system. Huvudsaken är att informationen är
pålitlig och att systemet är trovärdigt.

Sammanfattningsvis behövs ett pålitligt
system, information om det som avviker och
information som är nödvändig för området.
Dessutom måste en ”godkänd” veterinär, som
är tränad för uppgiften, genomföra besätt-
ningsrevisioner.

Övriga EU-frågor som sektionen behandlade
under dagen rörde vetenskapliga grunder för
bedömning av antalet besiktningsassistenter,

➤

De svenska djur-
hälsoveterinärerna
nämndes i hygien-
sektionens möte
som ett exempel
på ett pålitligt och
trovärdigt audite-
ringssystem. 
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riskbedömning som bas för inspektions-
frekvens och övervakning från officiell veteri-
när. Det två senare frågorna gäller alltså 
inte den löpande tillsyn eller inspektion som
besiktningsveterinären gör i sitt dagliga arbete
med tillsyn. I stället handlar det om audits
(revisioner) av företagens system. Det nya syn-
sättet är att en riskvärdering ska ligga till grund
för fastställande av frekvenser i stället för att
bara bestämma ett antal. 

En nyckelfråga är att bedöma vad som är
riskfyllda hanteringar. Ett exempel på kompli-
cerad hantering är ett slakteri som slaktar flera
djurslag medan en styckningsanläggning kan
anses vara mindre komplicerad och därmed en
mindre riskfylld hantering. Likaså kan bedöm-
ning av frekvens bli olika beroende av hur ett
företag sköter sin egenkontroll. 

En annan fråga är vilken kompetens som
krävs för revisioner av företagen. Ytterligare frå-
gor är vilka uppgifter som en veterinär kan/ska
utföra på ”sin” anläggning, är det inspektion
enbart eller är det även revision, kan man
genomföra revision på en anläggning där man
normalt utför inspektioner och hur ofta ska
revisioner genomföras?

GEMENSAMMA ÖVERLÄGGNINGAR
Sedan ett par år tillbaka håller EASVO och
UEVH ett gemensamt möte under ett par av
dagens timmar. Vid detta möte togs frågan om
utbildning av och krav på officiella veterinärer
upp och man beslöt att tillsätta en gemensam
arbetsgrupp för att kunna rapportera vid 
höstens FVE-möte. Orsaken är att det finns en
oro över hur lite utbildning och stöd officiella
veterinärer får av de ansvariga myndigheterna,
både på hygiensidan och när det gäller övriga
officiella arbetsuppgifter. Frågan är också om
man kan begära, eller anta, att grundutbild-
ningen ska kunna producera veterinärer med
tillräckliga kunskaper. Oavsett när utbildning
genomförs bör det finnas en gemensam utbild-
ningsstandard för alla medlemsländer. 

Ytterligare en fråga som diskuterades gemen-
samt gällde märkning som upplysning till 
konsumenterna. Det finns önskemål om att
ritualslaktat kött ska märkas för att konsumen-
ter ska kunna veta vad de köper. I dagens läge
används inte bakdelarna från ritualslaktat kött,
eftersom de inte betraktas som kosher, och det
säljs därför som annat kött och går in i normal
produktion. Många konsumenter anser att
slakt utan föregående bedövning är ett djur-
skyddsproblem och vill därför kunna välja 
bort sådant kött. Det beslöts att EASVO ska

skriva ett dokument som sedan ska hamna på
dagordningen i höst.

UEVP
Praktikersektionen UEVP höll sin general-
församling den 20 maj 2004 på hotell Praha.
Det är ett enormt hotellkomplex som ligger på
en kulle bakom den stora borgen som domine-
rar Prags centrum.

En av mötets huvudfrågor rörde huruvida
vidareutbildning för veterinärer ska formali-
seras. Continuous professional development
(CPD) är obligatoriskt i vissa länder. I några
länder är det endast obligatoriskt för praktiker
eller praktiker i behov av licens för att driva
praktik. För anställda veterinärer anses det att
huvudmannen är ansvarig för vidareutbildning
av personal. Andra länder har frivilliga CPD-
system. Förslaget som UEVP skulle ta ställning
till går ut på att all vidareutbildning ger poäng
och att ett minimiantal för utbildningspoäng
per år definieras. Förslaget är 20 poäng, vilket
motsvarar ungefär lika många timmar. Kurser,
egenutbildning och facktidningar, likaväl som
randämnen som ekonomi och språk kan 
ge poäng. Prenumeration på facktidningar
föreslås kunna ge maximalt tre poäng. 

I den stundtals heta debatten höjdes varnande
röster för att ett obligatoriskt system endast
leder till ”avsuttna kurser, korruption och val
av billigast möjliga kurser oavsett kursinne-
håll”. I Nederländerna är CPD obligatoriskt.
Det fungerar numera väl. CPD-programmet
började eftersom mjölkindustrin efterfrågade
särskilt utbildade veterinärer. Idag går det

I praktikersektionen ville 
en majoritet av länderna 
ha obligatoriska system för
professionell fortbildning,
med en gemensam defini-
tion av fortbildningsalter-
nativen. 

➤
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enligt Nederländernas representant inte att
arbeta med mjölkkor utan att vara särskilt
utbildad inom området. Eftersom nivån på
grundutbildningarna i Europa inte är harmo-
niserad och skiljer sig mycket åt, är det svårt att
harmonisera nivån på vidareutbildning.
Diskussionen avslutades med en omröstning
där en majoritet av länderna önskade sig 
obligatoriska system för CPD med en grund-
läggande gemensam definition av CPD och
poäng. Sverige röstade tillsammans med ett tio-
tal andra länder för ett starkt rekommenderat,
men frivilligt system. 

Frågetecknen kring lagtexten beträffande
pass för hundar, katter och illrar som inte reser
av kommersiella skäl diskuterades. Till exempel
är begreppet ”tatuering” inte definierat. Någon 

föreslog att detta innebar att djuret kunde bära
en bildtatuering i stället för ett registrerat 
id-nummer. Tatueringar som id-märkning är
godkänt till år 2011 inom EU. Europetnet är

en europeisk sammanslutning som arbetar för
bildandet av en databank över EUs sällskaps-
djur. De önskar att länder som inte är anslutna
till systemet skall ansluta sig så att märkta djur
kan återfinnas i hela Europa. Sverige är ännu
inte medlem i Europetnet. 

Med anledning av EU-utvidgningen och de
tio nyanslutna EU-länderna gjordes en reflek-
tion över utbildning, veterinärer och djur i de
25 EU-länderna. Veterinärutbildning bedrivs
på 58 skolor med 48 500 studenter. Varje år tar
6 280 veterinärer examen. Det finns en skola
per sju miljoner EU-invånare och ungefär 
två praktiserande veterinärer/100 km2. Norra
Sverige tillhör Europas minst veterinärtäta
områden. EU-länderna har cirka 89 miljoner
nötkreatur, 154 miljoner grisar och 1,2 miljar-
der kycklingar. I övrigt bereddes frågor som
diskuterades på FVEs generalförsamling.

GENERALFÖRSAMLING FVE
Denna del av mötet sträcker sig över en och en
halv dag och brukar också bjuda på en del
inbjudna talare. En av talarna var denna gång
FVEs executive director Jan Vartens som redo-
gjorde för hur beslut fattas inom EU, något
som inte alltid är helt lätt att förstå. Hans
Henrik Dietz från Danmark höll sedan ett
anförande om framtiden och veterinärprofes-
sionen ur aspekten om vi ska ha en ackredite-
ring eller utvärdering inom EU. Nu finns det en
konstant tillgång av de allra bästa studenterna i
varje land som söker sig till veterinärutbild-
ningen och de flesta av Europas veterinärhög-
skolor har begränsad antagning. Arbetsmark-
naden för veterinärer är exklusiv, men vilken
efterfrågan på veterinär arbetskraft kan vi för-
vänta oss i framtiden? De europeiska och 
globala behoven kommer att vara på högt 
kvalificerade akademiker, helst med doktors-
examen eller diplomate-examina inom områ-
dena patologi, molekylärbiologi, immunologi, 
epidemiologi, smådjurssjukvård (det snabbast
växande området) och praktiserande veterinärer
med kunskap om hantering av komplicerade
sjukdomar och manegement-problem i större
besättningar. Dietz trodde däremot att veteri-
närer kommer att tappa arbetstillfällen inom
områdena försöksdjur, livsmedelshygien, 
animalieproduktion, förebyggande djursjuk-
vård och en del andra områden, om vi inte blir
bättre på att marknadsföra oss. FVE beslöt
efter detta anförande att tillsätta en arbets-
grupp som ska titta på veterinära utbildnings-
frågor och samtliga delegationer uppmanades
att nominera deltagare till denna. 

FVEs executive director Jan
Vartens redogjorde för hur
beslut fattas inom EU, något
som inte alltid är helt lätt att
förstå.

EUs definition av ”veterinary prescription” kräver inte uttryckligen att recept ska
utfärdas av veterinär, men många medlemsländer har via tilläggsdirektiv infört ett
sådant krav.

➤
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FEVIR BLIR FEVIRE
Sammanslutningen för veterinärer inom industri och forskning,
FEVIR, har levt ett tynande liv, i dagsläget finns bara tre medlems-
länder och deras ordförande har inte haft tid att delta i FVE-mötena
de senaste två gångerna. Det finns dock önskemål, bland annat från
Sverige, på ett forum även för veterinärer inom forskning, utbildning
och industri. Ett förslag presenterades nu av en arbetsgrupp under 
ledning av Richard Weilenmann från Schweiz om att bilda en ny orga-
nisation. Till FEVIR ska också föras Education vilket då ger upphov
till FEVIRE, det nya namnförslaget. Ett brev lästes upp från FEVIR
där man frivilligt drar sig ur FVE och därmed lämnar fältet fritt för att
tillskapa en ny organisation. Det föreslogs att den nya organisationen
skulle befrias från avgift till FVE de första fyra åren men att deltagande
länder skulle få betala en medlemsavgift. Om detta förslag godkänns
vid nästa FVE-möte i Bryssel i november, beräknar man komma igång
till den 1 januari 2005. Arbetsgruppen fortsätter med planeringen och
kommer att presentera ett mer detaljerat förslag i november. 

Övrigt
Ytterligare en viktig punkt på dagordningen var den om Veterinary
Medicinal Products där det nu meddelades att både EUs direktiv
(2004/28) och förordning (726/2004) har antagits och skall imple-
menteras till den 31 oktober 2005. European Medicines Agency
(EMEA) skall ha en veterinär representant i sin styrelse varför FVE
tänker ta upp diskussion om detta och föreslå lämpliga kandidater.

EU har nu också definierat vad som menas med en ”veterinary pre-
scription”: det är varje recept för en veterinärmedicinsk produkt som
utfärdats av en professionell person med rätt att utfärda sådana recept
enligt gällande nationell lagstiftning. Här lyckades inte FVE få in ordet
veterinär i texten, men varje land har rätt att utfärda tilläggsdirektiv
med sådan lydelse och flera länder har redan gjort detta. Förbudet att
annonsera receptbelagda mediciner till allmänheten finns nu också
inskrivet. Däremot finns fortfarande ingen definition av ”food produ-
cing animals”. Man har försökt lösa problemet med hästarna genom
att de kan registreras som non-food producing animals, vilket öppnar
för en bredare användning av olika preparat. Hästarna måste då id-
märkas, förses med pass och registreras som non-food producing.

Ett nytt medlemsland valdes in i FVE, republiken Srpska från
Bosnien-Herzegovina. Detta land består av två likvärdiga delar men
endast Srpska har i dagsläget en Veterinary Chamber, resten av landet
saknar veterinär organisation. 

Avslutningsvis var ett stort bråk nära att utbryta när den tjeckiske
delegaten tog upp frågan om kostnader för översättningar och offici-
ella språk i FVE-arbetet. Av de 37 deltagande länderna är endast sju
fransktalande och två–tre tysktalande, ändå betalar alla för översätt-
ning till tyska och franska, förutom engelska. Italienarna, som är ett av
de största länderna i FVE, har alltid själva betalat för att få översatt till 
italienska och vid sektionsmötena i EASVO och UEVH görs inga
översättningar. Det föreslogs nu att varje land som inte kunde klara sig
med engelskan skulle betala för sin egen översättning, varpå Frankrike
omedelbart hotade med att lämna organisationen. Eftersom fransmän-
nen står som värdar för mötet nästa vår hade det inte varit lyckat, och
förslaget lades tills vidare på is.

CHRISTINA AROSENIUS (EASVO OCH FVE)
LENA STENGÄRDE (UEVP)

MARGARETA WIDELL (UEVH)
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Preliminärt program för Veterinärmötet 2004

Datum: 11–12 november 2004

Plats: Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Arrangör: Sveriges Veterinärförbund/Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

Följande program är preliminärt och kan komma att ändras. Det slutgiltiga programmet kommer att publiceras 
i Svensk Veterinärtidning nr 12, som utkommer den 28 september 2004.

Torsdagen den 11 november 2004

Moderator: Anders Forslid, Lunds universitet

09.00–09.45 Vad gör veterinära ansvarsnämnden?
Lars Lunning, ordförande veterinära
ansvarsnämnden

09.45–10.05 Rädsla för HSAN-anmälan ständigt 
närvarande i läkares arbete

10.05–10.15 Kollegiala nätverket
Herbert Lundström, Vänersborg

10.15–10.45 K A F F E

10.45– Paneldiskussion
Lars Lunning, Herbert Lundström
Eva Karin Olin Hempel och Lars Lannek,
ledamöter i veterinära ansvarsnämnden,
Karin Östensson, ordförande i veterinär-
förbundet samt tidigare ledamot i veteri-
nära ansvarsnämnden

PLENARSESSION
Ansvarsnämnden – en nämnd med ansvar

Aulan

Aulan

Moderator: Agneta Gustafsson, SLU

13.00–13.30 Hovens utveckling under det första 
levnadsåret
Ove Wattle, SLU 

13.30–14.00 Rapport av pågående projekt:
Verkningsrutiner för föl – inverkan 
på den vuxna hästens benställning
Ove Wattle, SLU 

14.00–14.30 Luftvägsviroser hos den unga hästen 
– ny diagnostik
Louise Treiberg Berndtsson, SVA

14.30–15.00 K A F F E

15.00–16.00 Unghästens utfodring
Anna Jansson, SLU

16.00–16.30 Normgruppen rapporterar
Gunnar Bergsten, Vallentuna

HÄSTSYMPOSIUM
Den växande hästen

Moderator: Torkel Falk,
Köpenhamn

12.30–13.30 Diarrhoea in small animals, the basics
Jörg Steiner, USA

13.30–14.30 Diagnosing chronic diarrhoea in 
small animals
Jörg Steiner, USA

14.30–15.00 C O F F E E

15.00–16.00 Gastrointestinal function testing, 
future directions
Jörg Steiner, USA

16.00–17.00 Inflammatory bowel disease
Jörg Steiner, USA

SMÅDJURSSYMPOSIUM
Progress in small animal gastroenterology

Loftet
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Sal L

Kursavgifter m m  vid Veterinärmötet

Differentierade kursavgifter (inkl kompendium) enligt följande:

Hela mötet (torsdag, fredag) 2 750 kr (inkl moms 550 kr)
Enstaka dag 1 750 kr (inkl moms 350 kr)

Långtidsarbetslös och sjukskriven (minst 6 månader) samt pensionär
Hela mötet (torsdag, fredag) 1 375 kr (inkl moms 275 kr)
Enstaka dag 875 kr (inkl moms 175 kr)
Veterinärstuderande
(exkl kompendium) fri entré

Get-togetherparty 10/11 kl 19.00 100 kr
Hill’s

HUVUDSPONSOR

Moderator: Stig Einarsson, SLU

12.30–12.35 Inledning
Stig Einarsson, SLU

12.35–13.00 Nötkött idag i Sverige, i världen, 
i EU m m
Lars Lindell, Svensk Köttrasprövning AB

13.00–13.30 Köttdjursåret
Torbjörn Geijstedt, Simmentaluppfödare

REPRODUKTIONSSYMPOSIUM
Tema – Köttdjur

13.30–14.00 Andrologiska aspekter på köttrastjuren
Lennart Söderquist, SLU

14.00–14.30 Ledproblem
Ylva Persson, SLU

14.50–15.20 K A F F E

Tjuren

15.00–15.45 Dikon, kalven, repr, obstetrik, 
smittskydd m m
Lena Stengärde, Svenska Djurhälsovården

15.45–16.15 Semin i köttrasbesättningen
Madeleine Bäckman, Hallands Husdjur

16.15–16.30 Avslutande diskussion, frågor

16.30– Årsmöte med Nordiska föreningen 
för husdjursreproduktion, svenska 
sektionen

Kon och kvigan

Sal O

Sal K
AKTUELLA INSLAG

13.00 Under denna rubrik ryms ett antal inslag där myndigheter och olika organisationer lämnar 
information i aktuella frågor.

Moderator: Anders Engvall, SVA

13.15–13.30 Erfarenheter från Salmonella cubana-
utbrottet 2003
Elöd Szanto, SJV

13.30–14.00 Human salmonellos i Sverige
Birgitta de Jong, smittskyddsinstitutet

14.00–14.30 Resistensproblematik inom EU. Hur ser
det ut på djursidan?
Christina Greko, SVA

14.30–14.50 Salmonellagarantierna – vad betyder
de för folkhälsan?
Lars Plym-Forshell, SLV

14.50–15.20 K A F F E

15.20–15.40 Regeringens syn på svensk salmonella-
policy och kontroll
Anna Tofftén, Jordbruksdepartementet

15.40–16.40 Salmonella control in the EU member
countries in face of the new legislation
Anne-Marie Käsbohrer, Federal Institute
for Risk Assessment (BFR), Berlin

16.40–17.30 Paneldiskussion
Birgitta de Jong, SMI, Christina Greko,
SVA, Anne-Marie Käsbohrer, BFR,  
Lars Plym-Forshell, SLV, Peter Rasztar,
Swedish Meats, Elöd Szanto, SJV och
Anna Tofftén, Jordbruksdepartementet

HUSDJURS- och LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Har Sverige råd med en ”tuff” salmonellapolicy?
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Fredagen den 12 november 2004

Moderator: Flemming Winberg,
Regiondjursjukhuset Helsingborg

09.00–09.45 Rational choices for therapy based 
on knowledge of pathobiologic
problems in the joint
C Wayne McIlwraith, USA

09.45–10.30 Advances in the diagnosis of 
joint disease
C Wayne McIlwraith, USA

10.30–11.00 C O F F E E

11.00–11.45 Current treatments for traumatic 
joint disease – Part I
C Wayne McIlwraith, USA

11.45–12.30 Current treatments for traumatic 
joint disease – Part II
C Wayne McIlwraith, USA

12.30–13.30 L U N C H

13.30–14.15 Current attempts at promoting 
the healing of articular cartilage
C Wayne McIlwraith, USA

14.15–15.00 Developmental orthopaedic disease 
– current concepts of pathogenesis
C Wayne McIlwraith, USA

15.00–15.30 C O F F E E

15.30–16.15 Conservative and surgical management
of osteochondritis dissecans
C Wayne McIlwraith, USA

16.15–17.00 Conservative and surgical management
of subcondral cystic lesions
C Wayne McIlwraith, USA

HÄSTSYMPOSIUM
Advances in the diagnosis and treatment 

of joint disease and joint injuries in the horse

Aulan

Loftet

Moderator: Torkel Falk,
Köpenhamn

08.30–09.30 C O F F E E

10.00–11.00 Adverse reactions to food
Jörg Steiner, USA

11.00–12.00 Diagnosis of pancreatitis
Jörg Steiner, USA

12.00–13.00 L U N C H

13.00–14.00 Treatment of pancreatitis
Jörg Steiner, USA

14.00–15.00 Exocrine pancreatitic insufficiency
Jörg Steiner, USA

15.00–15.30 C O F F E E

15.30–16.30 Chronic hepatic disease
Jörg Steiner, USA

16.30–17.00 Summary

SMÅDJURSSYMPOSIUM
Gastroenterology

Moderator: Åke Rutegård, 
Kött- och Charkföretagen (KCF)

09.00–09.30 Nya EU-förordningen om offentlig
kontroll av animaliska livsmedel. 
Vad kommer denna att innebära 
i praktiken? 
Krister Scherling, SLV

09.30–10.00 Hur kommer Sverige att agera med
anledning av de nya förordningarna?
Hur kommer Sverige att leva upp till
de nya kraven? Är Sveriges system 
för tillsyn i harmoni med övriga 
medlemsländer?

Vad föreslår ”Utredningen om en tyd-
ligare och effektivare statlig tillsyn”?
Anders Lönnblad,
Jordbruksdepartementet

10.00–10.30 Tillsynsmyndigheternas nya utmaningar
från Livsmedelsverkets perspektiv
Inger Andersson, SLV

10.30–11.00 K A F F E

11.00–11.30 Svensk livsmedelsnäring, ett framtids-
perspektiv
Reinhold Lennebo, LRF

11.30–12.00 Kommer konsumenten att köpa 
svenska livsmedel i framtiden?
Edgar Sesemann, ICA Handlarna AB

LIVSMEDELSSYMPOSIUM
Aurora – en lysande framtid?

Sal L
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Sal K

Chairman: Vera Baumans, 
Karolinska Institutet

09.00–10.00 Spinal cord injury model
Lars Olson, Karolinska Institutet

10.00–10.30 C O F F E E

10.30–11.30 Refinement strategies for animal

models that may cause substantial 
animal suffering
David B Morton, University of
Birmingham, UK

11.30–12.00 Discussion

12.00–13.00 L U N C H

FÖRSÖKSDJURSSYMPOSIUM
Animal models of significant severity-importance and refinement

Moderator: Anne Waldermarsson, 
Karolinska Institutet

13.00–13.30 Fisksjukdomar
Thorbjörn Hongslo, SVA

13.30–14.15 Transgena zebrafiskmodeller
Per-Erik Olsson, Örebro Universitet

14.15–15.00 K A F F E

15.00–15.45 Fisk som modelldjur vid bedömningar
av läkemedel och kemikalier m m
David B Morton, University of
Birmingham, UK

15.45–16.15 Diskussion

Fisk som försöksdjur

Sal O

Moderator: Ulf Lövdahl, Skara

09.00–09.30 Löpmagsdislokation: Riskfaktorer och
behandlingsresultat
Lena Stengärde, Djurhälsovården

09.30–10.00 Ämnesomsättningen runt kalvningen 
– varför blir mjölkkorna sjuka
Kjell Holtenius, SLU

10.00–10.30 K A F F E

10.30–11.30 20 years of experience with the Grymer/
Sterner toggle technique and improve-
ments in materials and methods
Jörgen Grymer, privatpraktiker, Danmark

11.30–12.00 Hyperton vätskebehandling av kor
med löpmagsförskjutning
Rauni Niskanen, SLU

12.00–13.00 L U N C H
samt årsmöte med SVS husdjurssektion

HUSDJURSSYMPOSIUM
Löpmagsdislokation och behandlingsmetoder

Moderator: Per Wallgren, SVA

13.00–14.00 Experiences with PMWS in Denmark:
Causation, prevalence and evaluation
of control measures
Anne-Grete Hassing, Danske Slagterier,
Danmark

14.00–14.20 Diagnostik av PMWS
Katinka Belak, SVA

14.20–14.50 Interaktion mellan PCV2 och immun-

systemet – varför blir grisar sjuka?
Frida Hasslung, SLU

14.50–15.20 K A F F E

15.20–15.50 Erfarenheter av PMWS i svenska 
svinbesättningar
Michael Stampe, Djurhälsovården

15.50–16.10 Differentialdiagnoser till PMWS
Monika Gerth Löfstedt,Djurhälsovården

16.10–ca 16.40 Diskussion

Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS)

Sal L

AKTUELLA INSLAG
14.00 Under denna rubrik ryms ett antal inslag där myndigheter och olika organisationer lämnar 

information i aktuella frågor.

Veter AB
SPONSOR FÖR GET-TOGETHER-PARTYT

Orion Pharma Animal Health
SPONSOR FÖR SMÅDJURSYMPOSIET
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Lantbruksuniversitetet (SLU) har
sedan ett tjugotal år tillbaka saknat
ordinarie företrädare på professors-
nivå i ämnet köttbesiktning och
köttkunskap. Insändaren undrar
vad som gjorts från universitetets
sida för att häva denna brist och
hur man tänker sig den framtida
undervisningen och forskningen i
detta för veterinärutbildningen i 
livsmedelshygien så centrala ämne.

I nummer 7 av Svensk Veterinärtidning
detta år finns en översättning av delar av
en debattartikel författad av Hannu
Korkeala och medarbetare. Korkeala är
professor i livsmedelshygien vid universi-
tetet i Helsingfors. Artikeln rör forskning
och undervisning i livsmedelshygien vid
veterinära högskolor. Bland annat tas
forskningen relaterad till köttbesiktning
upp.

UPPHÖRD FORSKNING
I artikeln betonar författarna att den
nämnda forskningen bör förstärkas. De
konstaterar att denna praktiskt taget
helt stagnerat. Detta är något som i
högsta grad gäller beträffande vårt eget
lands universitet. Det torde inte vara
någon överdrift att säga att denna forsk-
ning där dessvärre helt upphört. Detta
är mycket olyckligt eftersom undervis-
ning i köttbesiktning och om kött och
därtill relaterad forskning alltid varit
och alltjämt borde vara det centrala i

den veterinära utbildningen i livsmedels-
hygien. Det är insikten om det lämpliga
i att veterinärer med sin utbildningsbak-
grund har hand om denna typ av livs-
medelstillsyn som gjort att undervisning
och forskning i livsmedelshygien etable-
rats vid de veterinära högskolorna. Det
behöver knappast sägas att en betydande
del av veterinärkåren är verksam med
köttbesiktning och/eller hygienisk kon-
troll av kött och köttprodukter.

BORTTAGEN(?) PROFESSUR OCH
BRANSCHENS INITIATIV
Sedan Torsten Nilsson 1983 slutade sin

tjänst vid Lantbruksuniversitetet har
ämnet köttbesiktning och vetenskapen
rörande kött sett ur livsmedelshygienisk
synvinkel saknat företrädare på pro-
fessorsnivå. Detta är mycket olyckligt.
Såvitt jag kunnat förstå inträffade föl-
jande beträffande denna av universitetet
inrättade professur (jag vill betona att
eftersom jag befunnit mig utanför hän-
delsernas centrum kan jag kanske ha
missuppfattat ett och annat). 

Universitetet gjorde vissa försök att
tillsätta en efterträdare på professuren,
som gavs ett något modifierat innehåll.
Vissa sökanden föreslogs kunna komma

Vad händer med professuren 
i köttbesiktning?
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❘ ❙❚ insänt

Det torde inte vara någon överdrift att säga att forskningen i köttbesiktning vid SLU helt
upphört, menar insändaren.

insänt
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Stiftelsen Svensk Hästforskning har bildats.
Den nya Stiftelsen Svensk Hästforskning har bildats av Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS)
i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

ATG och Agria har under mycket lång tid varit bland de viktigaste ekonomiska bidragsgivarna till forskning om
hästen. Det har framför allt handlat om projekt som berört träning, avel och uppfödning samt skador, sjukdomar
och hur de förebyggs. Tack vare ett nytt samarbete med SLF finns nu ytterligare medel för forskning inom ett
bredare fält, eftersom hästnäringen blivit allt viktigare för lantbruket. 

ATG, Agria och SLF sammanför nu sina forskningsmedel och avsätter årligen 5 miljoner kronor till forsknings-
stiftelsen. Genom detta samarbete kommer resurserna till svensk hästforskning att öka och därmed främja
angelägna forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Då Stiftelsen Svensk Hästforskning är en insamlingsstiftelse finns det en unik möjlighet för envar att bidra till
insamlandet av ytterligare medel för att bidra till svensk hästforskning. Stiftelsen tar tacksamt emot donationer
och bidrag från såväl enskilda individer som andra organisationer! Bidrag kan lämnas genom insättning via
postgirokonto 15 57 40–4. Stiftelsen Svensk Hästforskning kommer senare att få ett särskilt 90-konto som
insamlingsstiftelse.

Har du frågor kring forskningsstiftelsen?
Kontakta Peter Kallings, forskningschef, Stiftelsen Svensk Hästforskning (mobiltelefon 070-
527 20 11) eller Olof Karlander, VD, Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande och
ordförande i Stiftelsen Svensk Hästforskning (mobiltelefon 070- 527 20 64). Adress: Häst-
sportens Hus, Solvalla, 161 89 Stockholm. Telefon: Vx 08-627 20 00, Fax: 08-627 22 34 eller
via e-post: peter.kallings@atg.se. Hemsida: www.atg.se (under ”Hästveterinären”, Forsknings-
information).

Information till forskare rörande policy, inriktning samt ansökningsförfarande inför 2005
kommer att finnas tillgängligt på respektive organisations hemsida. Närmare uppgifter
kommer också att annonseras och utskickas till berörda institutioner. Senaste ansökningsdag
är den 1 oktober 2004.
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i fråga som innehavare av tjänsten men
slutligen fann man att ingen av dessa
riktigt uppfyllde de krav man borde 
ställa. Det förefaller som att professuren
så småningom avfördes från SLUs för-
teckning över befattningar.

Branschorganisationerna Slakteriför-
bundet och Köttbranschens Riksför-
bund insåg det orimliga i att det svenska
universitet som utbildar veterinära livs-
medelshygieniker saknade denna profes-
sur. De anslog därför medel för en sådan
tjänst under inledningsvis tre år. Detta
var ett vällovligt initiativ även om man
av flera skäl måste anse det som mest
lämpligt att samhället bekostar en sådan
befattning. Av någon anledning dröjde
det lång tid innan tjänsten utannonsera-

des. Om någon tillsatts och är verksam
på tjänsten känner jag inte till.

OINTRESSE FRÅN SLUs SIDA?
Det är beklagligt att vårt lärosäte inte
sett till att stimulera lämpliga personer
att ägna sig åt undervisning och forsk-
ning beträffande köttbesiktning och
därtill hörande frågor om kött och kött-
produkter. I Svensk Veterinärtidning
nummer 6 detta år skrivs i en presen-
tation av bland andra de nyutnämnda
professorerna i patologi respektive livs-
medelsmikrobiologi att steget från pato-
logi till livsmedelshygien kan tyckas vara
långt. Detta synsätt är inte riktigt. En
välutbildad patolog med komplette-
rande utbildning och erfarenhet rörande

bland annat mikrobiella och andra för-
ändringar i kött skulle kunna bli en
utomordentligt lämplig innehavare av
professuren i köttbesiktning.

REDOVISNING ÖNSKAS
Jag tror att många kolleger som i likhet
med mig är intresserade av dessa frågor
skulle vara tacksamma om någon i SLUs
ledning eller någon annan initierad 
ville lämna en redogörelse för vad som
förevarit beträffande den nämnda profes-
suren och hur man tänkt sig tillgodose
behovet framdeles av kompetent under-
visning och forskningshandledning på
området i fråga.

SVEN SÖRQVIST

f länsveterinär, VMD
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Förutvarande och nuvarande
dekaner vid SLUs veterinärfakultet
svarar gemensamt på de frågor
Sven Sörqvist i sin insändare stäl-
ler om forskning och utbildning
inom området livsmedelshygien.

Både Hannu Korkeala och hans kolleger
i Finland (SVT 7/04) och Sven Sörqvist
tar upp för svensk veterinärmedicin vik-
tiga framtidsfrågor. Sedan lång tid är
livsmedelshygienen en central del av det
veterinärmedicinska ansvarsområdet.
Särskilt gäller det vid produktionen av
animala livsmedel, där en ur alla aspek-
ter god djurhållning skall kombineras
med hög säkerhet för konsumenten.
Den veterinärmedicinska grundutbild-
ningen skall i det sammanhanget ge
unika förutsättningar för ett professio-
nellt handhavande av de olika ut-
maningarna längs livsmedelskedjan
”från gröda till föda”. Detta avspeglar
sig exempelvis i den roll som vår profes-
sion ges i den europeiska gemenskapens
lagstiftning inom ”food safety” och kon-
sumentskydd, och som kommer att leda
till ytterligare förändringar av veterinär-
utbildningens innehåll. I Sverige liksom
i de flesta europeiska länder diskuterar
vi nu möjligheterna till en differentiering
av veterinärutbildningens avslutande
del, bland annat med en inriktning mot
”Veterinary Public Health” och med ett
till omfattningen utökat examensarbete.
Flera länder, t ex Norge, har redan fattat
beslut om en sådan ordning.

PROFESSUR I KÖTTBESIKTNING
Sven Sörqvist fokuserar i sin insändare
speciellt på behovet av en professur i
köttbesiktning och undrar varför en
sådan inte blivit återbesatt. Den ”kött-
professur” som Torsten Nilsson varit
innehavare av drogs in av besparingsskäl
(kraftigt minskade statsansslag till fakul-
teten) 1995, efter att ha stått vakant
under en längre tid. Samtidigt som SLU
då stod relativt väl rustat inom livsme-
delsmikrobiologi, livsmedelskemi och
livsmedelstoxikologi saknade vi både
ämnesansvarig och forskningsaktivitet
inom detta viktiga område av livsme-
delshygienen. 

Förhållandet väckte oro inom näring-
en och hos berörda myndigheter. På Åke
Rutegårds initiativ ställde Slakteriför-
bundet och Köttbranschens Riksförbund
tillsammans med Livsmedelsverket
medel till förfogande för en treårig
finansiering av en professur inom områ-
det. Denna utlystes internationellt då 
vi var väl medvetna om att antalet aspi-
ranter till en sådan tjänst var få. Efter
sedvanlig ansöknings- och utvärderings-
runda kunde vi dock konstatera att de
kvarstående kandidaterna var väl meri-
terade mikrobiologer men helt saknade
den inriktning mot modern livsmedels-
kontroll som efterfrågades. Tillsätt-
ningen avbröts därför.

BRYTNINGSTID
Trots misslyckandet med att tillsätta
professuren är fakulteten naturligtvis
fullt medveten om behovet att bygga
upp en modernt inriktad och vetenskap-
ligt stark forsknings- och utbildnings-
verksamhet inom området veterinär 
folkhälsovetenskap. Ett exempel på att

vi tar denna fråga på stort allvar är till-
skapandet av en ny institution som
inom sig skall rymma discipliner som är
centrala för området livsmedelssäkerhet
och som skall erbjuda dem en arena för
vetenskaplig samverkan. Till denna insti-
tution, som fått namnet Institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälso-
vetenskap, hör förutom ämnet livs-
medelshygien också exempelvis patologi,
farmakologi, toxikologi, bakteriologi,
parasitologi och virologi.

Vi befinner oss således i en brytnings-
tid. Samhällets förväntningar är stora
och berättigade på SLUs insatser i grund-
utbildning och forskning inom området
livsmedelssäkerhet. Vi har vid SLU god
kompetens inom flera discipliner av
betydelse för detta område, men inom
andra är det uppenbart att vi måste göra
en nystart för att bygga upp en stark 
och uthållig verksamhet. För att lyckas
måste vi tillgripa nya arbetssätt – nära
samverkan med nordiska systeruniver-
sitet, med näringsliv och med myndig-
heter är några förutsättningar. Andra
avgörande förutsättningar är att vi kan
säkra de personella och ekonomiska
resurser som krävs. Detta i sin tur kräver
att de politiskt ansvariga inser det nära
sambandet mellan de resurser som ställs
till fakultetens förfogande och tillgången
på kunskap och kompetens för en full-
god framtida svensk livsmedelssäkerhet. 

GÖRAN DALIN

dekanus Veterinärmedicinska fakulteten,
SLU, 1996-2003

ARVID UGGLA

dekanus Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap, SLU

Svar till Sven Sörqvist

❘ ❙❚ replik

replik
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Epizteln innehåller denna gång bland annat informa-

tion om Newcastlesjuka som bekräftats i Östergötland

och Derzsys sjukdom – en smittsam virussjukdom hos gäss. Dessutom i denna

Epiztel: salmonella på stuteri i Västsverige, vikten av god övervakning, rabies-

misstanke för chihuahuavalpar samt läget i Sydostasien gällande aviär influensa.

Epizteln är i detta nummer sammanställd av Britt-Louise Andersson, SVA, 

telefon 018-67 40 00.

❘ ❙❚ månadens epiztel

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  10 • 2004 49

NEWCASTLESJUKA KONSTATERAD 
I ÖSTERGÖTLAND
Den 20 juli bekräftades misstanken om New-
castlesjuka (ND) i två värphönsbesättningar i
Östergötland. I och med att ND verifierats har
ett skyddsområde och ett övervakningsområde
med en radie av tre km respektive tio km
införts kring de två smittade besättningarna.
Misstanken hade funnits sedan den 18 juni och
väcktes efter produktionsstörningar (sänkt ägg-
produktion) i en kommersiell värphönsbesätt-
ning (kallad A) och som efter obduktion av ett
antal djur på plats visade tecken på peritonit.
Obduktion av djur vid SVA visade blödningar
i äggfolliklarna och att hönsen hade slutat värpa.
Hönsen hade dessutom fri äggula i kropps-
hålan, så kallad ägguleperitonit (Figur 1), vilket
brukar ses vid akuta virusinfektioner eller vid
stresstillstånd hos värpande höns. Den mikro-
skopiska undersökningen visade non-purulent
meningoencefalit och trakeit. Vid serologisk
undersökning påvisades antikroppar mot aviärt
paramyxovirus typ 1 (PMV-1). Gården spärra-
des och samtliga ca 40 000 fjäderfän avlivades. 

En halv kilometer från besättning A ligger
ytterligare en kommersiell värphönsbesättning
(kallad B) som vid tillfället för avlivningen av
de ND-misstänkta djuren hos grannen A inte
noterat kliniska symtom eller produktionsstör-
ningar. Blodprover tagna från djur i besättning
B den 22 juni var negativa. Den 29 juni med-
delades dock att produktionsstörningar funnits
i besättning B sedan en knapp vecka tillbaka
med något ökad dödlighet och kliniska sym-
tom i form av rörelsestörningar. Döda djur togs
in för obduktion, virusisolering och serologi.

Obduktionen visade liknande för-
ändringar hos djuren i besättning
B som i A. Efter positiv serologi
avlivades samtliga djur i besätt-
ning B. Saneringsarbetet pågår i
de två besättningarna och inga
ytterligare besättningar har på-
visats smittade.

Virus odlades fram vid SVA
och parallellt med den traditio-
nella virusisoleringen användes för
första gången en PCR-metod på
vävnadsmaterial för påvisande av
specifik nukleinsyra från aviärt
PMV-1. Sekvensering av det så
kallade F-proteinet visade att den
isolerade PMV-1-stammen var
högpatogen, det vill säga en virus-
stam som ger upphov till ND.
Virusisolatet sändes den 14 juli
till referenslaboratoriet VLA i
England för patogenicitetstest och
sekvensering av F-proteinet. Pato-
genicitetsindex blev 1,45 (> 0,7
betyder ND) och sekvenserings-
resultatet av F-proteinet från VLA
var identiskt med det från SVA.

ND-misstanke i två fjäderfäbesättningar
En misstanke om Newcastlesjuka uppstod i en
liten hobbyflock med höns i närheten av de 
två drabbade besättningarna i Östergötland.
Äggproduktionen hade minskat kraftigt och
hönsen hade diarré samt respiratoriska symtom.
Misstanken kunde avfärdas efter provtagning
med negativt resultat.

FIGUR 1. Obduktion från ett av Newcastle-
fallen, där den för virusinfektioner typiska
ägguleperitoniten tydligt ses. 
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I en annan besättning med kalkonkycklingar
i södra Östergötland uppstod misstanke efter
att ett antal kycklingar uppvisat CNS-symtom
och dött. Prover har tagits och undersökning
pågår.

DERZSYS SJUKDOM HOS GÄSS
Derzsys sjukdom, som även kallas gåspest, är
en mycket smittsam virussjukdom som kan
orsaka allvarliga utbrott med hög dödlighet
(upp till 100 procent) hos unga gässlingar.
Under våren 2004 drabbades ett antal slaktgås-
flockar i södra Sverige av sjukdomen. Derzsys
sjukdom har tidigare bara diagnostiserats vid
ett tillfälle i Sverige (1984). 

Derzsys sjukdom orsakas av ett parvovirus
(gåsparvovirus, GPV). Endast unga gässlingar
insjuknar (Figur 2). Sjukdomen förekommer i
många länder där gäss föds upp i större antal.
Inkubationstiden varierar mellan tre och tio
dygn beroende på gässlingarnas ålder. GPV
finns både bland vilda och tama gäss.
Smittspridning kan följaktligen ske både
genom handel med tamgäss och genom smitta
från vilda gäss. Vilda gäss kan utsöndra stora
mängder virus utan att visa några sjukdoms-
tecken. Diagnosen baseras i första hand på
sjukdomsförlopp, obduktionsfynd och mikro-
skopiska förändringar. Effektiva behandlings-
metoder saknas. Mer och utförligare informa-
tion om sjukdomen kan hämtas på www.sva.se,
(sökväg: djurslag, fjäderfä, virussjukdomar hos
fjäderfä).

SALMONELLA PÅ STUTERI 
I VÄSTSVERIGE
Ett större stuteri i Västsverige har drabbats av
Salmonella typhimurium. Smittan upptäcktes

sedan en transportör med anknytning till 
stuteriet insjuknat i salmonellos. Stuteriet hade
haft problem med diarré hos fölen sedan en tid
tillbaka och då transportören insjuknade i 
salmonellos togs träckprov från tre föl i besätt-
ningen och analyserades med frågeställning
Salmonella. Provet visade sig vara positivt med
samma Salmonella-typ som den insjuknade
transportören. Vid provtagning av samtliga
hästar på stuteriet påvisades flera smittade föl
och även några ston. Efter de inledande prov-
tagningarna har spärren för vissa delar av 
stuteriet kunnat hävas och saneringsarbetet i 
de drabbade stallen har påbörjats.

GOD ÖVERVAKNING FÖREBYGGER
INFEKTIONSSJUKDOMAR
SVA vill påpeka att viral encefalit hos häst lyder
under epizootilagen. Även den centralnervösa
formen av EHV-1 skall anmälas vid klinisk
misstanke. Viroser såsom West Nile Fever,
EEE, VEE och WEE är allvarliga zoonoser 
som det är angeläget att ha en hög beredskap
för i landet. Hästar med symtom på infektiös
encefalit bör därför undersökas avseende 
dessa infektioner, och fallet anmälas till 
Jordbruksverket och länsveterinären enligt
epizootilagen. 

Diagnosen kan ställas med hjälp av serologi
någon vecka efter att symtomen debuterat. Det
är inte nödvändigt att avliva djuret för att
avfärda misstanken. Även differentialdiagnoser
bör givetvis undersökas. 

Som veterinär är det viktigt att fullgöra sin
anmälningsplikt och att inte missa sjukdomar
även om misstanken finns att de inte före-
kommer i Sverige. En god övervakning av
smittsamma sjukdomar gör den veterinära 
fältdiagnostiken mer tillförlitlig och bidrar till
förebyggande av infektionssjukdomar hos både
djur och människor.

CHIHUAHUAVALPAR 
MED RABIESMISSTANKE
Under en veckas tid har tre chihuahuavalpar
inkommit till SVA för rabiesundersökning.
Gemensam nämnare för valparna är att de
köpts i Malmö under mystiska omständigheter.
De aktuella valparna har dött/avlivats på grund
av sjukdom efter kort tid hos sina nya ägare.
Enligt uppgift från bland annat Kennelklubben
och djurägarna till dessa valpar, säljs mycket
unga chihuahuavalpar via annonser på Internet
och levereras utan papper eller med falska hand-
lingar på tågstationer, parkeringsplatser med
mera. Ursprunget är okänt och med stor sanno-
likhet är dessa valpar smugglade till Sverige.
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FIGUR 2. Derzsys sjukdom
drabbar endast gässlingar
upp till cirka fyra veckors
ålder (bilden visar friska
gässlingar).

■ ■  Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01. 

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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Därför har de undersökts för rabies. Hitintills
har alla undersökta valpar varit negativa.

AVIÄR INFLUENSA I SYDOSTASIEN
Utbrotten av högpatogen aviär influensa 
(subtyp H5N1) fortsätter i vissa länder i
Sydostasien. 

I Thailand har flertalet provinser drabbats
i sommar och nya fall rapporteras återkom-
mande. I de fall då influensavirus påvisats har
det varit av subtyp H5, men alla fall är inte
bekräftade från laboratoriet ännu. Huruvida
det rör sig om nysmitta eller uppblossande av
kvarvarande smitta är oklart. Dessutom har
tre tidigare drabbade områden i Vietnam fått
återfall samt nya fall har påvisats i Kina och
Indonesien. I de nu aktuella utbrotten har
ännu inga humanfall konstaterats och WHO
vill påminna om fortsatt försiktighet när det
gäller de människor som deltar i bekämp-
ningsarbetet av H5N1. Personer som haft
kontakter med drabbade besättningar i Kina
har förklarats smittfria. Utbrottet tidigare i år
krävde 24 människors liv och över 100 mil-
joner fåglar dog eller avlivades enligt FAO.
EU har förlängt handelsrestriktionerna till
den 15 december 2004.  ■

VACCIN MOT RÖDSJUKA OCH PARVOVIRUSINFEKTION

Hiprasuis P/E. 
Nytt prisvärt vaccin mot rödsjuka och 

parvovirusinfektion.

Hiprasuis P/E. 
Nytt prisvärt vaccin mot rödsjuka och 

parvovirusinfektion.

För mer information se aktuell Fass-text. Produktresumé
kan rekvireras från Nordvacc Läkemedel AB.

FINNS NU PÅ LAGER TILL ETT FÖRDELAKTIGT PRIS!

MARKNADSFÖRES AV:
NORDVACC LÄKEMEDEL AB
Box 112, 129 22 Hägersten.
Telefon: +46-8 449 46 50.
Telefax: +46-8 44946 56. 
E-mail: vet@nordvacc.se 
Hemsida: www.nordvacc.se

Tillverkare:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spain. Tel. (34) 972 43 06 60 - Fax (34) 972 43 06 61. E-mail: hipra@hipra.com - www.hipra.com

Priser & Förpackningsstorlekar Hiprasuis P/E
10 x10doser = 1.800:- (18:- / dos), 10 x 25doser = 3.625:- (14,50 / dos)
alla priser exklusive moms
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Förmaksflimmer, 180 slag/minut.

DISKUSSION
Förmaksflimmer kännetecknas av en oregelbunden,
ofta (men inte alltid) snabb hjärtfrekvens med
avsaknad av P-vågor (se Figur 1, sidan 24). Ibland
ses flimmervågor. Prognosen för denna hund, som
visar tecken på okompenserad hjärtsvikt trots insatt
behandling och som nu också utvecklat förmaks-
flimmer, måste betraktas som mycket dålig, varför
avlivning bör tillrådas av djurskyddsskäl.

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

Zoonosrapporten 2003

❘ ❙❚  Den svenska zoonosrapporten för 2003 är nu klar. 
För 2003 rapporterades en minskning av antal salmonellafynd i

livsmedel. Under året rapporterade 243 kommuner att 0,2 procent
av de provtagna livsmedlen var positiva med avseende på salmo-
nella. Detta är en minskning från 2002 då 0,9 procent av de 
analyserade proverna innehöll salmonella. Det beror främst på en
minskning av salmonella i kycklingprodukter. Fler orsaker kan ha
bidragit till detta, t ex kan situationen ha förbättrats eller så utför-
des färre analyser. Däremot var det en ökning från 8 till 13 utbrott
på människa orsakat av salmonellakontaminerade livsmedel jämfört
med 2002. Antalet humanfall av salmonella och campylobacter var
jämförbara med resultaten från 2002. Sett ur ett längre perspektiv,
fem till sex år bakåt, har antalet personer som insjuknar i salmo-
nellainfektion i Sverige ökat något. 

– Vi hade inga utbrott av EHEC förra året. Det medförde även
att antalet EHEC-fall bland människor minskade jämfört med 
tidigare år. Situationen bland nötkreatur är jämförbar med tidigare
år, säger Sofia Boqvist, veterinär vid SVA och SMI.

Den engelska rapporten Zoonoses in Sweden 2003 och den
svenska sammanfattningen finns tillgängliga i PDF-format på SVAs
webbplats, www.sva.se  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Skriv gärna insändare och debattinlägg till
Svensk Veterinärtidning, men skriv inte för långt
– max 6 000 tecken inkl blankslag.
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Rekordstor veterinär 
forskningssatsning 

❘ ❙❚  I år avsätter Agria Djurförsäkring ett
rekordstort belopp till veterinärmedicinsk
forskning kring djurvård och djurhälsa.
Forskningsmedlen utgörs av fyra promille

av premieintäkten – en summa som 2004
blir cirka tre miljoner kronor.

– Summan vi satsar är den största
någonsin i Agrias historia. Vi hoppas att vi
får många ansökningar på både grund-
forskning och mer specificerad tillämpad
forskning, säger Thomas Ohlén, veterinär
på Agria Djurförsäkring och forsknings-
fondens sekreterare.

– Fram till första oktober tar Agrias
Forskningsfond emot ansökningar.

Därefter tar en särskild forsknings-
kommitté över och prioriterar dem.
Kommittén lägger stor vikt vid projektens
kvalitet och angelägenhet, fortsätter
Thomas Ohlén.

– Flera forskningsrön visar att djur 
har en positiv inverkan på oss människor
– både socialt, psykologiskt, ekonomiskt
och fysiskt. Då är det självklart att vi ger
lite tillbaka på detta sätt, avslutar Ohlén.
Ansökningshandlingar finns på hemsidan
www.agria.se  ■

Förslag till nya regler för
pälsdjursfarmning

❘ ❙❚  Djurskyddsmyndighetens förslag till
föreskrifter för pälsdjursfarmer skickades
på remiss i mitten av juni. Myndigheten
föreslår en samlad föreskrift som detalj-
reglerar farmning av mink, räv, chinchilla,
kanin och iller. Genom den nya före-
skriften vill myndigheten förbättra miljön
för djuren på landets pälsdjursfarmer. 
Ett annat syfte är att underlätta kommu-
nernas och länsstyrelsernas inspektions-
arbete, genom att ge inspektörer och
länsveterinärer tydligare regler att 
tillämpa.

Djurskyddsmyndighetens förslag har
störst konsekvenser för minknäringen. 
Här höjs utrymmeskraven för en vuxen
mink från 0,225 kvadratmeter till 1,25.
Buren blir därmed drygt fem gånger 
större än idag. Förutom att öka utrymmet
vill myndigheten att minkens miljö ska
vara flerdimensionell och erbjuda klätter-
utrymmen. Något krav på badvatten ställs
inte i regelförslaget. 

Djurskyddsmyndigheten vill också in-
föra ett utbildningskrav på uppfödarna
och krav på att djurhållaren aktivt arbetar
för att komma tillrätta med beteendestör-
ningar och andra djurskyddsproblem. I sin
konsekvensanalys beräknar myndigheten
att omställningen till de nya reglerna 
skulle kosta cirka 200 miljoner kronor för
hela pälsdjursnäringen i Sverige. ■

Pengar att spara för dig och den bästa försäkringen för din häst! Du får nu 

Agrias Utökade Veterinärvård utan extra kostnad i ett år när du tecknar en 

hästförsäkring*. Du som redan är kund får självklart samma förmåner!

• Nu 100% ersättning utöver självrisken upp till 100 000 kronor 

i Agria Utökad Veterinärvård

• Halverad fölpremie

• Premien för ettåringar och tvååringar sänkt med 20%

• Marknadens lägsta självrisk – 1 800 kronor

• Marknadens längsta självriskperiod – 125 dagar

• Personskadeförsäkring ingår utan kostnad 

 i vilken hästförsäkring du än väljer

Kontakta ditt hästombud eller ring 020-88 88 88. 

Ring oss nu så hjälper vi dig att spara pengar!

*Erbjudandet gäller från 1/6 2004 t o m 31/3 2005.

Pengar att spara!
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❘ ❙ ❚ noterat

Sugen på nytt jobb?

På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta

tjänster som kortare vikariat
under rubriken ”Jobbtorget”.
Gå dit och titta redan idag!
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J. L. TIDHOLMS DONATIONSSTIFTELSE,
totalt stipendiebelopp: 76 800 kronor

Stipendiet delas ut i form av ett eller flera resestipendier
till ”svensk legitimerad veterinär med goda betyg i 
veterinärexamen. Särskilt avseende skall fästas vid att
sökande under något år, dock högst tio, utövat praktisk
veterinärverksamhet och därvid visat framstående prak-
tisk duglighet”.

VIVAN STRANDBERGS MINNESSTIFTELSE,
totalt stipendiebelopp: 95 800 kronor

Stipendiet delas ut i form av ett eller flera resestipendier.
Ändamålet med stiftelsen är ”att främja utbildning av
veterinär med svensk legitimation i ögonsjukdomar hos
hund”.

Ansökan skall vara ställd till Nämnden för Vivan
Strandbergs minnesstiftelse, Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap, som verkställer prövning av inkomna ansökning-
ar (men skickas till Sveriges Veterinärförbund, adress se
nedan). 

MEDICINALRÅDET GUSTAF KJERRULFS 
STIPENDIESTIFTELSE, 
totalt stipendiebelopp: 39 300 kronor

Stipendium kan tilldelas legitimerad veterinär, som
huvudsakligen ägnar sig åt livsmedelshygien och utgår
antingen för studieresa i utlandet eller för vetenskaplig
forskning inom landet.

PROFESSOR GERHARD FORSSELLS 
STIPENDIESTIFTELSE,
totalt stipendiebelopp: 299 600 kronor

Stipendiebeloppet skall användas i första hand till
understödjande av vetenskaplig forskning rörande stöd-
jevävnaden hos djur och behandling och förebyggande
av stödjevävnadernas sjukdomar. I andra hand skall
stipendiet användas till understöd av speciell forskning
inom djurkirurgi och i tredje hand till annan forskning
rörande djurens sjukdomar.

Prövning av inkomna ansökningar verkställs av
Nämnden för professor Gerhard Forssells stipendie-
stiftelse. Sökande skall vara beredd att underkasta sig de
föreskrifter beträffande publicering av handlingar, rese-
berättelser o d som Nämnden kan komma att ge.

Ansökan skall vara ställd till Nämnden för professor
Gerhard Forssells stipendiestiftelse, att.: Dekanus Arvid
Uggla, SLU (men skickas till Sveriges Veterinärförbund,
adress se nedan).

DISTRIKTSVETERINÄR H. C. LAGERS 
STIPENDIESTIFTELSE,
totalt stipendiebelopp: 43 300 kronor

Stipendiet kan sökas av ”yngre legitimerad veterinärer
för idkande av studier i kirurgi”.

Ansökan skall vara ställd till Fakultetsnämnden, Fakul-
teten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap, SLU
som verkställer prövning av inkomna ansökningar (men
skickas till Sveriges Veterinärförbund, adress se nedan). 

FRITIOF LÖFSTEDTS MINNESSTIFTELSE,
totalt stipendiebelopp: 73 900 kronor

Stipendiet skall användas för djurskyddsbefrämjande
forskning, företrädesvis inom hästsporten.

❧

Skriftlig ansökan avseende samtliga stiftelser skall ha
inkommit till Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709,
112 94 Stockholm, senast måndagen den 4 oktober
2004.

Till samtliga ansökningar skall bifogas meritförteckning
samt en beskrivning av hur stipendiet avses användas
med en specifikation av beräknade kostnader. Se i övrigt
eventuella anvisningar vid varje stipendium. Den sökande
är själv skyldig att förse sin ansökan med sådana upp-
gifter som behövs för bedömning av ansökan. Ytterligare
upplysningar kan lämnas av förbundskansliet, telefon
08-545 558 20, e-post: office@svf.se.

Sveriges Veterinärförbund ledigkungör
följande stipendiestiftelser 2004
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Herofonden är en privat pensionsfond för veterinärer. Den
bygger på en donation från Nils Gustaf Hero som var veteri-
när och dessutom disponent i Smedjebacken på 1800-talet.

– Det är en bra pensionsfond.
Den har stort kapital, bra av-
kastning och liten administrativ
kostnad. Det är därför viktigt att
yngre veterinärer kommer in och
så småningom kan få del av fon-
dens avkastning, säger Bengt
Hurvell, ordförande i Pensions-
nämnden.

Nils Gustaf Hero avslutade 
sin veterinärutbildning 1832
och hamnade strax därefter i
Smedjebacken i Dalarna på ett
förordnande. År 1857 avgick
Hero från sin veterinärtjänst
efter att ha blivit ombedd att 
bli disponent för valsverket i
Smedjebacken. Trots att Hero
inte kunde fortsätta att arbeta
som veterinär hade han ändå
kvar ett stort intresse för den
veterinära gärningen. Han hade
flera förtroendeuppdrag i då-
varande Svenska Veterinärläkare-
föreningen (nuvarande Sveriges

Veterinärförbund) och var även involverad i en översyn av veterinär-
väsendet. År 1884 beslutade han och hans hustru Aurora att 
testamentera i stort sett hela förmögenheten till en pensionfond för
veterinärer, Herofonden.

Veterinärer som är över 60 år kan idag få del av fondens avkast-
ning. De krav som ställs är att veterinären under tio år ska ha betalat
en årlig premie till fonden och under samma tid ha varit medlem i
Sveriges Veterinärförbund. Veterinären ska dessutom vara svensk
medborgare och ha avlagt veterinärexamen i Uppsala eller Stockholm
samt ha legitimation. Idag uppgår premien till Herofonden till 180
kronor per år. När veterinären fyllt 60 år får inte fler premier betalas
vilket innebär att den person som vill få del av medlen måste börja
betala till fonden senast vid 50 års ålder.

Kapitalet i fonden uppgick år 2002 till drygt 32 miljoner kronor.
Tilldelningen beräknas på avkastningens storlek och på hur länge 
veterinären har betalat till fonden. Under 2002 var 169 personer
berättigade till pension och de erhöll belopp på mellan 1 500 och 
6 500 kronor. I juni 2004 var det 102 personer som betalade in 
pengar till fonden.

Ring eller skriv till Sveriges Veterinärförbund om du vill gå med i
Herofonden. Telefonnumret är 08-545 558 20.

KARIN NORDIN

Herofonden bistår 
veterinärer med pensionen

Veterinärkårens störste donator
Nils Gustaf Hero, som instiftade
Herofonden 1884.
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrå-
gor. Med konsumenternas bästa för ögonen arbetar vi för säkra livsmedel.
Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sammansättning och när-
ingsvärde, ger råd och anvisningar samt visar vägen mot bra matvanor. På
Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 300 personer. Ytterligare ca 190
medarbetare återfinns inom besiktningsveterinärorganisationen (BVO) på
slakterierna runt om i vårt land.  Se även www.slv.se

Livsmedelsverket söker 

Besiktningsveterinärer
till besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering vid
nedanstående slakterier

Kristianstad fjäderfä. I enheten ingår 4 storskaliga fjäderfäslak-
terier, 1 småskaligt fjäderfäslakteri, 4 småskaliga slakterier och 
5 exportanläggningar. Märk ansökan med dnr 2037/04.

Kristianstad. Anställningen är ett vikariat på ett år. I enheten
ingår 1 slakteri och 1 exportanläggning. Märk ansökan med dnr
2038/04

Hörby. Riksvikarietjänst med placering i Hörby. Märk ansökan
med dnr 2039/04

Arbetsuppgifter
Som besiktningsveterinär är dina huvudsakliga arbetsuppgifter
köttbesiktning och hygienövervakning. Tjänsten som riksvikarie är
avsedd att täcka frånvaro på slakterierna i landet.

Kvalifikationer
Du är legitimerad veterinär, gärna med erfarenhet av köttbesikt-
ning. Körkort och egen bil är ett krav. Viss administrativ erfarenhet
är önskvärd. Vissa krav kommer att ställas på synskärpa, 
färgsinne och förmåga att känna lukt. Vi fäster stor vikt vid person-
lig lämplighet och god samarbetsförmåga. För tjänsten på
Kristianstad fjäderfä är erfarenhet av besättningskontroll och
besiktning av fjäderfä en merit.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar: administrativ chef Pia Holmqvist, tel 
018–17 55 00, överveterinär Kazimierz Satora, tel 044–28 23 00
(tjänsten på Kristianstad fjäderfä), överveterinär Eva Eriksson, 
tel 044–19 40 00 (vikariatet i Kristianstad) eller överveterinär
Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, tel 040–55 53 00 (riksvikarietjänsten 
i Hörby). Facklig företrädare är Leif Skarhed, tel 0511–250 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 7 september 2004
under adress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala eller
via e-post: livsmedelsverket@slv.se

Livsmedelsverket är huvudman för besiktnings-
veterinärorganisationen (BVO) som är en fält-
organisation under Tillsynsavdelningen/
Enheten för kötttillsyn. BVO:s personal utövar
köttkontroll och annan tillsyn på slakterier och
köttproducerande anläggningar i hela landet,
totalt mer än 200 anläggningar. Verksamheten
finansieras genom avgifter som tas ut från före-
tagen. Fältorganisationen leds och stöds av en
grupp om 20 personer placerade i Uppsala.

Fortsatt förbud mot kombi-
nerad el- och taggtråd

❘ ❙❚  Djurskyddsmyndigheten har beslutat
att i nuläget inte förändra de djurskydds-
föreskrifter och allmänna råd som gäller
stängsel.

Ett förslag om föreskriftsändring som
skickades ut på remiss tidigare i år kommer
inte att genomföras i nuläget. De bestäm-
melser som fortsätter att gälla innebär att
det sedan den 17 februari 2003 inte är till-
låtet att på något sätt elektrifiera ett stäng-
sel som innehåller taggtråd. Flertalet av 
de remissinstanser som svarat på remissen
(däribland Sveriges Veterinärförbund) är
emot myndighetens förslag på föreskrifts-
ändring. En genomgående uppfattning
från dessa remissinstanser är framför allt
att taggtrådsanvändandet är förenat med
så stora risker för djuren att taggtråd bör
förbjudas som stängselmaterial för djur.

Djurskyddsmyndigheten kommer nu 
att göra en heltäckande översyn av stäng-
selfrågan, en översyn som kommer att
pågå året ut. Under tiden avråder myndig-
heten från att använda taggtrådsstängsel
till djur.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrå-
gor. Med konsumenternas bästa för ögonen arbetar vi för säkra livsmedel.
Vi kontrollerar maten, undersöker livsmedels sammansättning och när-
ingsvärde, ger råd och anvisningar samt visar vägen mot bra matvanor. På
Livsmedelsverket i Uppsala arbetar ca 300 personer. Ytterligare ca 190
medarbetare återfinns inom besiktningsveterinärorganisationen (BVO) på
slakterierna runt om i vårt land.  Se även www.slv.se

Livsmedelsverket söker

Biträdande överveterinär
till besiktningsveterinärorganisationen, BVO, med placering vid
kontrollenheten Kristianstad. I kontrollenheten ingår ett slakteri
och 1 exportanläggning.

Arbetsuppgifter
Som biträdande överveterinär är dina huvudsakliga arbets-
uppgifter köttbesiktning och hygienövervakning. Du ska dess-
utom stödja överveterinären i personal- och verksamhetsfrågor
samt vara dennes ställföreträdare.

Kvalifikationer
Du ska ha en bred veterinär kompetens, goda ledaregenskaper
och förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat. Du bör ha flera
års erfarenhet som besiktningsveterinär. Viss administrativ 
erfarenhet är önskvärd. 

Upplysningar
Ytterligare upplysningar: administrativ chef Pia Holmqvist, tel 
018-17 55 00, eller överveterinär Eva Eriksson, tel 044-19 40 00.
Facklig företrädare är Leif Skarhed, tel 0511-250 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt dnr 2036/04, senast den 
7 september 2004 under adress: Livsmedelsverket, Box 622, 
751 26 Uppsala eller via e-post: livsmedelsverket@slv.se

Livsmedelsverket är huvudman för besiktnings-
veterinärorganisationen (BVO) som är en fält-
organisation under Tillsynsavdelningen/
Enheten för kötttillsyn. BVO:s personal utövar
köttkontroll och annan tillsyn på slakterier och
köttproducerande anläggningar i hela landet,
totalt mer än 200 anläggningar. Verksamheten
finansieras genom avgifter som tas ut från före-
tagen. Fältorganisationen leds och stöds av en
grupp om 20 personer placerade i Uppsala. 

Hårdare hygienregler för
slaktdjur 

❘ ❙❚  Förra året skickades över 10 000
smutsiga nötkreatur till slakterier i
Sverige. Enligt en branschöverenskom-
melse i slutet av 1990-talet straffas 
uppfödare med avdrag från 200 kronor
upp till 1 000 kronor för djur som inte är
tillräckligt rena. Statistik från Jordbruks-
verket för 2003 visar att drygt 8 600
djur var måttligt förorenade, knappt 
2 000 kraftigt förorenade och 88 nöt-
kreatur mycket kraftigt förorenade, 
rapporterade Svenska Dagbladet den 
26 juli. Totalt innebär det att uppfödarna
förlorade nästan 2,6 miljoner kronor.

– Smutsen handlar mycket om 
hanteringen och miljön på gårdarna. 
Det kan vara ett tecken på att allt inte
står rätt till, säger Viveka Larsson, chef
vid enheten för köttillsyn på Livsmedels-
verket till Svenska Dagbladet. Hon förut-
sätter att verkets besiktningsveterinärer
reagerar när de upptäcker vanvård i
samband med slakten. Samtidigt är det
viktigt för konsumenten att djuren är
rena.

Viveka Larsson välkomnar EUs nya 
hygienregler för kött och andra anima-
lier som införs vid årsskiftet 2006. 

– Det är ett steg framåt och innebär
en förbättring. ■

Djursjukdataregistret 
utreds

❘ ❙❚  Livsmedelsverkets generaldirektör
Inger Andersson får i uppdrag att under-
söka hur dagens djursjukdataregister 
fungerar och lämna förslag till förbätt-
ringar. Det beslutade regeringen vid sitt
sammanträde den 17 juni.

Bakgrunden är att enligt de regler
som gäller ska veterinärer föra journal i
direkt anslutning till behandling av djur.
Uppgifter från dessa journaler används
av Jordbruksverket i ett djursjukdata-
register som används av djursjukvården
och berörda myndigheter och organisa-
tioner.

Frågan om rapporteringen till regist-
ret är tillräcklig ska nu utredas och om
det finns brister får utredaren i uppdrag
att lämna förslag på hur dessa kan åt-
gärdas. ■

❘ ❙ ❚ noterat
SVFs och Agrias understödsfonder

Medel ur förbundets understödsfond och Agrias understödsfond
för veterinärer utdelas i form av understöd till hjälpbehövande
veterinärer och deras efterlevande.

Ansökningsblankett och närmare upplysningar kan erhållas av
förbundskansliet, tel 08-454 558 20, e-post: office@svf.se. 

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till Sveriges
Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm senast
måndagen den 4 oktober 2004. 
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Emerging zoonoses – New challenges
NKVet symposium

October 7 – 8, 2004
At First Hotel Linné in Uppsala, Sweden

Invited speakers and topics of their presentations: 
Hilde Kruse (N): Emerging zoonoses, Ivar Vågsholm (S): Foodborne zoonoses, Nils Strandberg
Pedersen (DK): Prion diseases, Christian Kapel (DK): Trichinella and Echinococcus, Bodil Ström Holst
(S): Emerging zoonoses in cats and dogs, Marion Koopmans (NL): Viral emerging zoonoses, Olli
Vapalahti (FIN): Rodent and arthropod-borne viral zoonoses, Gudmund Holstad (N): Bioterrorism, Johan
Giesecke (S): Emerging zoonoses – human/animal encounters, Jean-Charles Cavitte (EU commission):
New European zoonosis legislation. 

Posters and free communications will also be presented at the symposium.

Registration fees:
Early registration by August 25: full symposium fee incl. accommodation, coffee/teas, lunches, sympo-
sium dinner: 3800 SEK. Information about a student fee and other alternatives, please visit the website:
http://www.sva.se/nkvet2004

For questions about registration and accommodation, please contact Academic conferences
(Akademikonferens) in Uppsala: nkvet@slu.se telephone: +46 18 67 10 00

Detailed and updated information about the symposium is available at: http://www.sva.se/nkvet2004 or
contact eva.olsson@sva.se, sofia.boqvist@sva.se, or sten-olof.dimander@sva.se
telephone: +46–(0)18 67 40 00

DOKTORANDTJÄNST i ämnet veterinärmedicinsk epidemiologi vid
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Uppsala.
Referensnummer 2539/04-1866

Ekologisk mjölkproduktion står inför en utmaning i och med att det under 2005 införs krav på att enbart
ekologiskt odlat foder får användas. Ett projekt kommer därför att genomföras med målsättning att följa
utvecklingen i djurhälsa under övergången, men även för att öka den generella kunskapen om hälsoläget
inom den ekologiska mjölkproduktionen. Projektet genomförs vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, i
samarbete med andra institutioner vid SLU. 

Arbetsuppgifterna för doktoranden innebär provtagningar och kliniska registreringar i ekologiska och kon-
ventionella besättningar, bearbetning av dessa och andra uppgifter med hjälp av epidemiologisk metodik,
samt publicering av resultat i vetenskapliga tidsskrifter.

Lämplig bakgrund för tjänsten är veterinär- eller husdjursagronomexamen. Innehavaren av en doktorand-
tjänst är skyldig att ägna sig åt egen forskarutbildning. Vid tillsättningen skall därför avseende fästas vid
graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av professor Ulf Emanuelson (tel. 018-671826, e-post
ulf.emanuelson@idmed.slu.se) eller avdelningschef Rauni Niskanen (tel. 018-67 2895, e-post rauni.nis-
kanen@idmed.slu.se). Facklig företrädare för SACO är Madeleine Tråvén (tel. 018-671782, e-post made-
leine.traven@idmed.slu.se).

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnummer samt meritförteckning och övriga handling-
ar, som skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, senast den 1 september
2004.
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SVENSKA

■ Nya
12–15/9 -04. XV INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ON PROBLEMS OF LISTERIOSIS, ISOPOL XV,
arrangeras i Uppsala av SLU. Info:
http://www-conference.slu.se/isopol
eller Academic Conferences, e-post:
isopol@slu.se

24–25/9 -04. KURS I GRUNDLÄGGANDE ULTRA-
LJUD SMÅDJUR arrangeras i Uppsala av
Svenska Djursjukhusföreningen Utbild-
ning AB. Info: www.djursjukhusfor-
eningen.com (se annons i detta nummer)

2–3/10 -04. KURS I SÅRVÅRD SMÅDJUR

arrangeras i Högbo bruk, Sandviken av
Svenska Djursjukhusföreningen Utbild-
ning AB. Info: www.djursjukhusfor-
eningen.com (se annons i detta nummer)

7–8/10 -04. NKVET-SYMPOSIET EMERGING ZOO-
NOSES – NEW CHALLENGES. NKVet-sympo-
sium om ”nya och nygamla” zoonoser,
med fokus på de nordiska länderna
arrangeras i Uppsala av Nordisk arbets-
grupp och NKVet. Info: www.sva.se/
nkvet2004/ (se annons i detta nummer)

8/10 -04. KURS I KOMPLIKATIONER VID ANESTESI,
SMÅDJUR OCH HÄST arrangeras i Skara av

Svenska Djursjukhusföreningen Utbild-
ning AB. Info: www.djursjukhusfor-
eningen.com (se annons i detta nummer)

13–14/10 -04. KONFERENS OM JORDBRUKETS

BYGGNADS- OCH MILJÖFRÅGOR: VART ÄR SVENSK

DJURPRODUKTION PÅ VÄG? arrangeras på
SLU, Alnarp av SLU Omvärld, Alnarp.
Info: www-alnarp.slu.se eller Monica
Johannesson, tel: 040-41 50 98, fax:
040-46 04 21, e-post: monica.johannes-
son@jbt.slu.se  

26–27/10 -04. KURS I LÄKEMEDELSPROBLE-
MATIK VID FÖRSKRIVNING TILL DJUR arrangeras
i Uppsala av Läkemedelsakademien.
Info: annette.lindberg@swepharm.se 

20–21/11 -04. FORTSÄTTNINGSKURS I RADIO-
LOGI HÄST arrangeras i Uppsala av
Svenska Djursjukhusföreningen Utbild-
ning AB. Info: www.djursjukhusfor-
eningen.com (se annons i detta nummer) 

22–25/11 -04. DIABETESSYMPOSIUM HUND OCH

KATT arrangeras av Intervet AB på följande
platser: 22/11 – Höör, 23/11 – Kalmar,
24/11 – Göteborg, 25/11 – Stockholm.
Info: Intervet AB, Box 47604, 117 94
Stockholm. Tel: 08-775 76 50, fax: 08-
775 76 51, e-post: info.sweden@inter-
vet.com, Internet: www.intervet.com 

■ Tidigare publicerade
26–28/8 -04. 4TH INTERNATIONAL MEETING

ON BARTONELLA, Evolutionsbiologiskt

Centrum, Uppsala. Arr: Avd för mole-
kylär evolution vid Uppsala Universitet.
(SVT 8–9/04) 

3–4/9 -04. KONFERENS ”SMÅDJURSDAGARNA”,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum små-
djur, SLU (SVT 4/04)

9–12/9 -04. EWDA KONFERENS (EUROPEISKA

WILDLIFE DISEASE ASSOCIATION), Uppsala.
(SVT 5/04) 

12–15/9 -04. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

PROBLEMS OF LISTERIOSIS. Arr: SLU,
Uppsala. (SVT 3/04)

15–16/9 -04. KURS I MASTITBEKÄMPNING PÅ

BESÄTTNINGSNIVÅ, Uppsala. Arr: Svensk
Mjölk. (SVT 6/04, annons i detta num-
mer)

16–17/9 -04. KURS I DJURSKYDD FÖR SMÅ-
DJURSVETERINÄRER, Göteborg. Arr: Sveriges
Veterinärförbund, Sveriges lantbruks-
universitet och Djurskyddsmyndigheten.
(SVT 4/04 och 5/04)

23–24/9 -04. KURS I GENETIK OCH SMÅDJURS-
AVEL, Jällaskolan. Arr: Kompetens-
centrum smådjur, SLU. (SVT 16/03)

29–30/9 -04. KURS I IMMUNMEDIERADE SJUK-
DOMAR HOS HUND OCH KATT, Strömsholm.
Arr: Regiondjursjukhuset Strömsholm.
(SVT 5/04)

14–15/10 -04. KURS FÖR KNÄSVAGA ELLER

EQUINE STIFLE LAMENESS AND STRATEGIES FOR

RECOVERY, Stockholm. Arr: SVS Hästsek-
tion. (SVT 8–9/04)

16–17/10 -04. KURS I HUNDETOLOGI, Ultuna.
Arr: Kompetenscentrum smådjur, SLU.
(SVT 16/03)

29–30/10 -04. KURS I REPRODUKTIONS-
ORGANENS SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum
Smådjur (SVT 8–9/04)

11–12/11 -04. VETERINÄRMÖTET, Ultuna,
Uppsala. Arr: Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap och Sveriges
Veterinärförbund. (SVT 2/04)

20–21/11 -04. KURS I ANESTESIOLOGI HUND

OCH KATT, Strömsholm. Arr: Region-
djursjukhuset Strömsholm. (SVT 5/04)

12–13/3 -05. KURS I ENDOKRINOLOGI,
Strömsholm. Arr: Regiondjursjukhuset
Strömsholm. (SVT 5/04)

kongresser
& kurser

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Örnsköldsvik – två anställningar på 50–100 % 
(dnr 06-5087/04)

Hudiksvall – en heltidsanställning (dnr 06-5199/04)

Flen – en heltidsanställning (dnr 06-5200/04)

Karlshamn – en heltidsanställning (dnr 06-5201/04) 

Fullständig annons finns på internet: 

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2004.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping tfn 036-15 50 00
e-post: jordbruksverket@sjv.se
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014–16/4 -05. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR HOS

HUND OCH KATT, Wallby Säteri. Arr:
Wallby Säteri (SVT 7/04)

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
23–25/9 -04. CONFERENCE ON EQUINE SPORTS

MEDICINE AND SCIENCE OF THE RACE AND

ENDURANCE HORSE, CESMAS 2004, 
arrangeras i Oslo, Norge. Info: Dr Arno
Lindner, Laurahöhe 14, D-45289 
Essen, Tyskland. Tel: 0049-201-
5718873, fax: 0049-201-5718874, 
e-post: contact@agpferd.de, Internet:
www.cesmas.info

■ Tidigare publicerade
23–27/8, 6–10/9 OCH 4–8/10 -04. MASTER

OF VETERINARY PUBLIC HEALTH, MODUL 2:

EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS, Danmark
(SVT 1/04)

25–28/8 -04. VETERINARY DERMATOLOGY 5TH

WORLD CONGRESS, Wien, Österrike (SVT
3/04) 

1/9 -04. MASTER I FØDEVAREKVALITET OG -SIK-
KERHED,  Danmark  (SVT 2/04)

15–18/9 -04. BEVA KONFERENS, Birming-
ham, England (SVT 1/04)

16–17/9 -04. CATTLE CONSULTANCY DAYS

2004, Nyborg, Danmark (SVT 8–9/04)

24–26/9 -04. OF THE RACE AND ENDURANCE

HORSE, Oslo, Norge. (SVT 16/03)

24–25/9 -04. 8TH ANNUAL CONFERENCE OF THE

EUROPEAN SOCIETY FOR DOMESTIC 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 CONGRESS OF

HVMS, Rhodos, Grekland. (SVT 5/03)

9–12/10 -04. AMERICAN COLLEGE OF VETERI-
NARY SURGEONS (ACVS) ÅRLIGA CONGRESS,
Washington, USA. (SVT 4/04)

20–22/10 -04. SECOND EUROPEAN

SYMPOSIUM ON BVDV CONTROL, Porto,
Portugal. (SVT 7/04)

25–29/10 -04 OCH 29/11–3/12 -04. MASTER

OF VETERINARY PUBLIC HEALTH, MODUL 4:
ANIMAL HEALTH ECONOMICS, Danmark
(SVT 1/04)

4–8/12 -04. AMERICAN ASSOCIATION OF

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

1–2/4 -05. THE 26TH CONGRESS OF DEUTSCHE

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

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

FEDERATION INTERNATIONAL MASTITIS CONFE-
RENCE, Maastricht, Nederländerna. 

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

Valla Djurklinik söker en operativ chefveterinär
Valla Djurklinik i Linköping bedriver smådjursklinik med jourverksamhet. Vi är idag fyra veterinärer och 
16 TA. Kliniken är väl utrustad med modern utrustning för olika typer av kirurgi och bilddiagnostik. I verk-
samheten ingår även en rehabiliteringsavdelning med pool. Vi har en hög ambition att utveckla kliniken
ytterligare och behöver därför en driven chefveterinär som leder det operativa arbetet.

Arbetsuppgifter: Som chefveterinär kommer du att ha en aktiv roll i den kliniska verksamheten men även
vara drivande i arbetet med klinikens långsiktiga utveckling och expansion. En viktig uppgift är att leda
och motivera personalen att deltaga i upprättandet och verkställigheten av en utbildningsplan för att sä-
kerställa en hög kompetensnivå på kliniken. En viss jourtjänstgöring kommer att ingå i tjänsten.

Kvalifikationer: Specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar samt dokumenterad erfarenhet
från likvärdig verksamhet. Hög kompetens inom ortopedi är en fördel liksom tidigare arbete i perso-
nalledande befattning.

Tillträde snarast. Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av Björn Lindevall, telefon 013-311373 eller
0703-225808.

Välkommen med din ansökan till Valla Djurklinik, Westmansgatan 21, 582 16 Linköping.
Ansökan, med styrkt meritförteckning, skall vara oss tillhanda snarast, dock senast 15 september. Märk
kuvertet ”Chefveterinär”.

www.valladjurklinik.se
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Endast ett centralt 
hundregister

❘ ❙❚ Sedan den 1 januari 2001 ska alla
hundägare ID-märka sin hund och regis-
trera sitt ägarskap i ett centralt register.
Driften av registret ligger sedan den 1
januari 2004 hos Jordbruksverket.

Inom hundägarkretsar förekommer det
idag olika uppfattningar om var man ska 
registrera sin hund, då Svenska Kennel-
klubben (SKK) driver ett frivilligt hundägar-
register. SKK var fram till årsskiftet 2003/
2004 registerförare av det centrala regist-
ret, men sade upp avtalet från och med
den 1 januari 2004 efter en tvist med
Jordbruksverket. Registrering i SKKs hund-
ägarregister medför sedan den 1 januari
2004 inte längre att hunden förs in i det
lagstadgade centrala hundregistret.

För att klargöra status på de olika regist-
ren skickade Djurskyddsmyndigheten och
Jordbruksverket ut en broschyr till hund-
ägare och veterinärer i juni. Där står bland
annat: 

”Viktigt att vara medveten om är att det
endast finns ett centralt hundregister, som
hundägare enligt lag är skyldiga att anmäla
sitt ägarskap till. Detta register är det
Centrala hundregistret, som administreras
av Jordbruksverket på uppdrag av Djur-
skyddsmyndigheten.”  ■
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KVL, Institut for Produktionsdyr og Heste søger en professor i Kvægsund-
hed fra den 1. januar 2005 eller snarest derefter.

Professorens arbejdsopgaver vil omfatte forskning og undervisning i Kvæg-
sundhed. Der ønskes en person med kompetence inden for følgende områder:

• systemisk forskning i husdyrbrug på besætningsniveau
• forskning i sygdomsmekanismer, forekomst, diagnostik, forebyggelse,

terapi samt undersøgelse af risikofaktorer for kvægsygdomme (fodring,
management og produktionssystemer på besætningsniveau

• klinisk diagnostik hos enkeltdyr med sigte mod anvendelse under produktions-
forhold samt i besætningsrådgivning.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til overenskomst mellem
Finansministeriet og AC.

For at søge stillingen er det nødvendigt at rekvirere det komplette
stillingsopslag. Opslaget kan hentes på www.kvl.dk/job. Ansøgningsfristen
er den 4. oktober 2004 kl. 12.00.

DEN KGL. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE

Professor i Kvægsundhed

KVL varetager forskning og uddannelse på land-, skov- og havebrugsområderne,
veterinærområdet og på humanernærings- og levnedsmiddelområdet. KVL har ca. 3.500
studerende, heraf 400 ph.d., 1.700 ansatte og en omsætning på 1.1 mia. kr. Som led i
KVL's ligestillingspolitik opfordrer vi både kvinder og mænd uanset alder, race, religion
eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Læs i øvrigt om KVL på www.kvl.dk

Länsstyrelsen är en viktig
länk mellan länsinvånarna och
beslutsfattare på riksplanet.
Länsstyrelsen är en mångsidig
myndighet med mycket varie-
rande arbetsuppgifter. Våra
främsta uppgifter är att främja
länets utveckling, sörja för en
god miljö och handha många
olika förvaltningsuppgifter.

Vi söker en

biträdande

länsveterinär

Länsveterinären är länsexpert inom sak-
områdena livsmedelskontroll, djurskydd, smitt-
skydd och allmänna veterinärfrågor. Länsveteri-
nären är chef för veterinärenheten. Länsveteri-
närens uppgifter delas med en biträdande
länsveterinär (halvtid).

Du som söker tjänsten ska ha veterinärexamen
och allsidig erfarenhet från olika veterinära
områden. Dina ledaregenskaper är viktiga,
samtidigt som Du måste ha god samarbets- och
organisationsförmåga. Personlig lämplighet är av
stor betydelse.  Arbetet ger breda kontaktytor,
såväl internt som externt. Viktiga inslag i tjänsten
är därför information och rådgivning.
Tjänsten ska tillsättas den 1 november 2004.

Information lämnas av
länsveterinär Rolf Ehnvall,
tel 018-19 52 90 eller
länsveterinär Henrik Ericsson,
tel 018-19 53 24 eller 070-
203 38 51.
Fackliga företrädare är
Camilla Thorin, SACO, tel
018-19 53 20 och Ulf Rosen-
dahl, ST, tel 018-19 53 62.

Halvtidstjänst, Dnr 112-7469-04

Ansökan med meritförteckning lämnas
till Länsstyrelsen, 751 86 Uppsala senast den
15 september. Ange Dnr.

❘ ❙ ❚ noterat

Gör din litteratursökning
på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet

har man möjlighet att utan någon

kostnad utföra litteratursökningar

på den internationella vetenskap-

liga databasen CAB-abstacts. Logga

bara in på medlemsdelen av för-

bundets hemsida www.svf.se, och

tryck på rubriken ”Sökning på 

CAB-abstracts”. Större delen av 

den naturvetenskapliga världen 

ligger för dina fötter, bara några

tangenttryckningar bort.
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Ändring av norm från 
hästsektionens Normgrupp
26/4 2004 förändrad norm

■ Normgruppen för veterinär hästprak-
tik vill meddela nedanstående ändring
av tidigare rekommendation benämnd
”Upplysningsskyldighet om karenstid
för tävling/träning vid behandling av
tävlingshäst.” Ändringen gäller fr o m
den 26 april 2004. 

Vid behandling av häst som kan antas
användas för tävling eller träning för täv-
ling skall varje behandlande veterinär
enligt LSFS 1991:16 (saknr L 13) kunna
lämna uppgift om huruvida använda

läkemedel eller behandlingar medför
karenstid inför sådan tävling och träning
till djurägaren eller dennes ombud.

Karenstider i författningar och regle-
menten gäller endast vid

angiven beredningsform,
administrationssätt och
dosering enligt FASSvet.
Vid avsteg från denna

behandlingsregim skall vid
uppgiftslämnandet hänsyn tas till hur
detta avsteg kan påverka karenstiden.

Karenstiderna är fastställda med hän-
syn dels till djurskyddet och dels till den
dopinganalytiska kontrollen. Karenstid
skall respekteras även då behandling inte
interfererar med dopinganalysen, exem-
pelvis ledpunktion. 

För den som regelmässigt behandlar
tävlingshäst är det rimligt att uppgift
lämnas om att sådan medicinering eller

behandling som utförts är belagd med
karenstid. Att sådan uppgift har lämnats
bör dokumenteras, t ex i form av journal-
anteckning.

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

Godkända läkemedel

■ Läkemedelsverket har den 28 maj
godkänt nedanstående läkemedel:

Drontal Comp Forte vet, tablett. Inne-
havare av godkännande för försäljning
är Bayer HealthCare AG, Animal
Health Division, Leverkusen, Tyskland.

ATC-kod: QP52A A51 (prazikvantel,
kombinationer)

Porcilis Parvo vet, injektionsvätska, sus-
pension. Innehavare av godkännande för
försäljning är Intervet International BV,
Boxmeer, Nederländerna.

ATC-kod: QI09A (svin)

Propaline vet, sirap 50 mg/ml. Innehavare
av godkännande för försäljning är
Vetoquinol SA, Cedex, Frankrike.

ATC-kod: QG04B X91 (fenylpropa-
nolamin)

Rimadyl vet, tablett 100 mg. Innehavare
av godkännande för försäljning är Pfizer
AB, Täby.

ATC-kod: QM01A E91 (carprofen)

■ Läkemedelsverket har den 4 juni
2004 godkänt nedanstående läkemedel:

Alizin vet, injektionsvätska, lösning 30
mg/ml. Innehavare av godkännande för
försäljning är Virbac SA, Carros,
Frankrike.

ATC-kod: QG03X B90 (antipro-
gesteron)

Rimadyl vet, tuggtablett 20 mg, 50 mg
och 100 mg. Innehavare av godkännan-
de för försäljning är Pfizer AB, Täby.

ATC-kod: QM01A E91 (carprofen)

från sektionerna

läkemedel
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SÖDRA DJURSJUKHUSET
i Kungens kurva i sydvästra Stockholmsområdet

söker 2 veterinärer:

Kirurg
Vill du bli vår nye 1:e kirurg? Du bör ha stor erfarenhet inom
smådjurskirurgi och känna glädje i att föra dina kunskaper vidare
till dina kolleger. Tjänsten är hel- eller deltid.

Erfaren smådjursveterinär
Du bör ha minst 1 års erfarenhet från avancerad smådjursjukvård.
Om du har ett specialintresse är det en fördel. Tjänsten är hel-
eller deltid och innebär jourtjänstgöring.

SÖDRA DJURSJUKHUSET är sedan 1998 ett auktoriserat djur-
sjukhus. Vi har nu 1.400 kvm i nya lokaler med stor operations-
och vårdavdelning. Vi kan ge kontinuerlig vård till inneliggande
djur 5 nätter i veckan. Detta ska utökas till alla nätter senare i höst.
Våra arbetspass är relativt bekväma eftersom mottagningen är
stängd nattetid.

Frågor om tjänsterna hänvisas till chefvet. Lennart Granström,
0706-42 36 23, dag och kväll.
Övriga frågor hänvisas till fackligt ombud Katarina Varjonen,
08-505 288 20, eller vår hemsida www.sodradjursjukhuset.se.
Ansökningshandlingar sändes senast 7 september till:
SÖDRA DJURSJUKHUSET,
Månskärsvägen 13, 141 75 Kungens kurva.
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

Vice ordförande:
ÅSA BERGQUIST 0418-66 21 62
BO EBERHARDSON 070-279 59 81
TORKEL EKMAN 018-38 44 11 
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
KARIN LUNDBORG 0525-102 13
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
SUSANNA STERNBERG 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: BJÖRN DAHLÉN

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: SUSANNE STENLUND

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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PERSONNOTISER

Födelsedagar i september 2004

BO HANNERSJÖ, Enviken, 60 år den 2/9
CHRISTER LINDBERG, Hortlax, 60 år 
den 5/9
CLAES NYDAHL, Malmö, 50 år den 6/9
OLOV STENMARK, Moheda, 50 år den 6/9
CLAES NYSTRÖM, Växjö, 50 år den 6/9
BARBRO RÖKEN, Norrköping, 60 år 
den 8/9
KLAS PÅHLE, Laholm, 75 år den 10/9
LARS PETERSSON, Sparsör, 60 år den 12/9
LENNART ENGLUND, Visby, 60 år den 17/9
JONAS TORNELL, Ängelholm, 50 år 
den 26/9
HÅKAN ONSJÖ, Klintehamn, 50 år 
den 27/9

Avliden

Professor emeritus, f avdelningschef
TORSTEN NILSSON har avlidit den 13 juli
2004. Han föddes 1921 i Slöinge,
Hallands län, avlade studentexamen i
Halmstad 1941 och veterinärexamen
1949. Han arbetade som assistent vid
patologisk-anatomiska avdelningen vid
Kungliga Veterinärhögskolan 1949 och

som assistentveterinär vid Skaraborgs
läns hushållningssällskap samt som assi-
stent vid avdelningen för födoämnes-
hygien vid Kungliga Veterinärhögskolan
1954. 1958 innehade han en tjänst som
laborator vid avdelningen och  dispute-
rade som veterinärmedicine doktor. 

Han utnämndes till bitr professor vid
Institutionen för livsmedelshygien vid
Kungliga Veterinärhöskolan 1969 och
till professor där 1976. 1983 erhöll han
tjänst som avdelningschef vid Statens
Livsmedelsverk, från vilken tjänst han
pensionerades 1986.

söker
veterinär 

till smådjursavdelningen från november 2004. Tjänsten är heltid
och jourtjänstgöring på smådjursavdelningen ingår. Vi söker Dig
som har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
och vill utveckla Dig vidare. Även Du som går specialistutbildning-
en är välkommen att söka.

Anmälan skickas till: Hallands djursjukhus, 310 50  SLÖINGE

Sista ansökningsdag är 10 september 2004.

För upplysningar kontakta Kristina Widmark eller Lars Gustafson,
tel: 0346-48880.
E-mail: kristina.widmark@hallandsdjursjukhus.se

lars.gustafson@hallandsdjursjukhus.se 

SvT 10 2004 _Final_hög  04-08-09  12.25  Sida 64



Blott en drill

❘ ❙❚ kåseri
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MED BILENS FÖRARSÄTE tillbakaskjutet så långt det går
och med termosmuggen i högsta hugg njuter jag av dagens
lunchrast. I Svensk Veterinärtidning nr 4/2004 läser jag två
artiklar med tema arbetsmiljö, om bilen som arbetsplats. 
I samma stund som jag häller upp det sista kaffet ur termo-
sen inser jag att artiklarna glömt att ta upp en viktig aspekt:
blåstömning.

”Problem?” hör jag i andanom från den manliga delen av
veterinärkåren, som blott bromsar till på närmaste rastplats,
befriar lille Villy och gör vad en man måste göra. Det är
gjort på ett färn, som Dyre Maken skulle säga. Men betänk
då, du lilla hop, att en hastigt ökande andel av yrkeskåren är
kvinnor.

När jag – en av dessa kvinnor – äntligen har hittat skogs-
vägen med den perfekta växtligheten, så har naturen blivit
min fiende. Duggregn, blöta diken, enbuskar, skogsmyror,
mygg och getingar anfaller i flock, skoningslöst. Det är då
Sanningen kommer till mig i ett förklarat ljus: till vem 
vänder man sig då nöden är som störst? Jo, till Herren!
Fädernas kyrka står nämligen icke blott som ett bergfast 
orienteringsmärke för den vilsne vägfararen. I nio fall av 
tio har kyrkorna dessutom försetts med nätta utedass eller
riktigt moderna toaletter till församlingsbornas och
kyrkvaktmästarnas fromma.

JAG PARKERAR TJÄNSTEBILEN så att dekalen döljs av 
kyrkmuren. Med huvudet saktmodigt på sned och en 
stegfrekvens på ca 60 steg/minut skrider jag in på kyrko-
gården. Blicken sveper sakta över denna själarnas sista 
viloplats, till synes för att finna minnesstenen över en 
anhörig. Och se, Herren sviker icke! Strax bakom kyrkan
står en faluröd liten byggnad, där en av dörrarna visar 
sig gömma min efterlängtade ändstation. Det elektriska 
elementet sprider en behaglig värme i rummet, som är 
försett med nyss inlagd våtrumsmatta och rikligt med 
toalettpapper. Halleluja!

Systrar! När naturen kallar – vänd då liksom jag er håg
till Herren, och I skolen finna ro. Men låt oss hålla vår
väckelserörelse inom kåren! Vi vilja ju icke se kyrkogårdarna
belamrade med allehanda lösdrivare såsom renhållnings-
arbetare, handelsresande, lastbilschaufförer, högstadielärare
på exkursion och så vidare.

Sålunda lättad inför Guds tron återvänder jag till var-
dagens mödor med tillförsikt. Frid vare med er!

LOTTA ANDERSSON
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utgivningsdag, 15 dagar för insändare.

ANNONSMANUSSTOPP: 15 arbetsdagar
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.
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Jobb som distriktsveterinär
Utbildningstjänster i Uppsala vid Ambulatoriska kliniken, SLU

Distriktsveterinärerna söker nu två veterinärer, heltidsanställning, med 
placering vid ”ambulansen”, SLU. 

Tjänstgöring under två år som klinikveterinär (75 %) samt egen kompetens-
utveckling (25 %) med personlig utvecklingsplan i samarbete med SLU.
Beredskap ingår i tjänsten. Tillfälle till eget vetenskapligt arbete kommer 
att erbjudas. Därefter garanterad anställning på någon av våra stationer.

Vi vill att du är intresserad av att vidareutveckla dig inom hälso-
och sjukvård för lantbrukets djur. Vi tror också att du är intresse-
rad av smitt- och djurskyddsarbete och vill ingå i ett team som 
jobbar med veterinärmedicin även för övriga djurslag.

Vi fäster stor vikt vid datorvana, god samarbetsförmåga och 
personlig lämplighet. Svensk veterinärlegitimation och B-körkort är
ett krav. Beredskapstjänstgöring ingår och vi strävar efter att
minst fyra veterinärer delar på tjänstgöringen. 

Tycker du detta låter intressant för din personliga vidareutveck-
ling? Vill du ha en garanterad anställning vid en av de mest 
dynamiska och framåtsträvande veterinära organisationerna i 
landet? Kontakta Thomas Svensson 070-279 86 24 för mer 
information. Ring Per Andersson, Distriktsveterinärenheten,
036-15 52 82, om du har frågor kring anställningsvillkor.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr 06-5088/04, och en
tydlig meritförteckning till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
senast den 31 augusti 2004.

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket. I det statliga upp-
draget ingår att dygnet runt finnas tillgängliga för våra kunder och att
med kompetens och engagemang verka för ett gott smitt- och djurskydd.
Vi arbetar rikstäckande, finns på 100 platser, har 350 anställda och
omsätter 400 miljoner kronor per år. Vi är även officiella veterinärer.

Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är kompetenta och
engagerade. Vår breda verksamhet ger dig tillgång till kunniga kollegor, ett omväxlande
och intressant arbete, modern utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.

SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:83 har SVS den
7 juni 2004 utfärdat intyg om specialist-
kompetens i sjukdomar hos nötkreatur
för
• Christer Bergsten
• Jonas Carlsson
• Ulla Carlsson
• Bo Eberhardson
• Ann-Charlotte Godin
• Nils Erik Hansson
• Jan Persson
• Lena Stengärde
• Karin Sternbauer

SPECIALISTKOMPETENS
– RÄTTELSE

I SVT 7/04 BLEV ETT AV NAMNEN för specia-
listkompetens i livsmedelshygien fel.
Rätt text ska vara följande:

I enlighet med SJVFS 2001:83 har
SVS den 29 april 2004 utfärdat intyg
om specialistkompetens i livsmedels-
hygien för

• Lennart Mårtensson
• Li Olson Ranta
• Klas Svensson
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