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A
lla legitimationsyrken behöver någon typ av övervakning i
syfte att påvisa handlingar som inte uppfyller de krav som kan stäl-
las på vetenskaplig förankring och erfarenhetsgrund. Inom

humansjukvården finns således Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd,
och inom veterinärmedicinen, Veterinära ansvarsnämnden, som skall
pröva disciplinfrågor inom djursjukvården. Nämndens sammansättning
är sådan att såväl lekmanna- och rättssynpunkter, liksom veterinärmedi-
cinska synpunkter, kan beaktas. För veterinären har ansvarsnämndens
bedömning sällan ifrågasatts, utan istället tjänat som rättesnöre för den
veterinära yrkesutövningen. 

Det är därför med oro som förbundsstyrelsen tar del av synpunkter
från våra medlemmar, som vill ifrågasätta en del av ansvarsnämndens
bedömningar. Man undrar om nämnden är tillräckligt vetenskapligt
uppdaterad eller har en tillräcklig förankring i den arbetssituation som
råder på kliniker och ute på fältet. Det har också kommit synpunkter på
huruvida nämndens ledamöter följer de normer och policys som växer
fram genom diskussioner och analyser från vetenskapliga data.

Det förefaller förvisso svårt för en begränsad grupp av ledamöter att
hålla sig ajour med hela det veterinära arbetsfältet. Då väcks emellertid
frågan om de bedömningar som görs, i större utsträckning borde bygga
på ett underlag från externa experter, för att täcka upp brister i den egna
kunskapen eller erfarenheten.

Inom det juridiska verksamhetsfältet förefaller det viktigt att de lagar
och bedömningar som görs, är i harmoni med det rättsmedvetande och
den etik och moral som finns i det samhälle som lagarna skrivs för. Det
är också ytterst väsentligt att den veterinära ansvarsnämndens utslag är i
harmoni med den samlade kunskapen och erfarenheten hos veteri-
närkåren, samt med det som förmedlas av vår fakultet. När det uppstår
en diskrepans här emellan, minskar trovärdigheten hos endera parten
och man lever sina egna liv, där ansvarsnämnden tappar förankringen i
den kår den är satt att värdera.

Veterinärförbundet ser med oro på en del beslut som fattats av
ansvarsnämnden, och önskar en dialog med nämnden i syfte att för-
medla de synpunkter som kommit från medlemmar. Vi tycker fortfa-
rande att nämnden har en viktig roll som ett sätt att bibehålla
förtroendet för den veterinära yrkesutövningen.
Men nämndens värderingar måste avspegla de
uppfattningar som råder inom universitetsvärl-
den och den praxis som råder beträffande stra-
tegier för behandlingar och diagnostik. Man
måste också vara medveten om de krav som
ställs från samhälle och avnämare samt den
erfarenhet som finns bland veterinärer i
Sverige och i andra länder.

Thomas Svensson

Ordförande, SVS
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Med rätt att påverka

– Ni skriver att ni ska svälta mössen i 24
timmar. Det är lite väl mycket. 16 tim-
mar brukar man sätta som max. Och så
tänkte jag på det där med ICV-kanyler.
Det kan ju ge en del komplikationer och
det hade ni inte sagt så mycket om. Det
behöver ni nog utveckla lite.

Therese Edström lägger ner mobiltele-
fonen i fickan och ser upp.

– Ska vi ta en titt på hundarna? frågar
hon glatt.

Vad telefonsamtalet handlade om får
vi inte veta. Men det är troligt att det
hade att göra med någon av de hundra-
tals ansökningar om att få göra djurför-
sök som AstraZeneca varje år lämnar in
till någon av de etiska nämnderna. The-
rese Edström, veterinär på företaget,
ägnar stor del av sin tid till att hjälpa fors-
karna med ansökningarna.

– Forskarna vet inte alltid hur de ska
skriva för att de som sitter i nämnden ska
förstå dem. Ibland händer det också att
forskarna överskrider sina befogenheter
för vad de får göra med djuren. Men jag
har inga problem med att få gehör för

Therese Edström studerade till veterinär med, som hon själv uttrycker det,
”alla antenner ute”. Veterinäryrket var ingenting hon drömt om tidigare och
hon hade inte siktet inställt på någon särskild gren av veterinärmedicinen.
Men en veckas kurs i försöksdjursverksamhet räckte för att fånga hennes
intresse. ”Här skulle man kunna göra en insats”, summerade hon efter kursen.

Text: Karin Nordin   

Foto: Ann-Christin Nordström

– Klart man fäster sig vid dem, säger
Therese Edström om djuren som används i
djurförsöken på AstraZeneca i Göteborg.
Många av djuren hinner hon dock inte
lära känna som individer.



mina synpunkter om djurhanteringen i pröv-
ningarna.

Therese Edström är van att läsa ansökning-
ar och fatta beslut om
hur djurförsök ska få
utföras. Hon sitter själv
i den djurförsöksetiska
nämnden i Göteborg
och deltar i alla avgö-
randen som inte gäller
AstraZeneca. 

– Arbetsgivaren tyc-
ker att det är viktigt att
jag sitter med i nämn-
den, förklarar hon. 

Förutom de ansök-
ningar som måste in
för varje nytt försök
som ska göras har också
AstraZeneca stående
tillstånd som då och då
ska förnyas. Therese
Edström menar att
myndigheterna ställer
allt högre krav och att
det ständigt blir fler
tillstånd att ansöka om.
Myndighetskontakter-
na är en viktig del av
Therese Edströms ar-
bete. Hon försöker hela
tiden hålla sig ajour med nya krav, informera
forskarna om dem och upprätta system som
kan tillgodose kraven.

– Det jag gör här arbetar tio personer med
på AstraZeneca i England. Där har de fler och
hårdare krav så det behövs fler personer. Men
ibland är kraven så hårda att det kan vara till
djurens nackdel. I England får de till exempel
bara använda en apa till ett försök, berättar
hon.

Går det inte att använda
samma apa i flera försök går det
förstås åt fler apor för att
genomföra ett bestämt antal
försök.

ATT THERESE EDSTRÖM

SKULLE bli veterinär var ingen självklarhet.
Efter gymnasiet började hon studera kemi på
Chalmers tekniska högskola, men kände sig
inte motiverad.

– Här får ni inga jobb, inte tjejerna i alla

fall, sa amanuensen till oss. Eftersom jag ville
ha ett jobb och gärna snabbt och lätt började
jag istället läsa till sjuksköterska. Men det blev
frustrerande efterhand. Man fick hela tiden
höra vad man inte behövde kunna eftersom

läkarna skulle lära sig dessa saker. Då tröttna-
de jag helt.

Hon började istället fundera på om hon
skulle bli läkare. Men under en period då hon
arbetade med vård av äldre stötte hon på läka-

❘ ❙ ❚ reportage

➤

svensk veterinärtidning nummer 2 • 2004 7

»Myndigheterna ställer allt högre krav...«

Djuranvändning 

på AstraZeneca Göteborg

• År 2002 avlivades 28 501 djur.
Fördelningen var möss 73 %,
råttor 22%, kaniner 1 %,
marsvin 0,6 %, grodor 0,3 %,
hundar 0,4 %.

• Användningen av djur ökar
trots att alternativa eller kom-
pletterande metoder används i
ökad utsträckning. Men forsk-
ningen expanderar också.

• En ökad användning av trans-
gena djur är en viktig orsak till
att allt fler djur går åt i djurför-
sök. De transgena djuren avlas i
sex till tio generationer innan
de kan användas i försök, vilket
innebär att endast en tredjedel
av födda transgena djur verkli-
gen används som försöksdjur.

• Mössens andel av totala anta-
let försöksdjur har ökat.
Användningen av andra
djurslag har minskat.

Veterinärerna på AstraZeneca
turas om att ta hand om djur
som behöver veterinärmedi-
cinsk vård.



re vars största mål var att förlänga människors
liv.

– Jag tycker det är oetiskt att alltid försöka
rädda liv. Ibland handlar det bara om att för-
länga livet någon vecka på gamla, sjuka män-
niskor istället för att tänka på vilken livskvali-
tet de har.

Med dessa funderingar
i bagaget är det kanske
inte så konstigt att There-
se Edström hamnat mitt
bland de etiska frågeställ-
ningarna idag. Efter en
veckas kurs i försöksdjurs-
verksamhet inom veteri-
närstudierna visste hon
också vad det var hon ville
syssla med.

– JAG KÄNDE ATT HÄR skulle jag kunna göra
en insats och pratade med professorn om vilka
möjligheter det fanns att jobba med detta.

Men han sa att det enda sättet att arbeta med
djurförsök var att forska själv. Och det hade
jag ingen önskan om.

Professorn visade sig ha fel. Efter veteri-
närutbildningen fick Therese Edström snabbt
anställning på dåvarande Astra för att jobba

inom djurförsöksverk-
samheten. Där tycker
hon att hon verkligen
har möjlighet att påverka
djurens miljö och liv.
Som exempel nämner
hon att försökshundarna
fått bättre och mer kom-
plexa miljöer att vistas i
där de också kan umgås
med andra hundar och
människor. Även råttor-
na har fått det bättre

genom införandet av grupphållningsburar där
mellan fyra och fem råttor kan vistas samti-
digt i en skyddad och mörk miljö. 

Men det är inte alltid det går att komma
överens om vad djuren mår bäst av. Företaget
har fått mycket kritik för att de håller kaniner
ensamma i bur. Therese Edström menar dock
att det inte fungerar på något annat sätt efter-
som det handlar om hankaniner som ger sig
på varann och slåss om de är tillsammans. En
grodintresserad myndighetsperson har vid ett
par tillfällen påpekat att grodorna behöver
sidenväxter, vilket de nu fått, men Therese
Edström tror inte att växterna har någon stör-
re betydelse för djuren. Naturligtvis finns det
också djurrättsaktivister och andra som
månar om djur som protesterar mot hela verk-
samheten på AstraZeneca. Therese Edström
tycker att detta i många fall är bra.

– Allmänhetens intresse i djurfrågorna dri-
ver på utvecklingen och är ofta ett stöd för oss
som vill förbättra för djuren. Sen får det ju
inte gå för långt. De engelska bilbomberna,
stenar genom fönsterrutorna i Umeå och
ommålningar av forskares bilar i Stockholm
får motsatt effekt. De som blir skrämda slutar
att driva djurens sak.

Det värsta hon själv varit med om i det
sammanhanget var en sommar då hon fick en
vanlig brevförsändelse. På kuvertet hade
någon, antingen på Posten eller på AstraZe-
neca, klottrat ordet mördare och ritat en svas-
tika. Men Therese Edström ler bara åt hän-
delsen.
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»Allmänhetens intres-
se i djurfrågor driver
på utvecklingen.«

För att hundarna ska trivas och kunna samarbeta i forskningen är det viktigt med
en miljö där de får umgås med andra hundar och människor, menar Therese
Edström. Med på bilden finns förutom Therese Edström och hundarna också
Annwi Carlsson.

➤
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– Jag blev mest förvånad. Och det är iro-
niskt eftersom Hitler var en stor djurvän.

Skraj blev hon däremot när hon fick höra
att en kvinnlig kollega på SLU fått bromsvaj-
rarna avklippta på sin bil. Men mest verkar
Therese Edström känna sig trygg i sin roll.
Hon hjälper gärna till att hålla diskussionen
om försöksdjuren levande genom att ansvara
för företagets utbildningssatsning Etikdialo-
gen. Genom den får hon diskutera etiska frå-
gor med såväl nyanställda på företaget som
skolungdom i trakten. Både djuren och före-
taget vinner på öppenhet, menar hon.

Därför visar hon också gärna upp en del av
verksamheten. Husen är byggda för att besö-
kare ska kunna se men inte röra. Efter en liten
vandring genom kulvertarna öppnar sig kor-
ridorer med långa skyltfönster. Innanför
några av dem pågår djurförsök på möss och
färdiga planscher beskriver vad som sker i
rummen. Mest aktivitet är det i hundavdel-
ningen. Där springer beaglehundar och labra-
dorer av olika storlekar och åldrar omkring.
De bor i djurrum med en lucka ut till en
betonggård i friska luften. Gräs går det inte att

ha eftersom hundarna då drar på sig för
mycket parasiter. Som mest blir hundarna nio
år i den här miljön. Sedan avlivas de.
Men då kan de ha hunnit med att
pröva ut många doser av Losec eller
dess efterföljare. Bakom ytterligare
ett skyltfönster syns vaggorna där
hundarna ställs i tre till fyra timmar
för provtagning.

Therese Edström säger att det
finns plats för fler veterinärer inom
djurförsöksverksamheten. En bättre
djurhantering är inte enda anled-
ningen till att hon vill ha dit fler kol-
leger.

– Forskningen blir bättre när veterinärer är
involverade. Vi har en annan bakgrund och
en biologisk kompetens som ökar förståelsen
för forskningen och kompletterar forskarnas
kunskaper. ■

»Forskningen
blir bättre när
veterinärer är
involverade.«

22 procent av djuren som används i AstraZenecas djurförsök i Göteborg är råttor.
Therese Edström är mån om att de har en bra miljö att vistas i.

❘ ❚  f a k t a

therese edström

yrke: veterinär, senior research scien-
tist på AstraZeneca
ålder: 47 år
familj: fyra barn i åldrarna 7, 9, 13, 20 år
bor: i villa i Mölndal
anser att: ”Varje djurart har sitt värde
och varje art har en speciell relation till
sina artfränder. Jag är människa och
därför är det naturligt att jag prioriterar
människor. Men på en individuell nivå
kan ett kärt djur vara värt mer än en
ovälkommen människa.”
Vill helst inte arbeta med: Illrar.
”Illrar är mindre tama eftersom de säl-
lan föds upp med tidig prägling på
människor. I labbet måste vi kunna
samarbeta med djuren, annars kan vi
inte få den hjälp av dem som forskning-
en behöver.”
Drivkraft: Att förbättra 
djurens villkor.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
MARIANNE MELLGREN, leg veterinär*

Öronskabb (Otodectes cynotis) är
den vanligaste orsaken till öronin-
flammation hos katt. Författaren
har gjort en litteraturstudie och en
retrospektiv fallserie som beskriver
olika sätt att behandla öronskabb
hos katt. När det gäller val av
behandlingsmetod blir slutsatsen
att det är en fråga om vad som är
mest praktiskt i det enskilda fallet.

Artikeln är en sammanfattning av
författarens specialistkompetens-
arbete.

I N LEDN I NG
Öronskabb (Otodectes cynotis) är den
vanligaste orsaken till öroninflamma-
tion hos katt (6, 7, 15) och orsakar
många gånger problem för den behand-
lande veterinären att välja lämpliga pre-
parat och behandlingsregim (Figur 1).
Artikeln omfattar en litteraturstudie och
en retrospektiv fallserie som beskriver
olika sätt att behandla öronskabb hos
katt. Syftet med artikeln är att samman-
ställa aktuell kunskap om öronskabb
hos katt samt att utvärdera behandling-

en av 24 katter behandlade
med ivermectin och fipronil.
Katterna i fallserien hade
behandlats med antingen iver-
mectin lokalt i hörselgången
eller med subkutan injektion
(18 st), med eller utan uppföl-
jande behandling i hemmet
med örondroppar (Surolan
vet, Fucidin‚ comp vet). Dess-
utom utvärderades katter som
behandlats med fipronil spot-
on lokalt i hörselgången (6 st)
utan någon uppföljande be-
handling i hemmet. Mikro-
skopering av öronexsudatet
användes för att ställa diagnos
och för att utvärdera resultatet
av behandlingen, vilket sked-
de efter i genomsnitt 20 dagar.
Alla behandlingarna visade sig
vara effektiva och reducerade
närvaron av öronskabb med
100 procent. Inga biverkning-
ar noterades. 

LITTERATU RSTU DI E
Etiologi
Otodectes cynotis, vilken tillhör familjen
psoroptidaekvalster, är karnivorernas
öronskabb. Skabbdjuret är förutom hos
hund även påvisat hos katt, iller, räv m fl
över stora delar av världen. Kvalstren
lever på hudens yta där de livnär sig på
epidermalt debris och vätska från ytliga
dermis (lymfa och blod) (15). Utveck-
lingen från ägg till adult kvalster är väl
beskriven och tar under optimala för-
hållanden cirka tre veckor. Det vuxna
kvalstret lever normalt cirka två måna-
der, men man har funnit att kvalstret
kan leva utan kontakt med värddjuret i
flera månader, dvs hela sin adulta tid (6,
15). Kvalstret är inte värdspecifikt, vil-
ket medför att alla kontaktdjur kan
smittas.  

Skabben lever i hörselgången, men
eftersom den är ganska rörlig kan den
ibland även påvisas på andra delar av
värddjuret såsom rygg och ansikte (10,
15). Identifiering av skabbdjuren i örat
sker med otoskop eller via mikroskoper-
ing av öronexsudat, i båda fallen lämpli-
gen med förstoring 3,5 x 10. Öronskabb
smittar vid direktkontakt och smittbe-
nägenheten är stor (5, 14). 

Symtom
Drabbade djur får som regel kraftig
klåda i öronen. Hörselgången är fylld
med tjocka, rödbruna krustor som
består av vax, kvalsterexsudat och blod
(7, 15). Exsudatet brukar beskrivas som
kaffesumpsliknande (Figur 2). Kvalstren
orsakar en rent mekanisk retning och
irritation i hörselgången, men kan även ➤

Litteraturstudie och retrospektiv fallserie 

Öronskabb hos katt

Figur 1. Öronskabb (Otodectes cynotis)
är den vanligaste orsaken till öronin-
flammation hos katt. Vuxet skabbdjur, ca
0,5-1 mm långt.

Figur 2. Kattöra med det typiska kaffesumpsliknande
exsudatet orsakat av öronskabb.
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orsaka en överkänslighetsreaktion mot
kvalsterantigenet hos värddjuret. Denna
reaktion kan förvärra symtomen så att
det uppstår en miliär dermatit över hela
kroppen (6).

Behandling
I litteraturen anges flera olika behand-
lingsalternativ för katter med öron-
skabb. Oftast rekommenderas att
behandlingen inleds med mekanisk ren-
göring av örat. Om katten sederas kan
hörselgången med fördel spolas med
koksaltlösning (Figur 3). Därefter står
behandlingsvalet mellan preparat med
acaricid effekt såsom ivermectin (Ivo-
mec®‚ vet, Merck Sharp & Dohme B V)
och selamectin (Stronghold/Revolu-
tion, Pfizer Ltd, Täby), fipronil (Front-
line®‚ spot-on vet, Merial Lyon, Frank-
rike), och sulfiram (Oterna, Schering-
Plough Animal Health, Stockholm och
Sulfiram) eller kombinationspreparat
som appliceras lokalt med antibakteriell,
inflammationshämmande och fungicid
effekt (Surolan vet, Janssen Pharmaceu-

tica, Fucidin®‚ comp vet, Leo Pharma
AB, Malmö).

Vanligtvis rekommenderas behand-
ling med ivermectin, peroralt, parente-
ralt eller lokalt i hörselgången (4, 6, 14,
15). Studier har även visat att selamectin
fungerar som behandling vid öronskabb
hos både hund och katt (13, 16). Prepa-
ratet är av typen spot-on och ges direkt
på huden. Det är registrerat i Sverige
men finns ännu inte tillgängligt. På
senare tid har man även föreslagit fipro-
nil spot-on lokalt i hörselgången (18).
Behandling med örondroppar med eller
utan acaricid effekt under två till tre
veckor har också visat goda resultat (5,
12). 

Örondroppar
Örondroppar med acaricid effekt finns
för närvarande inte registrerade i Sverige
utan måste begäras på licens (Oterna)
eller tillverkas som ex tempore-beredning
(Sulfiram). Båda preparaten innehåller
sulfiram, en organisk svavelförening vil-
ken länge använts som insektsbekämp-

ningsmedel. Svavel anses vara ett
naturligt bekämpningsmedel mot
parasiter. Koncentrationer över
fem procent kan vara irriterande
(15, 19). Organiska svavelföre-
ningar kan ge upphov till kontakt-
dermatit och i sällsynta fall aller-
giska hudreaktioner (gummialler-
gi). 

Ex tempore-beredningen av Sul-
firam från apoteksbolaget innehål-
ler fem procent diluendum sulfira-
mi och ethanolum. Dosering till
katt anges enligt apoteksbolaget
vara cirka tre droppar i vartdera
örat två gånger per vecka i två till
tre veckor. Katt bör förbehandlas
med lokalanestetikum eller sederas
eftersom preparatet orsakar stark
sveda. Behandling med sulfiram
är, enligt apoteksbolaget, kon-
traindicerad om det tympaniska
membranet inte är intakt.

Oterna innehåller betametason,
neomycinsulfat och som acaricid
komponent fem procent mono-
sulfiram. Dropparna doseras en-

ligt tillverkaren en till två gånger dagli-
gen i örat på katt. Behandlingen pågår
till kontroll att inga levande otodectes
hittas vid mikroskopering, vanligen 14
dagar. Handtvätt bör, enligt tillverkaren,
ske omedelbart efter användande av
dropparna. 

Det finns studier med örondroppar
innehållande kombinationspreparat
med antibakteriell, inflammationshäm-
mande och fungicid effekt. En studie
visar att ett preparat innehållande fusi-
dindietanolamin, framycetinsulfat, nys-
tatine samt prednisolon löst i sesamolja
(Fucidin®‚ comp vet) som ges två gång-
er per dag i två veckor hade mycket god
effekt på öronskabb hos katt (20/20
botade), men sämre effekt på hund
(8/10 botade) (12).

I en annan studie av öronskabb hos
katt jämfördes effekten av Fucidin®‚
comp vet med droppar innehållande
mikonazol, prednisolon och polymyxin
B löst i mineralolja (flytande paraffin)
(Surolan vet) (5). Goda resultat erhölls
för båda preparaten. Flertalet av katter-

Figur 3. Sederad katt som spolas rent i örat med koksaltlösning.
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na (38/39) blev bra på Surolan vet och
samtliga blev bra på Fucidin®‚ comp vet
(40/40). Alla katterna behandlades två
gånger per dag i tre veckor. Anledning-
en till den goda effekten är inte helt klar-
lagd, men man antar att det är oljan i
dropparna som stör eller dränker skabb-
djuren.

Ivermectin
Makrocykliska laktoner, vilka innefattar
bland annat ivermectin, har en antipa-
rasitär effekt som verkar genom att
potentiera gamma-amino-smörsyra
(GABA)-medierad nervtransmission.
Detta leder till paralys och död för para-
siterna. GABA finns bland annat hos
artropoder som transmittorsubstans i
synapser mellan motorneuron och mus-
kelceller, samt mellan
interneuron och motor-
neuron. Hos däggdjur
finns GABA-medierad
neurotransmission enbart i
centrala nervsystemet.

Hos vissa hundar, fram-
för allt av collieras och
Australisk Shepherd, sak-
nas ett funktionsdugligt
p glykoprotein vid blod-
hjärnbarriären. Detta
medför risk för förgiftning
redan vid rekommenderad
dos. Hos övriga hundar
finns denna risk enbart vid
överdosering (17). Hos
kattunge finns ett fall av
toxisk reaktion beskrivet
redan vid dosen 300 �g/kg
när ivermectin givits som injektion
(10). Förgiftning kan leda till svaghet,
ataxi, blindhet, eventuellt koma och
död. Dessa negativa effekter är enbart
visade vid peroral eller parenteral
behandling. Penetrationen av ivermec-
tin genom huden tycks ske långsamt
och ofullständigt (17).

Ivermectin är inte registrerat för bruk
på katt. För hund finns preparatet regi-
strerat i andra länder som profylaktisk
behandling vid hjärtmask, men doser-
ingen är då mycket låg (6 �g/kg en gång
per månad). I Sverige är injektionspre-

paratet enbart registrerat för behandling
av nöt, svin och ren.

Flera studier finns beskrivna där iver-
mectin använts som behandling vid
öronskabb hos katt (4, 6, 8, 14, 15). I en
studie har man jämfört resultaten mel-
lan katter som behandlats med ivermec-
tin lokalt i hörselgången med katter som
behandlats med ivermectin subkutant,
och funnit att injektion fungerade bätt-
re än lokalbehandling (6). Behandling-
en kan antingen utföras vid ett tillfälle
(8) eller upprepas efter en till två veckor
(6, 14). 

Fipronil
Fipronil hör till fenylpyrazolfamiljen
och har en insekticid och acaricid effekt.
Det inhiberar GABA-komplexet och

därmed blockeras den pre- och post-
synaptiska överföringen av kloridjoner
över nervcellsmembran (2). Detta leder
till en okontrollerad aktivitet i centrala
nervsystemet som är letal för parasiter.
Fipronil har hög bindningsaffinitet till
GABA- receptorerna hos artropoder,
men låg bindningsaffinitet till däggdju-
rens receptorer (11). I Sverige är fipronil
registrerat för behandling av loppor hos
katt och mot loppor, fästingar och löss
hos hund. Katt har inget upptag av
fipronil genom huden men preparatet
skall ändå, enligt tillverkaren, inte

användas till katter yngre än tre måna-
der.  

Ett flertal studier har visat god effekt
av fipronillösning mot många olika
kvalster, bland annat Cheyletiella hos
hund (1), Sarcoptes scaibei hos hundval-
par (2) och Psoroptes cuniculi (3) hos
kanin. När det gäller katt- och
öronskabb finns endast en mindre stu-
die beskriven (18). I denna behandlades
14 katter med fipronil spot-on direkt i
hörselgången, som engångsdos, vid
öronskabb. Alla katter blev friska.
Fipronil spot-on direkt på huden hade
däremot ingen effekt.

RETROSPEKTIV FALLSERI E
Under perioden augusti 1999 till och
med juni 2001 samlades journaler

omfattande 117 katter med
diagnosen öronskabb in.
Från dessa valdes de katter
ut som uppfyllde följande
kriterier: a) diagnosen
öronskabb skulle vara verifi-
erad med hjälp av mikro-
skopering av öronsekret.
Otodectes (ägg, nymfer
och/eller adulta kvalster)
identifierades i förstoring
3,5 x 10, b) katterna skulle
vara behandlade med iver-
mectin eller fipronil, c) kat-
terna skulle vara undersökta
vid återbesök inom en till
två månader och exsudatet
undersökt, d) katterna fick
inte vara behandlade med
örondroppar med acaricid

effekt (Oterna, Sulfiram). 
Efter granskning av samtliga journa-

ler återstod 24 katter. Tolv av de 24 kat-
terna kom från hushåll med en katt och
tolv från hushåll med flera katter. En av
dessa kom från ett hushåll med både
flera hundar och katter. I sistnämnda fall
råder tveksamhet om de övriga djuren i
hushållet blev fullständigt behandlade. I
övriga hushåll med flera katter behand-
lades samtliga katter mot öronskabb
med samma preparat.  

Katterna var behandlade enligt sex
olika behandlingsregimer (Tabell 1).
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Tabell 1. Sammanställning av behandlingar mot öronskabb i den

retrospektiva fallstudien (24 katter).

Behandling Antal katter

Ivermectin lokalt1 3

Ivermectin injektion2 4

Ivermectin lokalt1 + Surolan vet3 2

Ivermectin injektion2+ Surolan vet3 8

Ivermectin lokalt1 + Fucidin®‚ comp. vet.3 1

Fipronil4 6

1.) 200 mg/kg, engångsbehandling
2.) subkutant 200 mg/kg, engångsbehandling 
3.) 3-4 droppar, 2 ggr/dag till återbesök
4.) 9 mg/katt, engångsbehandling



Samtliga behandlingar, utom en, inne-
fattade ivermectin. Dessa innebar
behandling lokalt eller med injektion
med eller utan uppföljande behandling
med örondroppar. En behandling
omfattade endast fipronil. Samtliga kat-
ters öron hade rengjorts noggrant på kli-
niken före behandling. De ivermectin-

behandlade katterna hade rengjorts med
koksaltlösning eller kommersiellt ren-
göringsmedel (Epi-otic, Kruuse) och
katterna som behandlades med fipronil
hade rengjorts enbart med torra tops
(Figur 4). Katterna kom på kontrollbe-
sök efter i genomsnitt 20 dagar med en
variation av 10 till 50 dagar. Vid återbe-
söket betraktades katterna som friska
om inga levande eller döda skabbkvals-
ter hittades vid mikroskopering av öron-
sekret.

Resultat
Samtliga katter var fria från öronkvalster
vid återbesök som skedde tio till 50

dagar efter behandlingen. 17 katter hade
exsudat kvar i öronen vid återbesöket,
men då inga kvalster hittades vid mikro-
skopisk undersökning av exsudatet
betraktades de som friska. Inga biverk-
ningar hade noterats, vare sig i form av
lokal hudirritation eller symtom på tox-
isk reaktion.

DISKUSSION
Resultatet från be-
handling av 24
katter med öron-
skabb vid Gästrike
Djurklinik visar på
en god effekt av
behandlingen oav-
sett val av behand-
lingsmetod. Samt-
liga katter var ne-
gativa avseende
förekomst av oto-
dectes vid återbe-
sök efter tio till 50
dagar. Det var
ingen skillnad i
effekt mellan de
katter som be-
handlades med fi-
pronil och de djur
som behandlades
med enbart iver-
mectin, eller de
djur som behand-
lades med ivermec-
tin följt av öron-
droppar (Surolan

vet eller Fucidin®‚ comp vet). Materialet
innehåller dock för få katter för att dra
några generella slutsatser. 

Behandling med örondroppar med
acaricid effekt kräver antingen daglig
dosering (Oterna) eller dosering två
gånger per vecka (Sulfiram) under två
till tre veckors tid. Sulfiram har dessu-
tom den egenskapen att den orsakar
smärta. Örondroppar utan acaricid
effekt (Surolan vet, Fucidin®‚ comp vet)
har också visat sig effektiva vid behand-
ling mot öronskabb, men är tyvärr
arbetskrävande eftersom de kräver
dosering två gånger dagligen under två
till tre veckor. Detta kan vara ett prak-

tiskt problem för djurägaren. Öron-
droppar utan acaricid effekt innehåller
även antibiotika, vilket som regel inte är
nödvändigt vid behandling av öron-
skabb. Hos kattungar yngre än tre
månader kan dock behandling med
dylika örondroppar vara relevant av
säkerhetsskäl.

Behandling med fipronil eller iver-
mectin lokalt i hörselgången är en enkel
och sannolikt säker metod (6, 14, 18).
Preparaten behöver enbart administre-
ras en till två gånger och de har inga
beskrivna biverkningar vid lokalbe-
handling. Vid peroral eller parenteral
distribuering av ivermectin har däremot
biverkningar kunnat noteras (9, 18).
Ivermectin som injektion kan vara en
fördel att använda vid behandling av
katter på stora katterier eller uppföd-
ningar där det är praktiskt svårt att
genomföra en lokalbehandling. Man
bör dock klargöra för djurägaren att
inget av preparaten är registrerat för
bruk vid öronskabb hos katt och att
ivermectin överhuvudtaget inte är regi-
strerat för bruk på katt. 

När det gäller val av behandling mel-
lan ivermectin, fipronil och örondrop-
par blir slutsatsen att det är en fråga om
vad som är mest praktiskt i det enskilda
fallet. Detta beslut bör grunda sig på
både ett säkerhetstänkande och ägarens
möjlighet att behandla katten tillfred-
ställande i hemmet. Vid all ohyrebe-
handling är det även nödvändigt att
behandla alla kontaktdjur, i synnerhet
vid öronskabb då det är visat att parasi-
ten inte är värdspecifik (15).

För att ytterligare klargöra effekten av
behandlingarna med ivermectin och
fipronil vore det önskvärt att utföra en
mer långtgående och omfattande studie.

SUMMARY
Ear mites in cats
Otodectes cynotis is a common cause of
otitis externa in cats. This article descri-
bes the aetiology, the symptoms and the
treatment of the disease. The treatments
discussed include ivermectin, fipronil
and different types of eardrops, with or
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Figur 4. I studien hade samtliga katters öron rengjorts noggrant
på kliniken före behandling. Katterna som behandlades med
fipronil hade rengjorts enbart med torra tops.
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without acaricid effects. Conclusions
are based on a literature survey as well
as a case report including 24 cats. Out
of these cats, 18 were treated with
ivermectin either topical in the exter-
nal ear canal or by subcutaneous injec-
tion, followed or not followed by tre-
atment with ear drops (Surolan vet,
Fucidin®‚ comp vet), given by the
owner. Topical treatment with fipronil
spot-on in the external ear canal was
done on 6 cats. All cats had been exa-
mined after an average time of 20 days
by a microscopic examination of
exudate from the external ear canal. 

All treatments were effective and
100 % of the cats were negative for ear-
mites. No adverse reactions had been
noted in these cases. 

The discussion is focused on advan-
tages and disadvantages of the treat-
ments. According to many studies, all
treatments mentioned are clinically
effective. 
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Vilken är din diagnos? – EKG

En hund inkom till veterinär på grund av kräk-
ningar och diarré. Samtidigt framkom att
hunden ibland haft snabb hjärtfrekvens. Fallet
är insänt av veterinär Åsa Juberget, Nordvärm-
lands Smådjurspraktik, Vasserudsvägen 4,
685 34 Torsby. Svaret är skrivet av Anna Tid-
holm.

Drever, hane, 6 år
Anamnes: Hunden har kräkts och haft diarré sedan
4-5 dagar. Den brukar dra i sig mycket luft och svull-

nar då upp i buken. Ägaren har noterat att hjärtat
ofta "rusar", men detta är inte relaterat till buksvull-
naden.

Status: Inga onormala fynd vid klinisk undersök-
ning.

Röntgen av thorax: Utan anmärkning.

EKG: se Figur 1 och 2. De två undersökningarna är
gjorda på samma hund med några minuters mellan-
rum.

svar se sidan 36
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Figur 1. EKG 1, avledning I och II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

Figur 2. EKG 2, avledning I och II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.
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Lungmask hos äldre nötkreatur 
– ett växande och förbisett problem?

❘❙❚ från fältet

Den 18 november 2003 kallades jag till en
mjölkproducerande besättning för att utföra
besiktning enligt EG:s mjölkdirektiv. Efter-
som jag besökte besättningen, ville lantbruka-
ren att jag även skulle titta på en kviga som var
född den 11 mars 2001 och hade kalvat in den
13 februari 2003. Kvigan hostade kraftigt och
ihållande och hade dessutom gått ner i kondi-
tion och produktion. Vid provmjölkningen i
augusti 2003 uppmättes 26 kg och i septem-
ber 21 kg mjölk per dag. Vid provmjölkning-
en i oktober samma år hade produktionen fal-
lit till 15 kg mjölk. Djurägaren uppgav att han
då endast mjölkade kvigan en gång dagligen,
eftersom hon hade magrat av kraftigt. Foder-
lusten hade hela tiden varit god.

PARASITÄR BRON KIT
Den kliniska undersökningen visade att

kvigan var mager och feberfri. Andningen var
snabb och ytlig och andningsljuden något för-
stärkta över båda lungfälten. Differentialräk-
ning av vita blodkroppar visade eosinofili. Vid
SVA påvisades antikroppar mot stor lung-
mask – Dictyocaulus viviparus (Figur 1). Dia-
gnosen parasitär bronkit kunde därmed
bekräftas. Träckprov togs däremot inte. Det är
för övrigt inte säkert att man hittar lung-
masklarver i träcken från djur med akut lung-
masksjuka (2). 

Någon regelbunden förebyggande avmask-

ning av kalvar och ungdjur har inte förekom-
mit i besättningen, eftersom man varit nöjd
med deras tillväxt och inte sett några symtom
på parasitproblem.  

Efter behandling
med pour-on preparat
innehållande eprino-
mektin (Eprinex pour
on vet) har kvigans till-
stånd och produktion
successivt förbättrats.
Andningen har norma-
liserats och hostan avta-
git. Kvigan är förklarad
dräktig efter insemina-
tion i september.

KRON ISKA BÄRARE
Flera undersökningar
på kontinenten har visat
att mjölkkor kan vara
kroniska bärare av lung-
masksmitta (1, 3, 7)
(Figur 2). Övervintran-
de larver på betet anses
ha mindre betydelse för
smittspridningen (13). 

Från min egen prak-
tik erinrar jag mig en
besättning där flera äl-
dre kor efter installning

LARS BRATTBERG, leg veterinär*

När det gäller endoparasiter hos nötkreatur är
den förhärskande uppfattningen att detta främst
är ett problem för förstagångsbetande kalvar och
ungdjur. Äldre djur anses vara immuna. Även om
de kan fungera som symtomlösa smittbärare
anser de flesta djurägare och veterinärer att djur i dessa ålderskategorier inte lider av
sin parasitbörda. Kanske finns det skäl att ompröva denna uppfattning – i varje fall då
det gäller lungmask.

Figur 1. L1-larv av Dictyocaulus viviparus, storlek 310-
360 �m lång.
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på hösten drabbades av
typiska symtom på
lungmask med inten-
siv hosta och nedsatt
kondition och produk-
tion. Efter avmaskning
drabbades de av lung-
inflammation (ana-
fylaktiskt betingad?)
och de måste då be-
handlas med antibioti-
ka. Korna tillfrisknade,
men kostnaderna blev
stora för djurägaren.

Man har tidigare
ansett att rådjur kan
sprida lungmasksmitta
till betande nötkreatur.
Nya undersökningar
visar emellertid att
rådjurets lungmask till-
hör en egen art –

Dictyocaulus capreolus (5, 6, 9, 10, 11), som
inte infekterar nötkreatur. 

SMITTA ÄVEN HOS ÄLDRE DJ U R
Det kan noteras att man i England ibland
avmaskar kalvar och ungdjur såväl under
deras första som andra betessäsong och någon
enstaka gång även under eller efter den tredje
betessäsongen (4). Detta kan eventuellt ha
bidragit till att lungmask numera inte sällan
uppträder hos och även ger symtom på äldre
djur. Fenomenet är emellertid känt sedan
länge och benämns "atypical lungworm disea-
se" (8). 

Situationen kompliceras av att immunitet
mot lungmask inte är livslång. Ett mätbart
positivt antikroppssvar kvarstår dock i all-
mänhet under minst tio veckor efter infek-
tionstillfället (12).

TACK
Ett varmt tack går till Johan Höglund, SVA och
Jan-Olof Lindqvist, Skara för värdefull hjälp
samt till bibliotekarierna vid Hernquistbiblio-
teket vid SLU i Skara för entusiastisk hjälp med
att ta fram referenslitteratur.

SUMMARY 
Parasitic bronchitis in older cattle may
be an underdiagnosed and growing
problem 

A case of husk in a first-calf heifer is described.
Diagnosis and background are discussed.
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Figur 2. Nötlunga infekterad med adulta Dictyocaulus
viviparus. Flera undersökningar har visat att mjölkkor
kan vara kroniska bärare av lungmasksmitta.
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NKVet-symposium i Finland

Smittorisker och djurskydd 
vid djurtransporter

NKVet, den Nordiska Kommittén för
veterinärt vetenskapligt samarbete,
anordnade i slutet av förra året sin 17:e
konferens på temat djurtransporter.
Forskare från de nordis-
ka länderna belyste
smittskyddsrisker och
djurskyddsproblem
förknippade med de
idag hett debatterade
djurtransporterna.

NKVet grundades som organisation 1977 av
de fem nordiska veterinärförbunden tillsam-
mans. Målet var att främja veterinärmedi-
cinskt vetenskapligt samarbete mellan prakti-
ker, forskare och doktorander i de nordiska
länderna. Det viktigaste sättet för NKVet att
nå detta mål har varit att anordna årliga sym-
posier i aktuella ämnen, och 2003 års sympo-
sium handlade om djurtransporter.

Mötet ägde rum i Helsingfors den 27-28
november förra året, och hade samlat ett 80-
tal intresserade från olika länder. Djurtrans-
porter har diskuterats mycket både inom de

nordiska länderna och i övriga Europa under
senare år, framför allt de långväga transpor-
terna. Även om Norden har en relativt fram-
skjuten ställning när det gäller smittskydd-
stänkande och djurskyddsstatus, krävs det

mycket arbete för att bibehålla och för-
bättra den positionen. Detta var bak-
grunden till NKVets val av mötestema.

STORA SMITTORISKER
Först på talarlistan stod SVA:s general-
direktör Anders Engvall, som gav en
historisk tillbakablick över sjuk-

domsspridning via djurtransporter. Han
berättade bland annat om hur introduktionen
av boskapspest i Eritrea 1889-1896 ändrade
hela Afrikas historia. Sjukdomen, som börja-
de efter transport av boskap från Europa,
orsakade enormt lidande och svält hos både
människor och djur. Riskerna är inte mindre
idag, vilket nyligen tydligt framkom när ett
antal länder i Mellanöstern vägrade ta emot
en båttransport med 50 000 levande får från
Australien. Orsaken var rädsla för nya smittor,
och transporten gav upphov till stora djur-
skyddsproblem hos de djur som överlevde tills
skeppet slutligen hittade ett land som ville ta
emot fåren.

NKVet-mötet i Helsing-
fors hade samlat ett 80-
tal intresserade deltagare
från olika länder.

➤
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Sten Mortensen från
Danmark försökte som
näste talare sammanfatta
trender i djurtransporter
i sitt eget land. De flesta
inhemska transporterna
är korta, bara drygt 30
km, men Danmark ex-
porterar ett ökande antal
levande grisar varje år.
2002 skickade landet
iväg 1,6 miljoner griskul-
tingar utomlands, främst
till Tyskland, vilket mot-
svarar tio procent av alla

födda grisar. Detta var en trend som oroade
Mortensen. För att motverka främst smitto-
risker vid handel med levande djur, har Dan-
mark skärpt sina regler. T ex måste djurägaren
vänta i minst sju dagar efter man införskaffat
nya djur till sin besättning, innan man får
sälja något enda djur från samma besättning.
Vidare krävs det en karantänsperiod på 30
dagar från avslutad transport innan man får
transportera ut samma djur från gården.

IMMU NSYSTEMET PÅVERKAS N EGATIVT
Heidi Rosengren från Finland tog på ett
mycket kompetent sätt upp hur man gör risk-
bedömningar för spridning av smitta i sam-
band med djurtransporter. Faktorer som
påverkar sannolikheten att smitta sprids
omfattar typ av patogener, populationsstruk-
turen, sjukdomsprevalens i ursprungspopula-
tionen och destinationspopulationen och
vilka smittskyddsbekämpande åtgärder som
vidtas. Genom speciella riskkalkyler kan man
sedan räkna ut hur stor risken är att en viss typ
av transporter sprider viss typ av smitta. Såda-

na bedömningar är av stort värde för den eller
de myndigheter som ska fatta beslut om
smittskyddsbegränsande åtgärder av olika
slag. Tyvärr har man i Finland inte tagit fram
motsvarande bedömningssystem som värde-
rar risker för djurskyddsproblem vid
djurtransporter.

Tore Tollerud från Norge redogjorde på ett
pedagogsikt sätt för transporternas effekter på
djurens immunsystem. Transport är en kom-
bination av olika stressfaktorer, såväl fysiolo-

giska som psykologiska och fysiska, konstate-
rade hon. Effekterna på immunsystemet

beror till stor del på individens
endokrina svar på stressen, och tar
sig uttryck på olika sätt. Dels ställer
kroppen in sig på att klara en akut
krissituation, så kallad "fight-or-
flight"-mekanism. Detta innebär
att immunförsvaret försvagas så att
infektionsmottagligheten och ris-

ken för överföring av sjukdomar ökar. Vidare
fungerar transportfordonet som en "inkuba-
tionslåda" för patogener, vilket ökar infek-
tionstrycket. Närkontakten mellan djur i
transporten medför idealiska förhållanden för
smittöverföring. Många djur får dessutom
mindre skador i hud och på slemhinnor, vil-
ket ytterligare öppnar nya infektionsportar.

DJ U RSKYDDET VI D TRANSPORTER
Sophie Atkinson från SLU i Skara gav en

Djurägarna i Danmark måste vänta i minst sju dagar efter
man införskaffat nya djur, innan man får sälja något enda
djur från samma besättning, sade Sten Mortensen.

Den vanligaste orsaken till dödsfall under
transport är otillräcklig temperaturkontroll,
klargjorde Sophie Atkinson.

»Transport är en kombination av olika stressfaktorer«



övergripande genomgång av
fysiska faktorer som påverkar
djurskyddet vid transporter.
Den vanligaste orsaken till
dödsfall under transport är
otillräcklig temperaturkon-
troll, klargjorde hon inled-
ningsvis. Olika delar av en
transportbil är dessutom olika
varma, vilket man måste ta
hänsyn till vid installation av
fläktar och andra kylsystem.
Det är nämligen för höga
temperaturer som ger störst
problem, inte för låga. 

Idealtemperaturen för
transport av grisar är 15-20º
Celcius. Även om bilens kyl-
system håller den temperatu-
ren i bakre delen av transport-
utrymmet, är det oftast myc-
ket varmare bakom styrhyt-
ten. Överbeläggning ökar
också snabbt risken för vär-
meslag, liksom varmt och
fuktigt väder utomhus. Svin
blir dessutom lätt åksjuka och
kräks om de fått foder precis
innan avfärden. Detta kan i
värsta fall leda till död i aspi-
ration.

Tranportörer och produ-
center skulle kunna göra stora vinster bara
genom att installera heltäckande fläktsystem i
bilarna och ta lite större hänsyn till djurens
fysiologiska begränsningar, sade Atkinson.
Hon tyckte det var märkligt att mer inte har
gjorts inom detta område, om inte annat så av
ekonomiska skäl.

VERKLIGH ETENS 
FÖRHÅLLAN DEN
Sist men inte minst gästades sym-
posiet av en icke-nordisk talare,
Alexander Rabitsch från Österrike.
Han arbetar som officiell veterinär
i delstaten Kärntern, med ansvar
för kontroll bland annat av
djurtransporter som passerar
Österrike på väg till Italien.

Rabitsch redogörelse "från fäl-
tet" hörde till symposiets mest
intressanta, då den avspeglade en
verklighet som finns i större delen
av Europa. Under en period av fyra
år hade han utfört 551 kontroller av
levandedjurtransporter i Kärntern.
Anmärkningar hade givits i ca 65

procent av kontrollerna, varav över 200 i form
av polisanmälningar eller böter. Drygt 50 pro-
cent av anmärkningarna under de första två
åren bestod av brister i transportdokumenta-
tionen, men ca 46 procent bestod av brister
som direkt påverkade djurskyd-
det negativt. Totalt hade ca en
tredjedel av alla kontrollerade
tranporter djurskyddsmässiga
brister, oavsett var de kom
ifrån, hur länge transporten
varat eller vilket djurslag som
transporterades. Denna siffra
stod i klar kontrast till EU:s
officiella uppgift om att bara
runt tio procent av djurtrans-
porterna har brister i djurskyddet.

I den avslutande diskussionen behandlades
bland annat EU-kommissionens liggande för-
slag till ny förordning för djurtransporter. De
församlade symposiedeltagarna var överens
om att nuvarande lydelse, utan någon tidsbe-
gränsning för djurtransporter, är helt oaccep-
tabel. Veterinära synpunkter om smittskydd
och djurskydd har i vitala delar körts över av
politiska kompromisser i EU-förslaget. Mod-
eratorn Susanna Sternberg sammanfattade
diskussionen med att påpeka hur viktigt det är
att enskilda veterinärer och veterinära organi-
sationer försöker påverka beslutsfattarna
innan beslutet är oåterkalleligt fattat. Den
stora kunskap som framkom under NKVet-
symposiet måste även föras fram till dem som
bestämmer reglerna för verksamheten. Denna
gång låg verkligen NKVets symposium rätt i
tiden.

Johan Beck-Friis

Alexander Rabitschs studie visade att totalt ca en tredjedel
av alla kontrollerade tranporter hade djurskyddsmässiga
brister, oavsett var de kom ifrån, hur länge transporten
varat eller vilket djurslag som transporterades.

»...oftast mycket
varmare bakom
styrhytten.«
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Natten till den 28 december 2003 mötte
de historiska askarna Lafosse och Abild-
gaard i Skara sina öden i en sydlig storm.
Träden planteras av Peter Hernquist för
228 år sedan, till minne av hans, och
därmed den svenska veterinärmedici-
nens, läromästare.

Genom Gustaf III:s nådiga fundationsbrev av
den 8 maj 1775 fick Peter Hernquist som då
var lektor i matematik vid gymnasieskolan i
Skara, uppdraget att starta en veterinärskola
där. Prebendehemmanet Brogården ställdes
till hans förfogande och genom sin handling-
skraft och iver skred han omgående till verk-
et med att skapa det som kom att kallas Vete-
rinärinrättningen i Skara. Det fanns inga
användningsbara  undervisningslokaler, var-
för Hernquist lät uppföra den så kallde Bro-
gårdsbyggnaden. Den förstördes i en brand
1802 men återuppbyggdes och inrymmer
numera Veterinärhistoriska museet. Sina förs-
ta elever undervisade Hernquist i det fria på

platsen mellan museet och nuvarande djur-
sjukhuset. På samma plats och samma år
1775 planterade Hernquist tre askar som
sedan har betraktats som den svenska veteri-
närkårens vårdträd.

ASKARNA FÖLL
Peter Hernquist studerade veterinärmedicin
under 1763-1766 i Frankrike, dels för Clau-
de Bourgelat i Lyon och dels för Philippe-Eti-
enne Lafosse i Paris. Han döpte två av askar-
na efter dessa sina lärare och den tredje efter
P C Abildgaard, den man som grundade den
danska veterinärskolan 1773. Intill askarna
lät Sveriges Veterinärförbund 1908, till hund-
raårsminnet av Hernquists död, resa en min-
nessten över Hernquist och hans efterträdare
Sven Adolf Norling.

Natten till den 28 december 2003 hem-
söktes Skara av sydlig storm. Med ett väldigt
brak och med, som av de kringboende upp-
fattades som ett jordskalv, mötte Lafosse och
Abildgaard sina öden. De omfångsrika stam-
marna knäcktes och hela gräsmattan upp mot
djursjukhuset fylldes med krossade grenar.
Bourgelat står trotsigt kvar med sina fem

Förändringarnas vindar fällde 
Hernquists askar

Förändringens vindar blåser i
Skara, men barnen fick en ny,
tillfällig lekplats bland rester-
na av Hernquists vårdträd.

➤
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meter i midjemått, men hans
framtid är oviss. Experter
kommer att besiktiga honom
för att utröna hans mot-
ståndskraft mot eventuella nya
oväder. Delar av de nedblåsta
träden kommer att tas till vara

av Veterinärmedicinska museet för tillverk-
ning av slöjdföremål, på samma sätt som man
tidigare använt nedfalla grenar.

Inför firandet av det svenska veterinärvä-
sendets 225-årsjubileum lät man driva upp
sticklingar efter de gamla askarna, man anade
vad som skulle kunna hända. Plantorna plan-
terades bredvid de gamla träden mitt framför
Brogårdsbyggnaden. De kommer nu att flyt-
tas till en mera lämplig plats något väster om
de ursprungliga träden och förhoppningsvis
pryda sin plats in på 2300-talet.

FÖRÄN DRI NGENS VI N DAR
Vid den sålunda tidigare benämnda Veteri-

närinrättningen har stora förändringar skett
under de sista åren. Den gamla benämningen
Veterinärinrättningen används numera inte i
officiella sammanhang och börjar även för-
svinna ur folkmun. Det heter numera SLU i
Skara. Djursjukhuset har sedan årsskiftet inte
längre ett akademiskt lärosäte som huvudman
då Stiftelsen Blå Stjärnan i Göteborg har tagit
över ledningen för smådjurskliniken och
Nationella Stiftelsen för stordjurskliniken.
Brogårdens ladugård, som nyttjades av den fd
Försöksgården, används inte längre som
djurstall och det finns inte längre någon kli-
nisk undervisning och handledning av veteri-
närstudenter förlagd till Skara. 

Två av Peter Hernquists och den svenska
veterinärkårens 228-åriga askar stod inte
emot dessa förändringarnas vindar.

Lars Garmer

Intendent, Veterinärhistoriska museet

Författaren mitt i förödelsen,
i vad som fanns kvar av Peter
Hernquists två askar efter
den 28 december 2003.
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Nu fortsätter samarbetet för att få
arbetslösa danska veterinärer att flytta
till Sverige, och därmed minska bristen
på veterinärer här. Ett andra rekryter-
ingsmöte kommer att arrangeras i
Köpenhamn i mars månad i samarbete
mellan arbetsförmedlingarna och
EURES-nätverken i båda länderna. Svens-
ka arbetsgivare med rekryteringsbehov
har möjlighet att medverka direkt eller
via ombud.

Bristen på distriktsveterinärer var akut för
Jordbruksverket under 2002. Därför startade
ett samarbete mellan verket och EURES, det
nätverk för europeisk samverkan på arbets-
marknaden som finns hos Arbetsförmedling-
en. Målet med samarbetet var att etablera en
modell för rekrytering utomlands samt att
under 2003 rekrytera ett tiotal veterinärer från
Danmark.

Tidigare platsannonsering i Danmark och
även i Norge hade inte gett något resultat.
Kontakterna med danska AF Akademikere i
Köpenhamn visade att det fanns ett 80-tal
arbetslösa veterinärer anmälda, hälften av
dem i Köpenhamn och närområdet. För att
nå dessa arrangerades en första rekryter-
ingsträff i mars 2003.

51 danska veterinärer kom till mötet och
fick information, dels om situationen i Dan-
mark, dels om hur det är att arbeta i Sverige
och konkret om lediga arbetstillfällen inom
den svenska distriktsveterinärorganisationen.

RESU LTAT
Den akuta bristen på veterinärer kunde lösas.
Åtta danska veterinärer anställdes av Jord-
bruksverket. Ytterligare ett drygt tiotal kon-
takter mellan Jordbruksverket och intressera-
de arbetssökande kunde knytas, vilka kan leda
fram till fler rekryteringar.

– Resultatet av träffen i Köpenhamn över-
träffade våra förväntningar, säger Per Anders-
son, rekryterare vid Jordbruksverket i Jönkö-
ping. Vi löste sommarens vikariebehov, och
hittade bra lösningar för andra vikariat och
fasta tjänster. Samarbetet har öppnat en vär-
defull rekryteringskanal för vår del.

– Ett problem som vi trodde vi skulle möta,

var att många danskar vill till södra Sverige,
men det visade sig att flera är öppna för mel-
lersta och norra Sverige, berättar Linda Schön,
EURES-förmedlare i Jönköpings län.

NY REKRYTERI NGSTRÄFF
Nu fortsätter rekryteringsarbetet efter den
modell som visat sig framgångsrik. En ny
rekryteringsträff är planerad i mars 2004, även
denna gång i Köpenhamn. AF Akademikere i
Köpenhamn och danska EURES svarar för
kontakterna med danska arbetssökande, och
svenska EURES kommer att samordna de
svenska arbetsgivarnas deltagande i mötet.
Jordbruksverket i Jönköping har redan anmält
sitt deltagande, men här finns möjlighet för
alla arbetsgivare med behov av veterinärer att
personligen delta eller sända med information
via den svenska EURES-organisationen.

– Jag tror att vi även denna gång ska kunna
nå goda resultat, förklarar Linda Schön. Vi vet
att det idag finns ett 50-tal arbetslösa veteri-
närer i de danska gränsområdena, och vi hop-
pas att få med oss goda erbjudanden om arbe-
te i Sverige till dessa. 

Bo Jansson

Länsarbetsnämnden, Jönköping

Danska veterinärer till svensk arbetsmarknad

Linda Schön berättar att
många danska veterinärer
är öppna för att jobba i alla
delar av Sverige, tvärtemot
Arbetsförmedlingens för-
väntningar.
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Under en välorganiserad ögonkurs för
hästveterinärer i slutet av förra året,
presenterades aktuella forskningsrön
rörande ögonskador hos häst. Bland
annat framhölls att ögonproblem hos
häst alltid skall betraktas som akuta.

I november 2003 möttes ett 40-tal hästprak-
tiserande veterinärer från Sverige, Danmark
och Norge i Helsingborg för en tre dagar lång
vidareutbildning i diagnos och behandling av
ögonproblem hos häst. Dennis E Brooks,

DVM, pHD och professor i oftalmologi vid
University Of Florida, var huvudföreläsare
med benäget bistånd av Derek Knottenbelt,
Dipl ECVIM, University Of Liverpool. Båda
är sedan tidigare välkända profiler och upps-
kattade föreläsare i hästsammanhang. 

Kursen inleddes med en hel dags föreläs-
ningar, följt av en två dagar lång "wet-lab",
där inte mindre än 16 kliniska fall presentera-
des för deltagarna. Man fick tillfälle att prak-
tisera sina kunskaper och diskutera samtliga
fall tillsammans med föreläsare och övriga
deltagare. Det gavs även instruktion och

praktiskt tillämpning av ögonkirurgi på slakt-
material.

ETT ÄMN E I  FÖRÄN DRI NG
Under föreläsningsserien betonade Dennis
Brooks hur mycket som hela tiden händer
inom ämnet oftalmologi, vilket leder till stän-
diga förändringar inte minst när det gäller
behandlingsrekommendationer. Föreläsning-
arna hade en mycket praktisk inriktning och
man försäkrade sig om att alla deltagare fick
de kunskaper som krävs för att göra en rimlig
analys av läget och sätta in en adekvat terapi.
Deltagarna lärde sig t ex att bedöma och

behandla korneaulcerationer och kera-
titer, att skilja mellan skleros och kata-
rakt och att bedöma om uppkomna för-
ändringar är statiska eller progressiva.
Ultraljud av ögat praktiserades, vilket
befanns vara en bra diagnostisk metod
för att bedöma såväl linsförändringar
som retinaavlossning. Praktiska detaljer
som olika nervblock för att underlätta
undersökningen diskuterades också.

Hur bra ser en häst?
Hästen är ett djurslag som har ett
mycket bra visuellt fält. Perifert har häs-
ten ett vitt synfält när den betar med
huvudet vid marken. Med höjt huvud,
som inför ett hinder, minskar dock
detta synfält drastiskt. Hästar har också
en bra detaljsyn och nattsyn. Däremot
är inte fokuseringen lika bra som hos
människa. Hästar har dikromatisk syn,

vilket innebär att de kan urskilja två färger –
blå och röd – där den blå färgen är nödvändig
för djurslag som behöver bra nattsyn.

HÄSTENS TVÅ ÖGONSJ U KDOMAR
Vi är lyckligt lottade, vi inom veterinärmedi-
cin som vill hålla på med hästar och deras
ögon – enligt Dennis Brooks har hästar näm-
ligen endast två ögonproblem: 1) ulcerationer
av hornhinnan 2) allting annat...

Därför ägnades en stor del av föreläsning-
arna och övningarna åt problemen med sår
och deras läkning. Många gånger har det sagts

Nordiska hästveterinärer 
på ögonkurs i Skåne
MARIA LENDAU, klinikveterinär*

Kursen innehöll en lärorik två
dagar lång "wet-lab", där inte
mindre än 16 kliniska fall
presenterades för deltagarna.
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att "hästögon läker dåligt", vilket Dennis
Brooks dementerade. Korneaepitelet läker ca
0,6 mm per dag! Om denna läkning inte fun-
gerar är det på grund av de komplikationer
som hästar ofta utsätts för, i form av bakteri-
ell infektion och annat. Det räcker faktiskt
med dålig produktion av tårvätska för att en
infektion skall få fäste i ögats epitel. Det är
också viktigt att komma ihåg att när ena ögat
drabbas av en ulceration, förhöjs halten av
nedbrytande enzym i båda ögonen. Detta bör
finnas i åtanke vid behandling med bland
annat enzymhämmare. Även ett sterilt sår kan
bli svårbehandlat på grund av nedbrytande
enzymaktivitet.

Dennis Brooks betonade att provtagning
för cytologi och odling inte lönar sig att utfö-
ra på ögats yta. Provtagning med tops är lön-
löst om man vill få svar på vilken svamp eller
bakterie som kan ligga bakom en svårläkt
ulceration. Skrapprov under lokal anestesi
fungerar dock bra, och bör utföras före övriga
behandlingar eller prover.

KERATOKONJ U N KTIVITIS  SICCA
Man har tidigare trott att hästar inte drabbas
av hornhinnesår till följd av dålig tårfilm, men
vet idag att det inte förhåller sig så. Tårfilms-
produktion och kvalitet kan därför vara en
faktor att kolla upp vid återkommande pro-
blem.

SKI LLNADER MELLAN L ÄN DER
I Florida är svamp en vanlig bakomliggande
orsak till korneaulceration och det är ännu
oklart om det är en faktor att räkna med i nor-
den. Sannolikt är vi på grund av vårt klimat
till stor del skyddade från dessa problem, men
vi har heller ingen vana att söka efter svamp
som en del av våra undersökningar.

Den typ av icke ulcerativa keratiter som vi
ser så mycket av här i norden är däremot mer
ovanlig i USA. Man kan spekulera i huruvida
kyla och vind kan spela en roll. Sannolikt
kommer en skandinavisk sektion för hästof-
talmologi att startas där man kan börja stude-
ra dessa frågor mera ingående.

ÖGON PROBLEM HOS HÄST ALLTI D AKUT
Något som betonades ett flertal gånger under
kursen är att ögonproblem hos häst alltid skall
betraktas som ett akut problem, jämförbart
med andra symtom som kräver en akut åtgärd
av veterinär (jämför kolik). När en djurägare
kontaktar veterinär på jourtid angående pro-
blem med ett öga, rekommenderas att man
alltid gör sin undersökning omgående, helst
samma dag, alternativt att hästen remitteras

till jouröppen klinik. Under inga omständig-
heter får ögonmedicinering ske per telefon.
Anledningen är dels att hästens problem löper
risk att aggravera mycket snabbt, dels att en
felaktigt insatt behandling kan få ödesdigra
följder. Djurägaren är inte alltid medveten om
risken med att vänta, att detta kan leda till en
avsevärt längre och dyrare behandling eller i
värsta fall till att hästen förlorar sitt öga.

I N ITIATIV SOM LOCKAR TI LL  FLERA
Dennis Brooks och Derek Knottenbelts ingå-
ende kunskaper i sitt ämne, i kombination
med pedagogisk skicklighet och förenat med
stor humor och ödmjukhet, gjorde denna
utbildningshelg unik. Kursen hade mycket att
ge både till deltagare med ett specialintresse i
oftalmologi och till dem som deltog för att
skaffa mer grundläggande kunskaper. Vi som
var deltagare hoppas att arrangemanget lock-
ar till efterföljare.

VÄLORDNAD FORTBI LDN I NG
Kursen tillkom på initiativ av Ursula Palm,
veterinär vid EquiMed, och utformades och
genomfördes tillsammans med Kruuse, vilka
lagt ned ett stort arbete på arrangemanget som
inte nog kan uppskattas.

Wet-lab dagarna innebar rotation av grup-
per inom det digra patientmaterialet, hästar
som skulle komma och gå till sina stationer
vid olika tider, utfodring av deltagarna etc
krävde timing, och allt fungerade perfekt. Ett
tack måste också riktas till alla tillresta hästä-
gare och hästar samt inte minst till Region-
djursjukhuset i Helsingborg där den praktiska
delen av kursen hölls.

*MARIA LENDAU, klinikveterinär, ATG:s Hästklinik i
Täby, Box 29, 183 21 Täby.

Dennis Brooks betonade att
provtagning för cytologi och
odling inte lönar sig att
utföra på ögats yta.
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Under ett seminarium i Tumba i slutet
av förra året, presenterades preliminära
resultat från ett svensk-mexikanskt
forskningssamarbete. Studierna visar
bland annat att kalvar som får dia komo-
dern utvecklar abnorma beteenden i
mycket mindre omfattning än artificiellt
uppfödda kalvar.

STU DENTUTBYTE ÅT BÅDA HÅLL
Den 20 november 2003 hölls ett seminarium
på Hamra gård i Tumba, där svenska och
mexikanska forskare möttes för att utvärdera
resultaten av ett samarbete mellan SLU och
forskargrupper i Mexiko. Arbetet har pågått i
närmare sex år med stöd av STINT (Stiftel-
sens för internationalisering av högre utbild-
nings och forskning) och IFS (International
Foundation for Science). Dessa forsk-
ningsprojekt bedrivs inom ramen för det stora
MAT 21- projektet som finansieras av MIST-
RA-fonderna (Miljöstrategiska forskningsstif-
telser).

En stor och mycket positiv del av detta
samarbete har varit det utbyte av studenter på
olika nivå som skett mellan Sverige och Mex-
ico. Svenska doktorander har fått möjlighet
att uppleva forskningsarbete under helt andra
förhållanden än här hemma och mexikanska
studenter har getts möjlighet till vidareutbild-
ning och MSc- och PhD-titlar som de inte all-
tid annars kunnat få. Denna typ av utbyte ger
många intryck och erfarenheter på olika plan.

Inte bara rent forskningsmässigt utan även
kulturellt, språkmässigt och mänskligt är det
mycket givande. Projekten har samtliga hand-
lat om effekterna av den tidiga interaktionen
mellan ko och kalv och dess påverkan på kal-
vens beteende, tillväxt och fysiologi och på
kons beteende, mjölkproduktion, juverhälsa
och reproduktion.

Produktionssystemen i Mexico bygger i
stor utsträckning på "dual purpose", dvs man
håller djur av Zebutyp som producerar både
mjölk och kött. Karakteristiskt för dessa är
också att det krävs närvaro av kalven för ned-
släpp av mjölken vid mjölkningen, varför ett
antal olika system med närvaro av kalven
under mjölkningen finns utvecklade. Detta
utgör naturligtvis en idealisk situation för att
studera de här parametrarna.

DRIVAN DE KRAFTER I  TVÅ LÄN DER
De som framför allt hållit i alla aktiviteter har
från Sveriges sida varit Lotta Berg och Bo
Algers i Skara, och i Mexico Carlos Galina vid
UNAM, landets största universitet i Mexico
City. Carlos Galina är där verksam vid veteri-
närfakultetens reproduktionsavdelning och
har mångårig erfarenhet av samarbete med
Sverige i olika sammanhang, bland annat med
institutionen för OG på SLU. Projekten i
Mexico har dock genomförts ute på fältstatio-
ner och gårdar i distrikten Veracruz och Agu-
ascalientes. Förutom gårdar med Zebudjur
har arbete gjorts på en av landets större mjölk-
besättningar med kor av frisisk ras. 

Tillgången på djur blir en helt annan i

Forskningssamarbete mellan SLU och Mexico 

Interaktion mellan ko och kalv 

Mötesdeltagarna samlade
på Hamra gård i Tumba. En
stor och mycket positiv del
av detta samarbete har
varit det utbyte av studen-
ter på olika nivå som skett
mellan Sverige och Mexico.
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Mexico, bara i staten Veracruz finns 4,5 mil-
joner biffdjur och möjligheterna att få stora
försöksgrupper är alltså mycket goda. Inte
enbart veterinärer har varit engagerade utan
också fysiologer, etologer, utfodrings- och
växtagronomer. Även mjölkindustrin och De
Laval är engagerade, och det sistnämnda före-
taget hade t ex generöst upplåtit lokaler för
det nu aktuella seminariet. 

VAD HÄN DER SEDAN?
Under seminariet presenterade tre svenska
och fyra mexikanska deltagare resultaten från
sina mexikanska projekt, som ännu är ganska
preliminära. Trots detta finns flera intressanta
observationer och många uppslag för vidare
forskning. 2004 är dock sista året för MAT
21, därefter saknas i dagsläget finansiering för
framtida arbete. En av avsikterna med det
aktuella mötet var följaktligen också att dis-
kutera möjligheterna att hitta nya finansiärer
för att fortsätta det fruktbara samarbetet och
ge studenterna möjlighet att avsluta sina
påbörjade utbildningar. Därför fanns även
representanter för STINT, IFS och den mexi-
kanska ambassaden på plats för att ge sin syn
på aktiviteterna. 

FÖRDELAR MED DIAN DE KALV
När resultaten presenterades framkom att
man hos "vilda kor" i naturen vet att kalvarna

diar i 8-11 månader,
avvänjningen sker grad-
vis och det finns en
bindning mellan ko och
kalv som varar i flera år.
Vad man sett i dessa stu-
dier är mycket mer
"abnormt" beteende,
t ex att djuren slickar på
inredningen och suger
på varandra, hos de arti-
ficiellt uppfödda kalvar-
na jämfört med de som
diat modern. Hos de diande kalvarna före-
kommer abnormt beteende nästan inte alls. 

De tidiga erfarenheterna som kalvarna får
har också visat sig ha stor betydelse för hur
djuren sedan fungerar själva som mödrar. Det
finns också tecken på högre mjölkproduktion
och bättre mjölksammansättning när kalvar-
na diar korna och man får definitivt en bättre
juverhälsa och minskad frekvens mastiter. De
kalvar som får dia har också lägre halter stress-
hormon, lugnare hjärtfrekvens och ett lugna-
re beteende jämfört med de artificiellt upp-
födda. Kanske finns här erfarenheter som går
att överföra även till svenska förhållanden,
framför allt inom KRAV-besättningar.

Christina Arosenius

Agustin Orihuela, universite-
tet i Morelos, beskriver hur
stress hos kalvar kan mätas
med hjälp av kortisolnivåer.
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Kvinnor vinner på att förhandla lönen
individuellt. Effekten av individuella
samtal är högst i privat sektor och lägst i
statlig sektor.

En ny rapport från SACO visar att kvinnor
tjänar mest på individuella lönesamtal.

Månadslönen för kvinnor som har haft
lönesamtal är 2,6 procent högre än
lönen för kvinnor som inte har för-
handlat om lönen. Effekten av löne-
samtal är högst i privat sektor och
lägst i statlig sektor, men i alla sekto-
rer är effekten större än två procent.

För män är effekten av lönesam-
tal negativ på lönen i statlig sektor
medan det finns ett positivt sam-
band mellan lönesamtal och
månadslön i kommunal sektor.
För män i den privata sektorn
har det inte gått att se någon
statistiskt säker skillnad. Var-

för kvinnor lyckas bättre än män i löne-
samtalen är inte klarlagt.

– Lönesamtal kan vara ett sätt att synlig-
göra skillnader i kvinnors och mäns löner. I
andra studier har vi också sett att kvinnor i

större utsträckning än män förbereder sig för
ett lönesamtal, spekulerar Lena Granqvist
som är en av rapportförfattarna.

Resultaten kommer från data från drygt
99 000 löneenkäter som fackförbunden har
samlat in. Drygt 11 000 enkäter ingår i ett
underurval där fyra av fackförbunden dessu-
tom frågat medlemmarna om de förhandlat
med en chef som har mandat att sätta lön. Det
visar sig att de som själva har förhandlat lönen
med en chef som har mandat att sätta lön har
drygt fem procent högre månadslön än de
som inte förhandlat om sin lön själva. De som
har förhandlat med en chef som inte har man-
dat att sätta lön har omkring två procent
högre månadslön än de som inte själva för-
handlat om sin lön.

– Majoriteten av dem som förhandlar om
lönen gör det med en chef som har mandat att
sätta lön men det är stor variation mellan
olika arbetsplatser, säger Lena Granqvist.

Lönesamtal har under den senaste 10-års-
perioden växt till att idag omfatta 60 procent
av de anställda på svensk arbetsmarknad.
Inom akademikergruppen är andelen så hög
som 80 procent. Hela rapporten kan hämtas
på www.saco.se

Karin Nordin

Kvinnor vinnare i lönesamtal

Data från drygt
99 000 akademiker
har använts i 
rapporten.

❘ ❙ ❚ noterat

Ny generaldirektör på Livs-
medelsverket

❘ ❙ ❚ Inger Andersson utsågs den 22 januari
av regeringen till ny generaldirektör på
Livsmedelsverket.

Inger Andersson är 53 år och civiling-
enjör. Hon har sedan 1974 arbetat inom
livsmedelsindustrin framförallt inom
Arlakoncernen, bland annat som teknisk
direktör. Sedan 2002 är hon Senior Vice
President i V&S Group, Vin- och Spritkon-
cernen och ingår i koncernledningen. Där

ansvarar hon för pro-
duktion, distribution,
kvalitet och miljö.

– Inger Anders-
sons breda erfaren-
het från chefspositio-
ner inom livsmedels-
sektorn och hennes
kompetens inom
sakområdet gör mig
övertygad om att hon kommer att bidra
till att utveckla och förnya myndigheten,
kommenterar jordbruksminister Ann-

Christin Nykvist.
Själv beskriver Inger

Andersson sig som en re-
sultatinriktad person som
gärna jobbar med enkla
beslutprocesser.

– Jag föredrar att jobba
med människor, och vill
undvika byråkrati så mycket
som möjligt, säger hon till

Upsala Nya Tidning den 23 januari.
Inger Andersson tillträder tjänsten den

1 maj. ■

Inger Andersson blir generaldi-
rektör för Livsmedelsverket den
1 maj.
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❘ ❙ ❚ arbetsmiljö

Vem är SAM?

➔
Arbetsmiljön ställer ofta särskilda krav på veterinärer. Övertid, tunga
lyft, aggressiva djurägare och stress är några av de faktorer som har
betydelse för yrket. Men det finns också mycket positivt i veterinärernas

arbetsmiljö, bland annat möjligheter att utvecklas i ett intressant arbete. I en arti-
kelserie ser Veterinärförbundet tillsammans med Arbetsmiljöverket närmare på
veterinärernas arbetsmiljö. Vi ska ge exempel på arbetsmiljösituationer och tips
om hur arbetsmiljön kan förbättras. Första artikeln i serien handlar om systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. Du kommer också att träffa skyddsombudet Kristina
Olsson. När samtliga artiklar publicerats ges de ut i en särskild bilaga.

Då jag 1994, i samband med SACO:s
enkätstudie av olika akademikergrup-
per, började intressera mig för veterinä-
rernas arbetsmiljö var begreppet arbets-
miljö ganska okänt inom veterinärbran-
schen. Att bli skadad, jobba obekväma
tider, aldrig hinna äta under arbetstid
och att bli sparkad och biten av sina
kunder tyckte de flesta hörde till yrket.
Av tradition har nog veterinäryrket varit
lite macho. Men de yngre veterinärerna
och de alltfler kvinnorna framförde att
de gärna ville kunna kombinera yrket
med ett familjeliv. Sedan dess har myck-

et hänt. Till min glädje har jag konstate-
rat att arbetsmiljö idag är något som
veterinärer pratar om. 

I de undersökningar som finns om
veterinärernas arbetsmiljö har fram-
kommit att de största
riskerna till ohälsa är
hög arbetsbelastning,
stress, belastningsska-
dor, olyckor vid hanter-
ing av djur och verktyg
samt vid bilkörning. Bland de största
riskområdena återfinns också den psy-

kosociala arbetsmiljön och kemikalie-
hantering.

Långtidssjukskrivningarna ökar i Sve-
rige. Förutom de drabbades lidande kos-
tar sjukskrivningarna arbetsgivarna och
staten varje år mångmiljardbelopp. Men
det går att förebygga att folk blir trötta
och sjuka, och det är ett arbete som stän-
digt måste hållas i gång. Det gäller att
vara vaksam på tecken till ohälsa eller
brister i miljön som kan leda till olyckor
och att genast sätta in åtgärder. 

Enligt Arbetsmiljölagen är det ar-
betsgivarens ansvar att se till att arbets-
miljön är sådan att de anställda inte ska-
das, blir sjuka eller far illa på annat sätt i
arbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete
ska hjälpa arbetsgivaren att hitta ett sätt
att systematiskt undersöka, åtgärda och

följa upp brister i
arbetsmiljön.
Det omfattar
också arbete som
inte sker på ar-
betsplatsen utan

till exempel i bilen eller på kundens
gård.

Känns det slitsamt på jobbet? Arbetsdagarna är långa och du har mer att
göra än vad tiden räcker till. Ni skulle behöva vara fler som tar hand om
arbetsuppgifterna om du inte ska bränna ut dig. Du behöver skriva journa-
ler men saknar en bra dataarbetsplats. Du har börjat få problem med torr,
narig hud och kliande eksem på grund av våtarbete och kontakt med läke-
medel och andra kemikalier.

Känner du igen dig? Det är vid sådana här tillfällen som SAM kommer in
i bilden. Sam är ingen ny Nisse från Manpower som man hyr in vid behov.
Nej, SAM är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljö-
arbete.

➤

arbetsmiljö➔
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Arbetsmiljöarbetet
ska ske i samverkan
med skyddsombuden
och de anställda.
Målet bör vara att alla
tillsammans ska ska-
pa en arbetsmiljö där
alla mår bra och kän-
ner sig tillfreds med
sin arbetssituation.
Arbetsgivaren tjänar
också på att färre är
sjukskrivna och på
att de som är i tjänst
jobbar mer effektivt
när de trivs på jobbet. 

De arbetsmiljö-
områden som disku-
teras mycket idag är
den psykosociala mil-
jön, hög arbetsbelast-

ning och stress. En åtgärd när arbetsbe-
lastningen blir för hög är att säga nej.

Men det är inte alltid så lätt, speci-
ellt inte om man saknar ett fungeran-
de arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.
Veterinärerna hör också till en yrkes-
grupp av mycket ambitiösa individer
med ett arbete som de gillar. Då är det
lätt att man gör mer än man egentligen
orkar. Läs gärna artikeln i Svensk Veteri-
närtidning nr 11/2002 om Catarina
Svensson. Den visar hur lätt det är att
själv driva sig till utmattning och hur
lång tid det tyvärr tar att sedan ändra
beteendet och komma tillbaka till hel-
tidsarbete.

Att få igång ett arbetsmiljöarbete be-
höver inte vara svårt. Ett bra sätt att
komma igång är att sätta sig ned till-
sammans och fundera på hur man vill ha
det på sin arbetsplats. Det kan gälla allt
från hur man ska vara mot varandra,
vilka arbetsmetoder och kemikalier man
ska använda till hur den fysiska miljön
ska se ut.

På stora arbetsplatser där arbetsgiva-
ren inte alltid befinner sig på samma ort
som arbetstagarna kan arbetsgivaren
delegera arbetsmiljöarbetet till lokala
chefer. För att arbetsmiljöarbetet ska
kunna ingå som en naturlig del av verk-

samheten måste det tydligt framgå hur
uppgifterna har fördelats. Den som till-
delats en uppgift måste få befogenheter
att fatta beslut och vidta åtgärder samt
ha de resurser och den kompetens som
krävs för att hantera uppgiften.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete
innebär att man undersöker arbetsmil-
jön, utför förbättringar och följer upp
att det blir bättre. Detta är ett hjul som
ständigt ska snurra på arbetsplatsen.

UNDERSÖKNING – arbetsgivaren har
krav på sig att se över vilka risker för
ohälsa och olyckor verksamheten inne-
bär. Det kan till exempel vara olämpliga
arbetsställningar,
hanter-
ing

av
läkeme-
del/kemikalier,
hög arbetsbelastning eller dålig psykoso-
cial miljö. Om man tycker att det är
svårt att göra en riskbedömning själv
kan man ta hjälp av företagshälsovården. 

Du vet väl att du alltid ska anmäla en
arbetsskada till Försäkringskassan och
att du ska meddela din arbetsgivare om
du råkar ut för ett tillbud som kunde ha
lett till ohälsa. En av orsakerna till att du
ska anmäla arbetsskador till din arbets-
givare är att denne ska kunna vidta
åtgärder så att inga fler skadas. Arbetsgi-
varen är skyldig att årligen göra en
skriftlig sammanställning av ohälsa,
olycksfall och allvarliga tillbud som
inträffat i arbetet. Sammanställningen
kan sedan användas i arbetsmiljöarbetet

för att se var riskerna finns och hur man
ska kunna förebygga dem.

GENOMFÖRANDE – när man väl vet
vilka riskerna är så gäller det att före-
bygga att någon skadas. Brister som

utgör ett direkt hot om att någon ska
skadas måste åtgärdas direkt. För

andra brister kan man sätta upp en
tidsplan för när det ska vara åtgär-
dat och vem som har ansvar för
att det blir gjort. Tidsplanen ska
följas upp så att inga åtgärder
missas. Åtgärder mot brister i
organisationen eller mot ett dåligt

psykosocialt klimat kan ta tid att
genomföra. Många gånger gäller det

att ändra invanda mönster och attity-
der. Det gäller att inte ge upp utan låta
förändringarna ta sin tid. Ibland kan
man behöva hjälp av en utomstående
expert för att se vad det är som orsakar
problemen och för att få till stånd för-
ändringar.

UPPFÖLJNING – det är viktigt att följa
upp att åtgärder och förändringar verk-
ligen kommer till stånd och att de ger
önskat resultat. Blev det inte bättre får
man hitta andra lösningar.

Inför alla förändringar på en arbetsp-
lats ska arbetsgivaren göra en konse-
kvensbedömning för att försäkra sig om
att förändringen inte leder till hälsoris-
ker för personalen.

MARIE NORELL, handläggare på avdelningen
för central tillsyn, Arbetsmiljöverket

Marie Norell vid
Arbetsmiljö-
verket framhål-
ler att det är
arbetsgivarens
ansvar att se till
att arbetsmiljön
är sådan att de
anställda inte
far illa i arbetet.

LÄSTIPS om arbetsmiljö

Från Arbetsmiljöverket:
• Föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
• Systematiskt arbetsmiljöarbete

– en vägledning (H347)
• Systematiskt arbetsmiljöarbetet

mot stress (H351)
• Vad händer med våra muskler

vid stress (H355)
• Veterinärernas arbetsmiljö

Rapport 1995:4
Dessa finns att läsa eller beställa
på www.av.se

Prevent har på sin hemsida
www.prevent.se en hel del littera-
tur om arbetsmiljöarbete. Där
finns även checklistor för arbets-
miljöronder etc.
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❘ ❙ ❚ arbetsmiljö

Kristina Olsson är distriktsveterinär
och har arbetat som skyddsombud i
tre år. Tillgänglighet och förmåga
att lyssna på kollegernas åsikter om
arbetsmiljön är egenskaper hon
sätter högt hos ett skyddsombud.
Det går att komma långt bara
genom att hålla diskussionen om
arbetsmiljön igång, menar hon.

– Det är viktigt att man aktivt pratar om
arbetsmiljön. Många veterinärer är kvar
i det gamla att man bara sliter på och
jobbar och aldrig är sjuk.

Det säger Kristina Olsson, distrikts-
veterinär som arbetat tre år som skydds-
ombud i Norrbottens län. Under den
tiden tycker hon att skyddsombudens
verksamhet och synen på arbetsmiljön
utvecklats mycket.

– Arbetsmiljöarbetet var bristfälligt

tidigare. Jag tror skyddsombudens upp-
gift mest var en fråga om att skriva på
olika papper. Men nu har det systema-
tiska arbetsmiljöar-
betet kommit och
vi har börjat med
skyddsronder.

Ungefär en

gång per år får var och en av de sex
veterinärstationer som ingår i Kristina
Olssons distrikt besök av henne för en
skyddsrond. Då samlas de som arbetar
på stationen och går tillsammans med
Kristina Olsson igenom hur arbetsmil-
jön ser ut. Till sin hjälp har hon en mall
med frågor som Jordbruksverket har
tagit fram.

– Det går ut på att hitta bris-
ter i arbetsmiljön. Vi går igenom
den fysiska arbetsmiljön och jag
går också runt på stationen och
tittar på hur till exempel röntgen

och undersökningsbord fungerar.
Dessutom ställer Kristina Olsson frå-

gor om den psykiska arbetsmiljön,
bland annat om
stress och arbetsbe-
lastning. Vissa delar
av den psykiska
arbetsmiljön, till
exempel om det

finns personliga konflikter kolleger
emellan, kan det vara svårt att få reda på
vid skyddsronden då många personer är
involverade. Men Kristina Olsson visar
att hon är tillgänglig och att det går bra
att ta kontakt med henne individuellt
för att prata om den psykiska arbetsmil-
jön senare.

– Det är inte så himla lätt att vara

Problemsökande ombud med
arbetsmiljön för ögonen

arbetsmiljö➔

➤

Det är viktigt att vara intresserad av människor för
att göra ett bra jobb som skyddsombud, menar
Kristina Olsson.

➔ FAKTA: skyddsombud

• Skyddsombudet är arbetstagar-
nas valda ombud och ska före-
träda dessa i arbetsmiljöfrågor.
Mandattiden är normalt tre år.
Skyddsombudet har rätt till den
ledighet som fordras för uppdra-
get och behåller sina anställ-
ningsförmåner.

• På alla arbetsplatser med fler än
fem anställda ska det finnas ett
skyddsombud.

• Skyddsombudets uppgift är att
vaka över skyddet mot ohälsa
och olycksfall på arbetsplatsen.
Dessutom ska skyddsombudet
kontrollera att arbetsgivaren
uppfyller kraven på ett systema-
tiskt arbetsmiljöarbete.

• Skyddsombudet ska delta vid 

planering av alla frågor som
berör arbetsmiljön.
Arbetsgivaren är skyldig att
berätta för skyddsombudet om
förändringar som rör arbetsmil-
jön. Inget får hindra skyddsom-
budet att sköta sina uppgifter.

• Arbetsgivaren och facket har ett
gemensamt ansvar för att
skyddsombudet får den utbild-
ning han eller hon behöver.

• Om skyddsombudet anser att
det finns brister i arbetsmiljön,
kan ombudet begära åtgärder
av arbetsgivaren. Arbetsgivaren
är skyldig att omgående lämna
ett svar. Om bristerna inte åtgär-
das inom rimlig tid kan skydds-
ombudet vända sig till
Arbetsmiljöverket.
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skyddsombud och man ska inte
tro att man kan göra under.
Det viktigaste är att man
är intresserad av männi-
skor så att de enskilda
veterinärerna känner att
man bryr sig, förklarar
Kristina Olsson.

Hittar hon problem
påpekar hon dem för
arbetsgivaren. Det vanligaste
problemet hon stöter på i sitt
område är personalbrist. Och om det
inte finns tillräckligt med personal är det
lätt hänt att också andra brister i miljön
blir förbisedda, menar hon. Bilen som
arbetsplats är ett annat stort problem
som Kristina Olsson menar att många
skyddsombud ofta påpekar.

Enligt arbetsmiljölagen ska både
arbetsgivare och arbetstagare samverka
för en god arbetsmiljö, men arbetsgiva-
ren har alltid yttersta ansvaret. Skydds-

ombudet representerar sina
arbetskamrater i arbetsmiljö-

arbetet på arbetsstället.
Skyddsombudet har vissa
rättigheter, bland annat
måste ombudet få den tid
det tar att ägna sig åt
arbetsmiljöarbetet. För

Kristina Olsson rör det sig
om drygt en veckas heltid-

sarbete utspritt på ett år. Des-
sutom har skyddsombudet rätt att

få ta del av den information som behövs
för att bedriva ett arbetsmiljöarbete. Till
exempel ska ombudet vara med vid pla-
nering av ombyggnationer eller vid för-
ändringar i verksamheten.

– Men det här fungerar dåligt får jag
säga. Distriktsveterinärernas organisa-
tion är otydlig vilket gör att man inte vet
om informationen ska ges centralt eller
lokalt, säger Kristina Olsson.

Hon tycker inte heller att den utbild-
ning som arbetsgivaren ger för att vara

skyddsombud är tillräcklig.
– Vi fick en dags utbildning för tre år

sedan. Men det är många skyddsombud
som har bytts ut sedan dess och de har
inte fått motsvarande kurs. Jag tror alla
tycker att vi är för dåligt utbildade.

SACO har regelmässigt arbetsmiljö-
kurser och har anordnat en kursdag till-
sammans med Veterinärförbundet.

Kristina Olsson har också varit med
och sett på då arbetsmiljöinspektionen
gjort kontroller. Men hon betonar att
man inte behöver vara en expert för att
vara skyddsombud. Mycket handlar om
att lyssna på de anställda. Och mycket
får skyddsombudet gratis bara genom
att komma utifrån och in på en annan
arbetsplats.

– Man blir hemmablind på sin egen
arbetsplats och tänker inte på vad man
kan förändra. Det svåraste är nog att
vara skyddsombud på sin egen station.

Karin Nordin

Tre representanter för olika delar av
veterinärbranschen fick tre frågor
om arbetsmiljön:
1. Vilka är de största arbets-

miljöproblemen i din del av
branschen?

2. Vilken är skyddsombudets vikti-
gaste uppgift?

3. Hur identifierar skyddsombudet
problemen?

Annika Nantin, skyddsombud vid

gränskontrollstationer

1. Att man tappar saker, halkar, ramlar,

får något över sig
eller på annat sätt
gör sig illa meka-
niskt. För de som
jobbar i hamnmiljö
finns det också
smittrisker.

2. Att vara inspiratör
och höja arbetskamraters medvetan-
degrad kring risker i arbetet.

3. Genom att både ha livlig fantasi så att
man kan sätta sig in i hur var och en
arbetar och genom att stå med båda
fötterna på jorden så att man inte ser
faror där de inte finns.

Leif Skarhed, representant för

besiktningsveterinärerna vilka

saknar veterinär som skyddsombud

1. Vi jobbar med djur
som befinner sig i
en ovan miljö så vi
får se upp på ett
annat sätt än när
djuren är hemma i
ladugården. Stång-
ningsolyckor har
inträffat. Det finns också en del pro-
blem med den psykosociala miljön
där en del veterinärer som arbetar
ihop inte kan komma sams.

2. Att snappa upp saker och förhindra

Vilka är de största arbetsmiljöproblemen?

➤
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att det blir skador. Förebyggande
verksamhet är viktigast.

3. De psykosociala problemen kän-
ner man till. Det är inte svårt att
identifiera dem men det är inte
samma sak som att de är lätta att
lösa.

Bjørn-Erik Østgård, skyddsom-

bud på Blå Stjärnans djursjuk-

hus

1. Stressen, arbetsbelastningen och
risken för utbrändhet. Tunga lyft
och besvärliga arbetsställningar
tillhör också arbetsmiljöpro-
blemen, men här ligger vi långt
framme tack vare en väl fungeran-
de skyddsombudsverksamhet.

2. Att säkra arbetstagarnas arbetsmil-
jö och vara veterinärernas röst som
säger ifrån när något inte gagnar
deras arbetsmiljö.

3. De kommer fram i diskussioner.
Dels har vi skyddsmöten fem eller
sex gånger om året och det som
inte kan lösas där diskuteras i
möten mellan ledningen och
huvudskyddsombuden fyra eller
fem gånger per år. Dels kommer
saker fram vid vanliga avdelnings-
möten och när personer kommer
och klagar. Det kan vara svårt att
identifiera stress-
relaterade pro-
blem och även
om man ofta ser
dessa problem
kan de vara svåra
att lösa av olika
orsaker.  ■

➤

För behandling av
koccidios hos

spädgrisar

För övrig information se FASS VET

Baycox® vet.

Du är välkommen att beställa
vår broschyr utan kostnad på
tel. 031 - 83 98 00.

Bayer HealthCare, Animal Health Division, Box 5237,

402 24 Göteborg, tel. 031-83 98 00

      

      

   (toltrazuril)

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hem-

sida www.svf.se hittar du
såväl fasta tjänster som kor-
tare vikariat under rubriken

“Jobbtorget”.
Gå dit och titta redan idag! Skriv gärna insändare och debattinlägg till Svensk Veterinärtidning, men

skriv inte för långt – max 6 000 tecken inkl blankslag.
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Vilken är din diagnos? – Svar

Svar
Supraventrikulär takykardi med så kallad deltavåg i
början av QRS-komplexet, vilket tolkas som en
accessorisk atrioventrikulär ledningsbana (Mahaim-
fibrer).

EKG 1: Normal sinusrytm, normalt P-R-intervall
och deltavåg (pil) 160 slag/minut (Figur 3).

EKG 2: Sinustakykardi, 270 slag/minut, avsaknad
av deltavåg och ST-sänkning (Figur 4).

DISKUSSION
Accessoriska överledningsbanor mellan förmak och
kammare innebär att det finns ytterligare en eller
flera ledningsbanor förutom den normala AV-knu-
tan. Detta medför att det kan bildas en elektrisk
impuls som går i cirkel mellan förmak och kamma-
re, och kan trissa upp hjärtfrekvensen mycket högt.
Man skiljer på fyra patologiska överledningstyper
mellan förmak och kammare: (1) Wolff-Parkinson-
White syndromet med förkortat P-R-intervall, del-
tavåg och ofta breddat QRS-komplex (Kent-fibrer),
(2) Lown-Ganong-Levine syndromet med kort P-R-
intervall utan deltavåg (James fibrer), (3) Mahaim-
fibrer som orsakar normalt P-R-intervall och delta-
våg, och slutligen (4) intranodala ledningsbanor. 

Risken med accessoriska ledningsbanor är just att
det lätt uppstår mycket högfrekventa hjärtrytmer
eftersom AV-knutans normalt skyddande refraktära

egenskaper kringgås. I detta fall ses den accessoriska
överledningen i form av deltavågen i början på QRS-
komplexet i sinusrytm. Hos denna hund försvinner
deltavågen delvis när frekvensen ökar, beroende på
att impulsen blockeras i antegrad riktning på grund
av hög refraktäritet hos den accessoriska ledningsba-
nan. Risken att utveckla kammarflimmer anses vara
mindre ju högre refraktäriteten är. ST-sänkningen
som ses under takykardifasen beror sannolikt på den
relativa syrebrist som utvecklas i myokardiet på
grund av att syretillförseln, som framför allt sker
under diastole (vilken avsevärt förkortas vid takykar-
di) blir kraftigt försämrad.

Behandling av accessoriska ledningsbanor hos
människor är företrädesvis kirurgisk intervention.
Medicinsk behandling är beroende av i vilken rikt-
ning den patologiska överledningen sker. I detta fall
anses kalciumkanalsblockare vara förstahandsval.
Prognosen är helt avhängig effekten av insatt
behandling.

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

Figur 3. EKG 1: Normal
sinusrytm, normalt P-R-
intervall och deltavåg (pil
- ses bäst i avl I) 160 slag/
minut. Bilden är av
trycktekniska skäl för-
minskad men motsvarar
15 cm. En liten ruta
motsvarar 1 mm.

Figur 4. EKG 2: Sinus-
takykardi, 270 slag/
minut, ST-sänkning och
mindre markerad delta-
våg. Bilden är av tryck-
tekniska skäl förminskad
men motsvarar 15 cm.
En liten ruta motsvarar 
1 mm.
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Detta nummer av Epizteln innehåller bland
annat information den aktuella fågelinfluen-

san, ytterligare ett misstänkt fall av Nor98 samt svinsjukdo-
men PMWS. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i
detta nummer sammanställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

ÖVERVAKN I NGSPROGRAMMEN FÖR TSE
Övervakningsprogrammen för TSE (BSE och
Scrapie) fortgår i hela EU. Fortfarande är Sve-
rige det enda land inom EU som inte påvisat
BSE. Under 2003 undersöktes 34 575 nöt-
kreatur avseende BSE vid SVA, varav 9 851
kom från normalslakten, 2 233 från sanitets-
slakten och 22 491 var avlivade/självdöda. Av
de scrapieundersökningar som undersökts
under året härstammar 8 150 från får och 121
från getter.

Från och med mitten av januari skall prov-
tagning av får och getter i normalslakten upp-
höra efter en ändring av EU:s lagstiftning.
Provtagning av självdöda får och getter skall
dock fortsätta.

NOR98

Ytterligare ett fall av Nor98 har konstaterats
på Orust. Nor98 är en TSE-sjukdom hos får
som påvisades för första gången i Norge 1998.
Det diskuteras internationellt om Nor98 är
en variant av scrapie eller inte. Generellt sett
så skiljer sig Nor98 från "klassisk scrapie"
genom att lesionerna har en annan utbred-
ning i hjärnan, de konstaterade fallen har varit
äldre vid insjuknandet och symtombilden har
varit annorlunda.

Djuren har visat ataxi eller varit symtomlö-
sa. Vid undersökningar har hitintills endast
ett fall kunnat konfirmeras i drabbade besätt-
ningar. Detta tyder på att Nor98, om det är

smittsamt, i så fall verkar vara
mindre smittsamt än "klas-
sisk scrapie". Smittöverför-
ingsförsök pågår i Norge. Det
kan inte uteslutas att Nor98
kan vara spontant uppkom-
men eller relaterad till ålders-
förändringar hos djuret. 

AVIÄR I N FLU ENSA 
Utbrott av högpatogen aviär
influensa A typ H5N1 har
sedan mitten av december
rapporterats från flera länder i
Sydostasien och sjukdomen
sprider sig snabbt. OIE,
WHO och FAO samarbetar
med ansvariga myndigheter i
berörda länder i arbetet med
att försöka få läget under
kontroll. Massavlivningar av
miljontals av fjäderfä har
utförts i drabbade länder i
hopp om att stoppa smittan.

Detta utgör det tredje
utbrottet av influensa typ H5N1, där även
människor infekterats. Det första inträffade
1997 i Hongkong där 18 personer infektera-
des och sex avled. Under 2003 inträffade ett
andra utbrott i Hongkong med två infektera-
de varav en avled.

Sju humanfall har i skrivande stund kon-

Tupp som dött efter infektion
med aviär influensa.
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firmerats i detta utbrott i Vietnam, varav de
flesta har varit barn. Sex personer har dött.
Två konfirmerade humanfall av H5N1 har

också konstaterats i Thailand. Flera
andra människor med respira-
tionssymtom har testats men resul-
taten är där inte färdiga ännu. För
tillfället finns det inga bevis för att
smittan överförs mellan männi-
skor, då samtliga fall kan härledas
till nära kontakt med fjäderfä.

Förutom det nu aktuella utbrot-
tet inträffade det 2003 ett stort
utbrott av influensa typ H7N7 i
Nederländerna. En människa avled
då efter att ha infekterats med viru-
set.

PMWS
Den anmälningspliktiga sjukdo-

men Post-weaning Multi systemic Wasting
Syndrome (PMWS) har nu diagnosticerats i

två svinbesättningar i Sverige. Det första fallet
var en avelsprövningsstation i Jönköping,
medan det senaste är en nybildad konventio-
nell smågrisproducerande besättning med
mellangårdsavtal i Kristianstad. I bägge fallen
har alla kriterier för diagnos uppfyllts. Det
finns kliniska symtom med tillväxtgrisar som
tynar bort och utvecklar pellesymtom, fallen
visar den speciella patologisk-anatomiska bil-
den samt isolat av Circovirus 2 i förändrad
vävnad har gjorts.

De två utbrotten har inget samband med
varandra, även om det finns flera likheter
besättningarna emellan. Eftersom sjukdomen
anses vara multifaktoriell, med påverkande
faktorer som beläggningsgrad, avvänjnings-
ålder, blandning och flytt av grisar, vaccina-
tioner och infektion med andra agens, kon-
centreras åtgärderna i drabbade besättningar
kring dessa frågor. Mortaliteten i besättning-
arna har varit låg (3 % respektive 5 %) jäm-
fört med vad som anges i litteraturen. ■

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

■ ■ Detta nummer kan
enbart användas då SVA:s
växel är stängd, dvs utanför
ordinarie arbetstid. Epizoo-
tijouren ger råd och hjälp
till veterinärer vid misstan-
ke om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna råd
kan inte ges på detta num-
mer.

Alokas bärbara Ultraljudsutrustning för
stordjursgynekologi finns nu åter på
marknaden.

SSC-210Vet

Pris: 60 000:- ex moms

Som referens och för konsultation ring:
Kerstin Darenius
Tel: 011-614 11 Mobil: 070-573 67 72
E-mail: kerstin_darenius@yahoo.se

Leverantör:
Bröderna Berner HAB
Box 362, 192 30 Stockholm
08-626 83 80

➤
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Ansvarsärende

Felbehandling av tjuvparad tik

En djurägare anmälde veterinär NN
för felbehandling av en hund. NN
bestred anmälan.

DJ U RÄGARENS AN FÖRAN DE
Djurägarens tik blev tjuvparad, vilket
hennes man bevittnade, varför hon
ringde till veterinär NN. NN ville att
djurägaren skulle komma genast, vilket
och hon också gjorde. NN gav då tiken
en spruta. Eftersom ägaren själv var
ganska skärrad kon-
trollerade hon inte vad
som skedde. Cirka fem
veckor senare uppfatta-
de hon att tiken verka-
de dräktig. Detta
bekräftades vid ultraljud på en
smådjursklinik. Vid en närmare kon-
troll visade det sig att veterinär NN hade
gett tiken en spruta med Promon, vars
indikation är förhindrande av löpning.
Eftersom det var helt otänkbart att låta
tiken föda, fick den genomgå en abort i
ett mycket sent stadium.

Som bemötande av NN:s yttrande
hävdar djurägaren att det var inte sant
att hon begärt att hunden skulle få en P-
spruta. Ägaren vet att P-sprutor används
för att skjuta upp löpning och inte för
att abortera. När hon ringde NN begär-
de hon att tiken skulle få en abortspru-
ta. Detta var också vad NN sade att hun-
den fick. När ägaren ringde uppgav hon
också att hunden var tjuvparad, vilket
även står på kvittot. Veterinär NN med-
delade henne att tiken borde få sprutan
så snart som möjligt efter parningen.
Ägaren själv ansåg då att det var bäst att
åka direkt, eftersom NN var vänlig nog
att låta henne komma på en gång. Möj-
ligtvis kan ägaren hålla med om att hon
själv var litet stressad.

Djurägaren fick ingen information
om det normala sättet att behandla en
oönskad parning. Enligt en annan vete-
rinär skall tiken behandlas med Alizin
inom ett par dagar. Behandlingen skall
upprepas och är enligt den andra veteri-

nären ett mycket säkert förfarande. Man
skall definitivt inte vänta på ultraljud
och utsätta tiken för en helt onödig
abort såsom nu skedde på grund av fel-
behandlingen.

VETERI NÄRENS AN FÖRAN DE
Veterinär NN medger att hon har spru-
tat hunden med Promon enligt journal
och kvitto. Vad som skedde var att
djurägaren ringde henne och önskade
att omgående få komma till kliniken för
att få en P-spruta till sin hund. När äga-

ren och hunden
kom till kliniken
var de båda skär-
rade. NN avråd-
de djurägaren
från att ge hun-

den en P-spruta och informerade om de
risker som är förknippade med denna
behandling. Djurägaren var dock myck-
et påstridig och ville, NN:s råd till trots,
att hunden skulle få en spruta. NN gav
hunden sprutan och uppmanade djurä-
garen att kontakta henne om något pro-
blem skulle uppstå. Hon blev inte kon-
taktad igen. 

I normala fall behandlar NN oönskad
dräktighet med licenspreparatet Alizin,
men först efter ultraljudsundersökning
tre till fyra veckor efter parning. I det
förevarande fallet blev det fel på grund
av den uppjagade stämningen och
djurägarens krav på en P-spruta.

JORDBRU KSVERKETS YTTRAN DE
Statens jordbruksverk menar att veteri-
när NN ställt diagnosen "tjuvparad"
samt behandlat hunden med Promon,
ett för ändamålet felaktigt preparat.
Dokumentationen av fallet är motstri-
dig, eftersom NN i journalen uppger att
hunden kommit in för P-spruta och på
kvittot skrivit att tiken är tjuvparad.
Jordbruksverket anser att NN agerat
försumligt i sin yrkesutövning.

VETERI NÄRENS KOMPLETTERI NG
Veterinär NN anförde med anledning
av Jordbruksverkets yttrande att hon

inte anser sig ha agerat försumligt i sin
yrkesutövning. Tiken kom in för att få
en P-spruta, vilket NN gav hunden efter
att ha informerat om riskerna samt
avrått från behandlingen. NN var så
inställd på att hunden skulle ha en P-
spruta att hon inte reflekterade över en
eventuell dräktighet innan hon admini-
strerade sprutan. Vidare uppmanade
NN djurägaren att kontakta henne vid
problem. NN kan alltid nås på sitt jour-
nummer eftersom hon har jour dygnet
runt. Djurägaren hörde dock inte av sig. 

NN använder Alizin vid abortering
men anser att det råder stor osäkerhet
bland veterinärer angående hur, när och
med vad man skall fram kalla abort.

ANSVARSNÄMN DENS BEDÖMN I NG
Eftersom en P-spruta alltid ges mellan
två löpningar bör veterinären före injek-
tionen ta reda på var i cykeln tiken
befinner sig. Av handlingarna framgår
inte att NN före behandlingen tagit
hundens anamnes. Om hon hade gjort
det hade hon kunnat konstatera att en
P-spruta inte var aktuell, eftersom det av
handlingarna framgår att tiken löpte.

Ansvarsnämnden ansluter sig i övrigt
till Jordbruksverkets ställningstagande.
Mot denna bakgrund tilldelades veteri-
när NN en erinran.

Johan Beck-Friis

ansvarsärende

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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Ansvarsärende

Tåoperation med komplikationer

En djurägare anmälde veterinär XX
och YY för felbehandling av hennes
hund. XX och YY bestred anmälan.

DJ U RÄGARENS AN FÖRAN DE
Efter det att djurägarens hund hade ska-
dat sin fot besökte hon närmaste djur-
sjukhus. Ägaren fick beskedet att den
aktuella typen av skada skulle opereras.
Operationen skulle utföras snarast.
Hunden hade mycket ont och de läm-
nade sjukhuset med smärtstillande
medicin och ett löfte
om att sjukhuset skulle
kontakta henne. Sjuk-
huset hörde emellertid
inte av sig på angiven
tid, varför ägaren ringde
till sjukhuset. Hon fick då veta att det
var en veckas väntetid för operationen.
När ägaren sedermera hämtade hunden
efter operationen, fick hon besked att
benbitar hade kilats fast och gnagt i en
sena. Detta hade medfört att när ben-
bitarna avlägsnats gick senan av och syd-
des ihop med permanent sutur. Djur-
ägaren anser att denna tillstötande sen-
skada hade kunnat undvikas om hun-
den hade opererats tidigare.

När hundens bandage togs av efter en
20 dagars läkningsperiod, kunde ägarn
konstatera en märklig vinkel och en
konstant slapphet i de två tår som hade
opererats. Vidare hade hunden fortfa-
rande ont, gick på tre ben samt ömma-
de redan vid försiktigt tryck mot tassen.
Hon kontaktade sjukhuset och fick
beskedet att så kunde de bli efter en
dylik operation. Hon fick även veta att
detta inte var något att oroa sig för och
att tillståndet skulle bli bättre av sig
självt. Hunden ordinerades mer
smärtstillande och antiinflammatorisk
medicin. Även fast ägaren följde
instruktionerna blev hunden inte bättre.
Djurägaren kontaktade därför sjukhuset
flera gånger, men fick alltid beskedet att
hon skulle se tiden an. Hunden fortsat-
te att gå illa, trots en hög dos av

smärtstillande. Vinkeln och slappheten i
tårna blev inte bättre, snarare tvärtom.
Hunden ömmade allt kraftigare vid
tryck, speciellt över tredje tån. Tramp-
dynan på denna tå började tillbakabildas
och bli insjunken. När ägaren väl fick
tid för besök hos sjukhuset var inte den
veterinär som hade opererat hunden
där. Den veterinär som undersökte hun-
den hävdade att det inte fanns något att
oroa sig för. Han höll dock med om att
hunden efter så lång tid inte borde ha så
ont och ville röntga tassen. Efter röntge-
nundersökningen gav veterinären henne

besked om att
det såg bra ut.
Ägaren fick allt-
så lämna sjuk-
huset med ytter-
ligare recept på

antiinflammatorisk och smärtstillande
medicin, samt löfte om att hon kunde
börja träna hunden igen utan fara.

Slutligen kontaktade djurägaren en
annan smådjursklinik, där det konstate-
rades att hundens ledbrosk i den tredje
tån nästan var helt nedslitet och att ben-
hinnorna var mycket ansträngda och
fula. Vidare fick hon veta att den tredje
tån eventuellt skulle behöva amputeras.
Ägaren anmälde veterinär XX med
anledning av operationen och behand-
lingen före, samt veterinär YY för den
behandling han utförde efter operatio-
nen.

VETERI NÄR XX:S YTTRAN DE
XX har inte utfört sesambensoperatio-
nen på djurägarens hund felaktigt. Som
framgår av journalen undersöktes hun-
den innan operationen av en annan
veterinär. Hon konstaterade sesam-
bensfraktur på falang 2 och 3. Dagens
efter blev XX visad bilderna och ansåg
att hunden borde opereras. Tid för ope-
ration bestämdes till knappt en vecka
senare. Hunden sattes på NSAID,
Rimadyl, i avvaktan på operation. XX
anser inte att en väntetid på fem dagar
för en operation av denna typ är oac-
ceptabelt lång. Det handlar nämligen

inte om en traumatisk fraktur, utan mer
av en utmattnings- eller slitfraktur.

Operationen utfördes enligt gängse
teknik med snitt palmart över leden vid
stora trampdynan. Då denna operation
utförs måste böjsenan dras åt sidan
eftersom denna passerar över leden pal-
mart. Under processen uppstod trots
försiktig, trubbig dissektion, en partiell
ruptur på senan till andra tån, på grund
av att senan var partiellt uppfibrad av
skadan. Sesambenet opererades bort
varefter böjsenan suturerades med
stålsuturer. Postoperativt konstaterade
XX normal benställning, varför han
anser att det inte har orsakat hunden
några problem. Detta bekräftas även av
de journaler som XX har tagit del av från
den senare anlitade smådjurskliniken.
Den undersökande veterinären där kon-
staterade normal tåställning och att
röntgenundersökningen inte visade
några fynd, förutom stålsuturerna. 

Vad beträffar operationen av den
tredje tån, förlöpte denna helt utan
komplikationer. Båda sesambenen
exstirperades, även om bara det laterala
var frakturerat. Enligt XX:s mening är
det vid denna typ av skador, där en kon-
stitutionell svaghet är orsaken till ska-
dan, mycket stor risk att även det andra
sesambenet kan komma att fraktureras.
XX brukar därför exstirpera båda vid
samma tillfälle. Rikligt med kapillära
blödningar förekom varför tryckbanda-
ge lades efter operationen. Inga större
kärl behövde ligeras eller elektrokoagu-
leras.

En vecka senare var hunden på åter-
besök eftersom såret hade vätskat sig och
ett flertal hudsuturer hade släppt.
Djurägaren skall, enligt undersökande
veterinär, ha uppgett att hunden kunde
komma åt att slicka, varför en extra stor
krage rekommenderades. Sårkanterna
reviderades och såret suturerades. Nästa
dag fick hunden Clindabuc och Rima-
dyl. Veterinär YY undersökte hunden
två veckor senare. YY kunde då konsta-
tera smärta vid tryck mot operation-
sområdet. Röntgenundersökningen vis-

ansvarsärende
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ade inga fynd, vilket framgår av de bifo-
gade röntgenbilderna.

VETERI NÄR YY:S YTTRAN DE
YY undersökte hunden tre veckor efter
operationen. Före undersökningen hade
han tillgång till hundens journal. Vid
detta tillfälle uppgav hundens ägare att
hunden inte stödde på den opererade
tassen. YY bedömde detta som ett onor-
malt långsamt tillfrisknande. YY:s kli-
niska undersökning visade att hunden
var lindrigt svullen samt smärtade vid
tryck mot operationsområdet på andra
tån, den tå där senan hade suturerats.
Någon smärta eller onormal ställning på
tredje tån noterade YY inte. Han skulle
i sådant fall ha antecknat detta i journa-
len. Tassen röntgades vid besöket men
inga onormala fynd gjordes. Eftersom
hunden efter operationen hade visat
tecken på sårinfektion, trots att hunden
hade stått på antibiotika, satte YY in en
annan form av antibiotika. Under besö-
ket diskuterades även andra möjligheter
att påskynda tillfrisknandet. YY tipsade
djurägaren om en hundfysioterapeut i
närheten. Två veckor senare hade YY
telefonkontakt med djurägaren. Hon
uppgav då att hunden fortfarande hade
ont efter vila. Hunden var dock längre
varken svullen eller öm vid operations-
området. YY tolkade detta besked som
ett tecken på en viss förbättring och

rekommenderade antiinflammatorisk
behandling (Rimadyl vet) igen. 

Normal läkningstid efter ett ingrepp
av det aktuella slaget, anser YY vara sex
till åtta veckor. I detta fall, där två tår
opererades samtidigt samt en sena sutu-
rerades, tror YY att man får lägga till
några veckor/månader. När en så ung
hund som i detta fall drabbas av denna
typ av fraktur, tyder det antingen på en
svag konstitution eller en vårdslös
användning, vilket YY även anser det
vara att starta hunden på ett dummyp-
rov fem dagar efter att ha blivit rekom-
menderad att sätta in antiinflammato-
risk behandling.

ANSVARSNÄMN DENS BEDÖMN I NG
Här handlar det om en operation som
kräver lång konvalescens. Det är inte
självklart att hunden blir besvärsfri efter
operationen. Hunden har fått tävla
under konvalescensen, vilket kan ha
påverkat dess tillfrisknande. Även
omständigheter som hur hunden har
bandagerats kan ha en avgörande bety-
delse, och här saknas uppgifter. Vänteti-
den för operationen är inte för lång.
Ansvarsnämnden kan inte finna att vete-
rinärerna har begått något fel.

Anmälan mot de båda veterinärerna
lämnades utan vidare åtgärder.

Johan Beck-Friis

DjurHälsocentrum i Saltsjöbaden
uthyres, alternativt 1 – 2 veterinärer

sökes för anställning eller delägande
Vi är en välutrustad smådjursklinik i bra lokaler och med goda
resurser. Kliniken har ett mycket gott renommé och en stabil djurä-
garbas i bra bostadsområden. Verksamheten lämpar sig för 
2 veterinärtjänster.

Nuvarande hyrestagare slutar sista mars och vi behöver snabbt
planera för fortsatt drift. Goda förhållanden erbjudes. Vi söker sam-
tidigt djursjukvårdare. Även försäljning av kliniken kan diskuteras.

Saltsjöbaden är ett attraktivt område med fina möjligheter till
båtsport och bad, långfärdsskridskor och skidåkning.

Information: Jan Jevring  08-717 95 35 eller 
e-mail: jjevring@yahoo.se

Schäfern fortfarande 
populäraste hunden

❘ ❙ ❚ Antalet registrerade hundar i Svens-
ka Kennelklubben ökade under 2003
med cirka 7 procent eller närmare
4 000 hundar jämfört med året innan,
meddelar SKK. Sammanlagt har 56 626
nya hundar registrerats under 2003.
Vanligast är schäfern, som återigen
blev den populäraste hundrasen mätt i
antal nyregistrerade hundar under
2003. Hela 3 114 schäfrar registrerades
förra året. Som god tvåa, och med
endast 41 färre registrerade individer,
finns golden retriever följd av labrador
retriever. På fjärde plats kommer jämt-
hunden, som är landets populäraste
nationalras och största älghundsras.
Den strävhåriga normalstora taxen
behåller femteplatsen sedan 2002.
Cocker spaniel och engelsk springer
spaniel är två
jakthundsraser
som är mycket
populära som
sällskapshundar.

Bland de raser
som minskat
kraftigt finns
bland annat
greyhound och
drever. Den grupp
av hundar som
ökat mest är
sällskapshundar-
na, en grupp som
främst består av
små hundraser.
Bland sällskaps-
hundarna har bland andra chinese
crested dog (23,6 %), långhårig chihua-
hua (33,2 %) och dvärgpudel (18,8 %)
ökat kraftigt.

2003 registrerades inga nya raser i
SKK, vilket är ovanligt. Orsaken är tro-
ligen att SKK numera kräver att en
avelsplan upprättas för att nya raser
ska få registreras. Det medför att en-
dast de som är seriöst intresserade av
avelsarbete registrerar nya raser som
tas in i Sverige. ■

❘ ❙❚ noterat

Schäfer och gol-
den retriever är
Sveriges populä-
raste hundraser.
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Skandia informerar om veterinärförbundets gruppförsäkringar under 2004

Veterinärförbundets gruppförsäkringar, avtal 16587/17417, har under 2004 följande utformning och premier:

Prisbasbeloppet per 1 januari varje år bestämmer försäkringsbeloppet i gruppliv-, sjukkapital- och
olycksfallsförsäkringen samt barnförsäkringen. Prisbasbeloppet 1 januari 2004 = 39 300 kronor.

Grupplivförsäkring
Försäkringsbelopp Årskostnad kr

-39 år 40-67 år
Medlem/medförsäkrad 393 000 (10 pbb, avtrappning från 55 år) 180 504

589 500 (15 pbb, avtrappning från 55 år) 240 732 

Gruppsjukförsäkring I (gamla försäkringen, ingen nyteckning)

Ersättning efter 1 mån karens Årskostnad kr
Medlem (ej medförsäkrad) 600/mån 552

Ersättningen är skattepliktig och premien är avdragsgill som en pensionsförsäkring.

Gruppsjukförsäkring II, avtal 17417 (ny försäkring 1996)
Medlem (ej medförsäkrad)

Sjukpenninggrundande Ersättning Årskostnad kr
månadsinkomst
Upp till 14 499 kr 700 kr/mån 312
14 500 kr - 26 999 kr 1 400 kr/mån 624 
27 000 kr - 39 999 kr 2 100 kr/mån 936 
40 000 kr och uppåt 2 800 kr/mån 1 248
Ersättningen är skattefri och börjar betalas ut efter 90 dagars sjukskrivning med så stor del som motsvarar sjukskrivningsgraden
(minst en fjärdedel). Utbetalas i maximalt 36 månader efter karenstiden. 

Sjukkapital (kan endast tecknas som tillägg till sjukförsäkringen)
Medlem (ej medförsäkrad)

Sjukpenninggrundande Ersättningsbelopp högst Årskostnad kr
månadsinkomst -39 år 40-59 år
Upp till 14 499 kr 393 000 kr (10 pbb) 636 588
14 500 kr - 26 999 kr 589 500 kr (15 pbb) 960 888
27 000 kr - 39 999 kr 786 000 kr (20 pbb) 1 284 1 188
40 000 kr och uppåt 982 500 kr (25 pbb) 1 596 1 476
Sjukkapitalet utbetalas efter 36 månaders sjukersättningstid efter graden av medicinsk invaliditet och är ett skattefritt engångsbe-
lopp. Försäkringen gäller med premiefri tid fr.o.m. det år gruppmedlem fyller 57 år. Efter fyllda 55 år kan sjukkapital inte nytecknas.
Slutålder för sjukkapital är 60 år.

Gruppolycksfallsförsäkring – heltid med Krisförsäkring

Ersättningsbelopp högst Årskostnad kr 
Medlem/medförsäkrad 786 000 180

(Dessutom ersätts vissa kostnader i samband med olycksfall)

Barnförsäkring
Kombinerad försäkring som ger ersättning både vid olycksfall och sjukdom. Gäller för alla dina barn. Makes/sambos
barn omfattas också om de är folkbokförda på medlemmens adress. Gäller till utgången av det år barnet fyller 25
år. Ersättning vid invaliditet max 30 pbb (1 179 000 kr), vid dödsfall max 1 pbb (39 300 kr). Vid olycksfall utgår
ersättning för kostnader. Årskostnad 732 kr per familj.

Barnolycksfallsförsäkring (ingen nyteckning)
Separat olycksfallsförsäkring till 20 års ålder. Ersättning vid invaliditet max 20 pbb (786 000 kr), vid dödsfall 1 pbb.
Ersättning för vissa kostnader ingår. Årskostnad 240 kr per familj.

Förbundets försäkringsservice omfattar även ansvarsförsäkring (årskostnad 250 kr), veterinärutrustningsförsäk-
ring (årskostnad 235 kr), sjukvårdsförsäkring, privatvårdsförsäkring, hem- och villaförsäkring samt praktik-
försäkring för egna företagare.
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MEDLEMSAVGI FTER
Enligt beslut av Sveriges Veterinärför-
bunds fullmäktige gäller följande med-
lems- och prenumerationsavgifter under
2004.

Fullbetalande medlem
Medlemsavgiften höjs med 150 kronor,
prenumerationsavgiften med 30 kronor
och avgiften till AEA med 48 kronor för
år 2004. Medlemsavgiften omfattar
även avgift till SVS. Se vidare nedan
under Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap.

Från den 1 januari 1993 är medlem-
skapet i arbetslöshetskassan frivilligt.
Förbundet avråder dock från att gå ur
AEA.

Fullbetalande medlem
Medlemsavgift 2 820 kr
Prenumerationsavgift SVT 830 kr
Avg arbetslöshetskassan, AEA 1 080 kr
Summa 4 730 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

För privatpraktiserande veterinärer
(= egenföretagare) är avgifterna samma
som för fullbetalande medlem ovan.
AEA ändrade sina stadgar 1994 så att
även privatpraktiker kan ansluta sig till
AEA1.

• Medlem som innehar doktorand-
tjänst och bedriver aktiv forskning på

minst 60 procent av
tjänsten kan efter
årlig ansökan bevil-
jas nedsättning av
medlemsavgiften
med 40 procent.

• Medlem som är
dubbelansluten till
universitetslärarför-
bundet (SULF) betalar
medlemsavgift endast till
veterinärförbundet. Medlemsav-
giften för 2004 är 2 892 kronor. Avgif-
ten fördelas mellan SVF och SULF.
Medlem som under året dubbelansluter
sig till SULF skall meddela detta till
veterinärförbundet. 

• Prenumeration på SVT är obligato-
risk för alla medlemmar utom för pen-
sionärer. Pensionär som ej vill prenume-
rera på SVT skall meddela detta till för-
bundskansliet. Prenumerationen upp-
hör tidigast från uppsägningsdagen.
Vidare kan två makar, som båda är med-
lemmar i förbundet, avsäga sig den ena
prenumerationen.

Herofonden
Herofonden ger från och med året efter
man fyllt 60 år en pension, som för när-
varande uppgår till mellan 1 800 och
6 200 kronor per år beroende på hur
många år man betalat Heroavgiften.
Man måste ha betalat Heroavgiften i
minst tio år för att ha rätt till Heropen-
sion. Avkastningen på inbetald avgift är
mycket god, för närvarande 96 %, vilket
innebär att inbetalda avgifter återbetalas
på två år (netto efter skatt). Flera med-
lemmar rekommenderas därför att i god
tid före 50-årsdagen ansluta sig till
Herofonden. För medlem som är anslu-
ten till Herofonden tillkommer 190
kronor per år.

Veterinärstuderande
Från och med år 2003 betalar alla vete-
rinärstuderande medlems- och prenu-
merationsavgift till SVF.

Veterinärstuderande
Medlemsavgift 200 kr
Prenumerationsavgift SVT 235 kr
Summa 435 kr

OBS! Medlemsavgift till SYVF tillkommer.

Prenumerationen är obligatorisk för
veterinärstuderande.

Pensionär
Pensionärsavgift erlägges från och med
det kvartal medlemmen går i pension.
Prenumerationen är frivillig för pensio-
närer.

Pensionär
Medlemsavgift 315 kr
Prenumerationsavgift SVT 415 kr
Summa 730 kr

OBS! Riksföreningsavgift tillkommer.

Vart går avgifterna?
Medlemsavgiften på 2 820 kronor går
till allmänna kassan för att täcka kostna-
derna för kansliet, styrelsen, kollegiet,
fullmäktige, kommittéer och nämnder
mm. Till SACO betalas 135 kronor per
yrkesverksam medlem.

FÖRSÄKRI NGAR
Livförsäkringar tecknade före den 1
januari 2002 innehöll förtidskapital

1.) Medlem som är privatpraktiker kan få
ersättning från AEA vid arbetslöshet om
all aktivitet i det egna företaget upphört.
Man kan antingen helt skilja sig från verk-
samheten eller göra ett tillfälligt uppehåll.
Tillfälligt uppehåll i verksamheten kan
man göra endast en gång per person och
företag. Om man helt skiljer sig från verk-
samheten måste inregistrerat företag avre-
gistreras, fast egendom och rörelsetillgång-
ar avyttras, hyrda lokaler lämnas. Med-
lemmen måste förstås också vara anmäld
som arbetssökande på arbetsförmed-
lingen.

➤

Medlemsavgifter och 
försäkringspremier 2004
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fram till den 31 december 2002. Från
2003 ändrades förtidskapitalet till sjuk-
kapital och separerades från livförsäk-
ringen. Alla grupplivförsäkrade som
tecknat försäkringen före den 1 januari
2002 erhöll en sjukkapitalförsäkring på
max 15 basbelopp i stället för ett för-
tidskapital på max 10 basbelopp, utan
hälsoprövning. I januari 2003 sände
Skandia ut information om förändring-
en till alla som i december 2002 var
grupplivförsäkrade med förtidskapital.
Önskar du inte sjukkapitalförsäkringen

kan du säga upp den delen och enbart
behålla livförsäkringen. Eller vice versa:
du kan säga upp livförsäkringen och
behålla sjukkapitalförsäkringen.

Ny livförsäkring kan tecknas på 10
eller 15 prisbasbelopp (pbb). Ett pbb =
39.300 kronor. Försäkringsbeloppet 10
respektive 15 prisbasbelopp gäller till
och med 54 års ålder, därefter minskas
försäkringsbeloppet med 5 procenten-
heter per år.

Ny sjukkapitalförsäkring kan tecknas
på 10, 15, 20 eller 25 prisbasbelopp. För
att nyteckna sjukkapital måste man
även vara ansluten till förbundets
gruppsjukförsäkring.

Försäkringspremierna under 2004
är följande:
Gruppliv 10 pbb, medlem/
medförsäkrad som ej fyllt 40 år 180 kr
Gruppliv 10 pbb, medlem/
medförsäkrad som fyllt 40 år 504 kr
Gruppliv 15 pbb, medlem/
medförsäkrad under 40 år 240 kr
Gruppliv 15 pbb, medlem/
medförsäkrad som fyllt 40 år 732 kr

Gruppsjukförsäkring I,
(gamla försäkringen) 552 kr
Gruppsjukförsäkring II

Inkomst upp till 14.499 kr/mån 312 kr
Inkomst 14 500-26 999 kr/mån 624 kr
Inkomst 27 000-39 999 kr/mån 936 kr
Inkomst 40 000 kr/mån-uppåt 1 246 kr

Sjukkapital, medlem/
medförsäkrad under 40 år, 10 pbb 636 kr

15 pbb 960 kr
20 pbb 1 284 kr
25 pbb 1 596 kr

Sjukkapital, medlem/medförsäkrad 
som fyllt 40 år, 10 pbb 588 kr

15 pbb 888 kr
20 pbb 1 188 kr
25 pbb 1 476 kr

Gruppolycksfallsförsäkring,
medlem 180 kr
Gruppolycksfallsförsäkring,
medförsäkrad 180 kr
Gruppolycksfallsförsäkring, barn 240 kr
Barnförsäkring 732 kr
Ansvarsförsäkring 250 kr
Veterinärutrustnings-
försäkring 235 kr

Mer information om gruppförsäkring-
arna finns i Skandias annons på sidan 42
i detta nummer av SVT.

Försäkringsbeloppet i ansvarsförsäk-
ringen uppgår till max 2 miljoner kro-
nor vid sakskada = skada på djur.
Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen
utom USA och Kanada. Veterinärut-
rustningsförsäkringens högsta ersätt-
ningsbelopp uppgår till tre prisbasbe-
lopp (2004 = 117.900 kronor). 

Riksföreningsavgifter
Enligt beslut av respektive riksförenings
årsmöte gäller följande medlemsavgifter
under 2004:

Svenska distriktsveterinärföreningen
(2003 års avgifter)
Yrkesverksam/röstande 400 kr
Yrkesverksam/ej röstande 75 kr
Pensionär 200 kr

Svenska besiktningsveterinärföreningen
Yrkesverksam/röstande 200 kr
Yrkesverksam/ej röstande 50 kr
Pensionär 50 kr
Sveriges yngre veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande + Åk V--VI 230 kr
Yrkesverksam/ej röstande + Åk I--IV 75 kr

Föreningen veterinärer i enskild tjänst
Yrkesverksam/röstande 50 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Föreningen för veterinärer i 
administrativ tjänst
Yrkesverksam/röstande 100 kr
Yrkesverksam/ej röstande 100 kr
Pensionär 10 kr

Föreningen för veterinärer vid vetenskap-
liga institutioner
Yrkesverksam/röstande 48 kr
Yrkesverksam/ej röstande 0 kr
Pensionär 0 kr

Privatpraktiserande veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande 250 kr
Yrkesverksam/ej röstande 250 kr
Pensionär 250 kr

Djursjukhusanställda 
veterinärers förening
Yrkesverksam/röstande 25 kr
Yrkesverksam/ej röstande 25 kr
Pensionär 25 kr

Sveriges Veterinärmedicinska 
Sällskap
Från och med 1990 är alla medlemmar
i förbundet även medlemmar i Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS).
Detta innebär att den särskilda med-
lemsavgiften till SVS har slopats för för-
bundsmedlemmarna, som i fortsätt-
ningen betalar till SVS via förbundsav-
giften. Medlemsavgiften för stödjande
medlem i SVS (SVS-medlem som inte
är medlem i veterinärförbundet) har av
fullmäktige fastställts till 400 kronor för
2004.

Medlemsavgift i sektionerna
Enligt beslut av respektive sektions års-
möte gäller följande medlemsavgifter
under 2004:

Häst 150 kr
Smådjur 250 kr
Husdjur

Yrkesverksam 150 kr
Pensionär 100 kr

Livsmedel
Yrkesverksam 250 kr
Pensionär 150 kr
Studerande 50 kr

Försöksdjur (2003) 100 kr

➤
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Inbetalning av medlemsavgifter och
försäkringspremier
Avgifter och premier aviseras via för-
bundets dataregister med en fjärdedel
per kvartal. Om de sammanlagda årsav-
gifterna ej överstiger 900 kronor kan
dock hela beloppet debiteras på en gång
i början av året. 

Medlem som anser att debiteringen
är felaktig bör snarast kontakta
förbundskansliet.

Dröjsmålsränta
Medlem som efter
betalningspå-
minnelse ej
betalar
sina
avgifter
debiteras
dröjs-
målsrän-
ta med för
närvarande
11 procent
(= riksbankens
referensränta +
8 procentenhe-
ter).

Gratisförsäk-
ringar 
Studerandemedlemmar som
avslutat studierna i årskurs 6 erhåller fri
liv-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring
under två år. Ansvarsförsäkringen gäller
dock enbart för legitimerad veterinär.

Dessa medlemmar är sålunda gratis
försäkrade under 2004 och 2005 med
gruppliv på 10 prisbasbelopp (393 000
kronor) samt för olycksfall med ett
grundbelopp på 10 prisbasbelopp
(393 000 kronor). Vid en invaliditetsg-
rad på minst 50 procent utbetalas det
dubbla beloppet. Det innebär en högsta
invaliditetsersättning på 786 000 kro-
nor. Ansvarsförsäkringens maximala
ersättningsbelopp är vid personskada 10
miljoner kronor och vid sakskada (=
skada på djur) 2 miljoner kronor.

En förutsättning för att tillhöra liv-
och olycksfallsförsäkringen är full ar-
betsförhet. De medlemmar som berörs
av detta får information direkt från för-
bundet.

OBS! Liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring-
arna upphör automatiskt när den försäk-

rade medlemmen fyller 67 år. Vill försäk-
ringstagaren säga upp försäkringen före
67 års ålder måste skriftlig uppsägning
sändas till förbundet. Man kan utträda

ur försäkringen per den första i varje
månad. Uppsägning skall vara förbundet
tillhanda senast 10 dagar före önskat
utträdesdatum.  ■

Danska veterinärer söker jobb i Sverige
Har du svårigheter att rekrytera veterinärer? Det råder brist på
veterinärer i Sverige, men i Danmark är situationen inte
densamma. Nu kan du som arbetsgivare delta i ett andra

Rekryteringsmöte i Köpenhamn

11 mars 2004
Rekryteringsmötet arrangeras i samarbete mellan
arbetsförmedlingarna i Sverige och Danmark, och med stöd av
EURES, nätverket för europeisk samverkan på arbetsmarknaden.

Du kan delta personligen, eller anmäla ditt personalbehov till
svensk af-personal. Dansk arbetsförmedling svarar för
inbjudningar till intresserade arbetssökande.

Är du intresserad, eller vill veta mer? Kontakta EURES-
förmedlare Linda Schön, Arbetsförmedlingen Jönköping, tel
036-151234 eller via e-post: linda.schon@lanf.amv.se

www.ams.se

Lundabygdens Djursjukhus
söker 

Smådjursveterinär
Vi söker en smådjursveterinär, helst med specialistkom-
petens eller med några års yrkeserfarenhet. Gärna med
inriktning på medicin. Om du ännu inte har specialist-
kompetens kan du fortsätta din utbildning här. 
Tjänstgöringsgrad 80 – 100% efter överenskommelse
med Dig. 
Tillträde snarast.
Sista ansökningsdag 1 mars 2004.

Ansökan skickas till: Karin Ekberg, Lundabygdens
Djursjukhus KB, Box 128, 221 00 Lund.
Om du har frågor, hör av dig till Karin Ekberg 
046-313551 eller 070-7558832
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Sällskapet för smådjursreproduktion

inbjuder till kurs i  
ONKOLOGI

den 27 mars kl 9,00-17,00 Ultuna
Föreläsare: Henrik von Euler leg. vet. VMD
Kursavgift: 700 för medlemmar och 800 för icke medlemmar 

Lunch ingår i kursen

Anmälan genom att betala in på Pg 835 56 24-1 Sällskapet för
smådjursreproduktion. Ange namn, adress och telefon på 
pg- talongen.

Upplysningar: Annika bergström 018-671496,  
Annika.Bergström@kirmed.slu.se
Sven Ödman 0703-164165,  sven@djurdoktorn.se

KLINIKVETERINÄR
Djurkliniken i Sundsvall söker klinikveterinär med specialist-
kompetens eller erfarenhet av smådjursjukvård. Tjänsten är ett
längre vikariat med goda möjligheter till förlängning.

Vi, 15 fast anställda arbetar i stora ljusa moderna lokaler med
centralt läge i Sundsvall. Ca 15 000 patienter besöker oss årli-
gen. Kliniken har hög standard, är välutrustad och vi arbetar i
Trofastmiljö. 

Välkommen till ett kreativt team där möjligheter finns för dig som
vill forma och påverka din framtid.

Tillträde snarast.

Skicka din ansökan med löneanspråk till
annika.stafren@telia.com eller
Djurkliniken i Sundsvall 
Södra Allén 5
852 39 Sundsvall
www.djurkliniken.se

Frågor besvaras av Annika Stafrén tel: klin. 060-14 70 17 eller
060-12 50 46 eller mobil 070-245 50 46.

Mindre smådjurspraktik 
överlåtes i

Helsingborg City
Praktiken är etablerad sedan länge med bra patientunderlag.

Utvecklingsmöjlighet för veterinär med ambitioner!
För info ring 070-2382292 (dagtid) eller 042-154499 (kvällstid).

❘ ❙ ❚ noterat

Karin Östensson 
i Formas styrelse
❘ ❙ ❚ Karin Östensson, ordförande i Sveri-
ges Veterinärförbund, är från och med
årsskiftet ledamot i styrelsen för Formas
(Forskningsrådet för miljö, areella när-
ingar och samhällsbyggande). Hon blev
tillfrågad och utsedd av regeringskansli-

et, som tillsätter hälften av
styrelsen. Den andra hälften
föreslås av forskarkollektivet
efter val, men utses av reger-
ingen. Bland övriga i Formas
nya styrelse märks professor
Marianne Jensen-Waern från
fakulteten för Veterinärmedi-
cin och husdjursvetenskap,

SLU i Uppsala.
Formas är strategiskt mycket viktigt

eftersom det är det råd som veterinär-
medicinen framför allt rekryterar sina
forskningsanslag från. Karin Östenssons
uppgift blir att bevaka området djur-
skydd och veterinärmedicin. ■

Thailändska kycklingar
begravs levande
❘ ❙ ❚ Thailands metod för att avliva kyck-
lingar i samband med det pågående
influensautbrottet upprör omvärlden.
Kycklingarna stoppas levande i säckar
som binds ihop, kastas i stora gropar och
täcks över med jord. Tv-bilder från avliv-
ningarna har chockat många, rapporte-
rar Reuters.

– Många ringer oss och ber oss göra
något, berättar Chisanu Tiyacharoensri,
veterinär och talesman för Thai Society
for the Prevention of Cruelty to Animals.
- Kycklingarna borde dödas innan de
stoppas i säckarna, det kan ta fem till tio
minuter för dem att kvävas, fortsätter
han.

Men att ta upp frågan just nu med
den thailändska regeringen tror han inte
är någon idé. - Läget måste bli lugnare
först innan vi kan diskutera bättre avliv-
ningsmetoder. I nuläget skulle de bara
ignorera oss, säger han.

Det thailändska jordbruksministeriet
skäms dock inte för sättet att avliva
kycklingar. De menar att det är en stan-
dardmetod och att kycklingarna dör på
några minuter: "det är som att somna i
bilen". ■
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SEMINVETERINÄR
Vi söker ytterligare en veterinär att arbeta tillsammans med oss

under hela eller delar av betäckningssäsongen 2004.
Vi har 2 st mycket välmeriterade holländska hingstar på station

samt är mottagarstation. Vi jobbar även med fryst sperma.
Välkommen att höra av Dig till

Stationschef Pia Weimark 0380-20000, 070-7670154 
Eller

Veterinär Lars Uhlin 036-327717
Mail to: pia@vdlstud-sweden.com

www.vdlstud-sweden.com

EuroStud Stuteri & Semin
Stenseryd, Bostället

571 97 Forserum

Veterinär K G Linderholm inbjuder till ett
nytt program för sina uppskattader resor: en
musik- och konstkryssning i norra Italien,
operans och violinens land, i trakter kända
även för parmaskinka, parmesanost, gorgon-
zola och sina speciella viner.

Kryssningen går från Venedig till Cremona
(Stradivarius hemstad) och vi gör dessutom
utflykter till orter som Parma,  Ferrara och
Mantua. Vi besöker Guggenheimmuseet i Ve-
nedig och lyssnar till klassisk musik ombord
och i land. Under två kväller har vi möjlighet
att besöka operafestivalen i  Verona. Ett antal
biljetter till föreställningarna ”La Traviata”
och ”Madame Butterfly” i berömda
”Arena di Verona” finns redan reserverade.

För största bekvämlighet sker resan som
vanligt med ett femstjärnigt kryssningsfar-
tyg, River Cloud II. Vi bor hela tiden om-
bord och slipper flytta från hotell till hotell.
Allt ingår i priset: kryssning i utsides dub-
belhytt, helpension med sex måltider per
dag inkl. viner till huvudmålen, guidade ut-
flykter, musikprogram samt flyg t/r och
transfers. Kostnaden för operaföreställninga-
rna i Verona ingår dock inte, bl a då det
finns olika prisklasser att välja bland.

Då veterinärerna är en uppskattad och tro-
gen resenärgrupp vill rederiet inte bara an-
passa det här specialprogrammet till våra
önskningar om konst- och musiktema utan
också låta det ingå i ett förmånligt pris.

Venedig - Cremona 11-18 juli
Pris fr 12.900:-

För mer detaljerad information och förhands-
anmälan (ej bindande) kontakta:

K G Linderholm
Alviksvägen 133, 167 62 Bromma
Tel: 08-800 500. Fax: 08-264 647

En auktoriserad resebyrå, specialiserad på
kryssningar, övertar därefter ansvar, garan-
tier, prisdetaljer och resetekniska arrang-
emang för resan.

Veterinär-
kryssning

Musik och konst
i norra Italien

Svenska

■ Nya
27/3 -04. Kurs i onkologi arrangeras av
Sällskapet för smådjursreproduktion i
Ulltuna. Info: Annika Bergström 
tel: 018-67 14 96, e-post:
annika.bergström@kirmed.slu.se eller
Sven Ödman tel: 0703-16 41 65, e-post:
sven@djurdoktorn.se 
(se annons i denna tidning)

11-12/11 -04. Veterinärmötet arrange-
ras i Ulltuna, Uppsala av Sveriges Vete-
rinärmedicinska sällskap och Sveriges
Veterinärförbund. Info: Marianne Lun-
dquist, Sveriges Veterinärförbund, 
Box 12709, 112 94 Stockholm, 
tel: 08-545 558 27, 
e-post: marianne.lundquist@svf.se

■ Tidigare publicerade
20-21/2 -04. Kurs i plastikkirurgi,
Västerås. Arr: Svenska Djursjukhusföre-
ningen i samarbete med SVS Smådjurs-
sektion (SVT 1/04)

3/3 -04. Starta eget – inspirations-

dag, Malmö. Arr: SACO i samband

med Sveriges Veterinärförbund. (SVT
1/04)

5/3 -04. Kurs C15 för djursjukvårda-

re, Ultuna. Arr: Kompetenscentrum
smådjur, SLU. (SVT 16/03)

9-10/3 -04. Kurs i mastitbekämpning

på besättningsnivå, Uppsala. Arr:
Svensk mjölk. (SVT 16/03)

11/3 -04. Grundkurs i smådjurstand-

vård för tandläkare, veterinärer

och djurvårdare, Helsingborg. Arr:
Sveriges Tandläkarförbund. 
(SVT 16/03)

12/3 -04. Kurs C15 för djursjukvårda-

re, Ultuna. Arr: Kompetenscentrum
smådjur, SLU. (SVT 16/03)

12-13/3 -04. Kurs i akut ögonkirurgi,
Visingsö. Arr: Skalpellen och Jönkö-
pings Smådjursklinik. (SVT 1/04)

13-14/3-04. Kurs i tandsjukdomar

hos katt samt kanin och marsvin,
Halmstad.  Arr: Svenska sällskapet för
djurtandvård (SSDt) (SVT 16/03)

20-21/3 -04. Grundkurs i reptilsjuk-

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

kongresser
& kurser

➤
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24-25/3 -04. Svenska Djurhälsovår-

dens fortbildningskonferens, Bil-
lingehus, Skövde. (SVT 1/04)

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

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

26-28/4 -04. The Food 21 Symposium,

Towards Sustaiable Production and

Consumption, Uppsala. Arr: SLU.
(svt1/04)

6-7/5 och 17-19/5 -04. Grundkurs för

hund- och kattdagis/pensionat,
Ultuna. Arr: Kompetenscentrum
smådjur, SLU. (SVT 16/03)

3-4/09 -04. Konferens "Smådjursda-

garna", Ultuna. Arr: Kompetenscen-
trum smådjur, SLU. (SVT 16/03)

23-24/09 -04. Kurs i genetik och

smådjursavel, Jällaskolan. Arr: Kom-
petenscentrum smådjur, SLU. (SVT
16/03)

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

Internationella

Fler internationella kurser hittar Du på
Vet Agendas hemsida: 
http://www.vetagenda.com och på Bri-
tish Small Animal Veterinary Associa-
tions hemsida: 
http://www.bsava.com

■ Nya
3-5/3, 17-19/3, 31/3, 1-2/4, 21-23/4 -04.

Kurs i Anvendt Bioinformatik arran-
geras av Den Klg. Veterinær- og landbo-
højskole i Danmark. 
Info: www.kvl.dk/efteruddannelse

1/9 -04. Master i Fødevarekvalitet og

–sikkerhed arrangeras av Den Klg.
Veterinær- og landbohøjskole i Dan-
mark. Kurserna kan även läsas separat.
För mer information om utbildningen
och de olika modulerna se 
www.kvl.dk/efteruddannelse

■ Tidigare publicerade
21-22/2 -04. Kurs i Ophthalmology in

general practice, Oslo Arr: Jan F.
Andersen A/S. (SVT 1/04)

23-25/2 -04. International Confe-

rence on Animal Welfare, Paris,
Frankrike. (SVT 10/03)

1-5/3 -04. Ethics and Communica-

tion, Den Kgl Veterinær- og Landbo-
højskole, Danmark. (SVT 14/03)

6-7/3 -04. Kurs i Successful approach

to emergency colic in the horse,
Oslo. Arr: Jan F. Andersen A/S. (SVT
1/04)

8-12/3 -04. Legislation, Den Kgl Veter-
inær- og Landbohøjskole, Danmark.
(SVT 14/03)

29/3-2/4 -04, 26-30/4 -04 och 10-14/5

-04. Master of Veterinary Public

Health, modul 3: Diseases Control

Strategies, Danmark. Arr: Den Kgl.
Veterinær- og landbohøjskole. (SVT
1/04)

31/3-1/4 -04. Focus on veterinary

nutrition symposium, Chicago, USA.
Arr: Petfood industry magazine. (SVT
1/04)

13-16/4 -04. International Conferen-

ce on the Control of Infectious Ani-

mal Diseases by Vaccination, Paris,
Frankrike (SVT 10/03)

19-24/4 -04. Statistics and Experi-

mental design, Helsingfors Universi-
tet, Finland. (SVT 14/03)

24-25/4 -04. Praktisk grunnkurs i

tannmedisin i smådyrpraksis, Oslo.
Arr: Jan F. Andersen A/S. (SVT 1/04)

29/4-2/5 -04, 3-6/6 -04, 2-5/9 -04, 21-

24/10 -04. IVAS basic course on

Veterinary acupuncture, Köpen-
hamn. Arr: Nordic veterinary associa-
tions. (SVT 1/04)

8-9/5 -04. Practical course in veteri-

nary dentistry, step 2, Oslo. Arr: Jan F.
Andersen A/S. (SVT 1/04)

5-6/6 -04. Kurs i bløtvevskirurgi, del

1, Oslo. Arr: Jan F. Andersen A/S. (SVT
1/04)

7-11/6 -04. 5th World Congress Food-

borne Infections and Intoxications,
Berlin, Tyskland (SVT 11/03)

27-28/6 -04. The International Sym-

posium about Diseases of the Icelan-

dic Horse, Island (SVT 10/03)

2-4/7 -04. European college of

veterinary surgeons, Prag. (SVT
1/04)

23-27/8, 6-10/9 och 4-8/10 -04. Mas-

ter of Veterinary Public Health,

modul 2: Epidemiology and Biosta-

tistics, Danmark. Arr: Den Kgl. Veter-
inær- og landbohøjskole. (SVT1/04)

25-28/8 -04. The Fifth World Con-

Djursjukhuset Gammelstad söker
Smådjursveterinär för tillsvidareanställning

Djursjukhuset Gammelstad ligger utanför Luleå. Vi är för närvarande fyra
veterinärer och sju djursjukvårdare/djurvårdare. Hund och katt är vår
huvudsakliga patientgrupp. Vårt upptagningsområde omfattar en stor del
av Norr- och Västerbotten och patientantalet ökar stadigt. Vi erbjuder dig
en stimulerande arbetssituation i ett trevligt gäng. Vi söker i första hand en
veterinär med god klinisk erfarenhet av hund- och kattsjukvård men alla
veterinärer är välkomna att söka. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skickas till Chefveterinär Pia Åström, Djursjukhuset Gammelstad,
Företagsvägen 5, 954 33 Gammelstad. Pia Åström besvarar också dina
frågor om tjänsten och du kan nå henne på telefon 0920 – 25 30 20 eller
e-mail pia.astrom@vetcare.se

➤
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Jobb som 
distriktsveterinär

Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till
följande stationer:

Årjäng – en heltidsanställning (dnr 06-538/04)

Linköping – en heltidsanställning (dnr 06-539/04)

Hudiksvall – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 
31 januari 2005 (dnr 06-540/04)

Klippan – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 
31 december 2004 (dnr 06-541/04)

Vännäs – ett långtidsvikariat 60–100 % t.o.m. 
30 september (dnr 06-542/04)

Ånäset – en heltidsanställning (dnr 06-543/04)

Hede – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 
31 augusti 2005 (dnr 06-544/04)

Hedemora – ett korttidsvikariat 75–100 % 
(tre månader med ev. möjlighet till förlängning) 

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 1 mars 2004.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

Stadsveterinär
Billströms

Stipendiefond
Livsmedelssektionens styrel-
se ledigförklarar härmed sti-
pendier ut Stadsveterinär
Billströms stipendiefond.
Ändamålet med fonden är
att “utdela stipendier till legi-
timerad svensk veterinär
som ägnar sig åt livsme-
delshygien och som önskar
antingen genom resor stu-
dera någon av livsmedelshy-
gienens grenar eller vid
instution bedriva vetenskap-
lig forskning beträffande
detta ämne”. 
Disponibelt belopp för utdel-
ning är 90 000 kronor.

Ansökan ställs till:
Livsmedelssektionens styrelse,
c/o Torbjörn Axelsson 
Odensvi, Fröö
594 94 Gamleby

Ansökan ska innehålla

För forskningsprojekt:
Beskrivning av projektet, en
klar metodbeskrivning, redo-
görelse för ev preliminära
resultat, genomgång av rele-
vant litteratur samt en utför-
lig ekonomisk kalkyl med
angivande av eventuella
ytterligare bidragsgivare.

Till samtliga ansökningar
skall bifogas meritförteck-
ning inkl publikationsförteck-
ning.

Ansökan ska inges i 5
exemplar och vara styrelsen
tillhanda senast den 
31 mars 2004.

Ytterligare upplysningar läm-
nas av Torbjörn Axelsson,
tel: 070-524 00 16.

gress of Veterinary Dermatology,

Wien, Österrike. (SVT 14/03)

15-18/9 -04. BEVA konferens, Bir-
mingham, England. Arr: British Equine
Veterinary Association.

24-26/09 -04. Of the race and endu-

rance horse, Oslo, Norge. Arr: CES-
MAS (Conference on Equine Sports
Medicine and Science). (SVT 16/03)

24-25/9 -04. 8th Annual Conference

of the European Society for Dome-

stic Animal Reproduction, ESDAR,

Warszawa, Polen. (SVT 13/03)

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

WSAVA, the 10th European Congress

of FECAVA and the 7th Hellenic Con-

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

25-29/10 -04 och 29/11-3/12 -04. Mas-

ter of Veterinary Public Health,

modul 4: Animal Health Economics,

Danmark Arr: Den Kgl. Veterinær- og
landbohøjskole. (SVT 1/04)

12-15/6 -05. The 4th International

Dairy Federation International

Mastitis Conference, Maastricht,
Nederländerna. 

14-17/9-05. BEVA konferens, Harroga-
te, England Arr: British Equine Veteri-
nary Association. (SVT 1/04)  ■ 

Granskning av artiklar

Samtliga artiklar som inkommer till Svensk Veterinärtidning (med un-
dantag av insändare, reseberättelser o d) granskas före
publiceringen. Granskningen avser artikelns sakinnehåll
och vetenskapliga uppläggning. Som regel anlitas
ämnesföreträdare från veterinärmedicinska fakulteten
eller SVA men även andra personer kan komma ifråga
för olika specialområden. Redaktionen använder sig
som regel inte av utländska granskare. Artiklar skriv-
na av svenska ämnesföreträdare utsätts endast för
grankning av den vetenskapliga uppläggningen.

Redaktionen
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VI SÖKER

BitrBitrBitrBitrBitr. länsveterinär. länsveterinär. länsveterinär. länsveterinär. länsveterinär
REF.NR 112-931-04

Besök vår webbplats där du får mer information, www.f.lst.se
- Lediga jobb eller kontakta avelningschef Lars Sandberg,
länsveterinär Marie-Louise Sjöberg eller bitr. länsveterinär
Katharina Gielen. Tel. 036-39 50 00 (vx).

Välkommen med din ansökan senast  den 1 mars 2004.
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Vi söker en Klinikveterinär
(smådjur) med intresse för
kirurgi och ortopedi till vårt
djursjukhus. Vi har arbetstid
mellan 07.00-22.00 vardagar
och 8.00-17.00 lörd, sönd.
samt helgdagar.
(6 timmars arbetsdag samt 
1 lörd. eller sönd. var tredje
vecka = heltid)
Välkommen i vårt glada
gäng!

Sista ansökningsdag 29/2-04.
Box 1257, 501 12 Borås

Tel: 033-20 54 50
e-post till: 

ullag@blastjarnan-boras.com

Bistert förstaår för 
ny SLU-fakultet
❘ ❙ ❚ Den nya fakulteten för veterinärmedi-
cin och husdjursvetenskap vid SLU får ett
bistert första levnadsår, rapporterar
Upsala Nya Tidning den 23 januari. Peng-
arna räcker inte för att få budgeten att gå
ihop. Gamla skulder på 60 miljoner
kronor måste också börja betalas av.

– För övriga fakulteter är det nollresul-
tat som gäller. Vi måste få ett överskott så
att vi kan betala av 6 miljoner kronor på
våra gamla skulder, säger Sune Lindh,
chef för det nya fakultetskansliet, till UNT.
– 2004 kommer att bli ett år där vi letar
efter möjligheter att spara pengar. Vi ska
göra en ekonomisk analys av alla institu-
tioner och se över all verksamhet.

Till de värst drabbade hör strukturbio-
logerna, som tidigare tillhörde JLT-fakulte-
ten. Deras statsanslag kan komma att
minska med 60 procent. Problem har
också Institutionen för husdjurens utfod-
ring och vård, som sedan nyår ingår i den
nya djurfakulteten. Institutionen dras
med stora underskott för den dyra stall-
verksamheten.

❘ ❙ ❚ noterat

Trots de ekonomiska bekymren är
fakultetens dekanus Arvid Uggla optimis-
tisk. – Den nya fakulteten har potential
att utvecklas. Vi ska lösa de ekonomiska
problemen, inklusive de stora underskot-
ten för den kliniska verksamheten.

Den nya fakultetens lokalbehov utreds
av avgångne dekanus Göran Dalin. Under
tiden fortsätter man arbetet att minska
lokalytan för att spara pengar. ■

Smågrisar exporteras
till Tyskland
❘ ❙ ❚ Swedish Meats har börjat
exportera smågrisar till Tysk-
land, rapporterar tidningen
ATL den 25 januari. Två bilar
med 1 260 grisar har redan
lämnat landet, och två bilar till
kommer att åka.

– En nödåtgärd för att
skapa drägliga förhållanden
på den säljande gården, säger Carl-Olov
Port på Swedish Meats till ATL. Det är
överskott på smågrisar i Sverige och
grisarna kan inte placeras inom landet.
Swedish Meats har en tid försökt få fart

på insättningarna genom bland annat
utslaktningsersättningar till
slaktsvinsproducenterna. Men det har
inte räckt till för att lösa den akuta krisen
hos smågrisproducenterna och nu lyfter
man ut en del av överskottet ur landet.
Totalt räknar Carl-Olov Port med att
5 000 smågrisar behöver exporteras för
att det ska bli balans på marknaden.

Bakgrunden till smågrisöverskottet är
den utbyggnad av smågrisproduktionen
som skett de senaste åren och som inte

följts av en motsvaran-
de utbyggnad av
slaktsvinsplatserna.
Men det är inte ofta
man behöver exportera
smågrisar.

– Det gick iväg en bil i
somras. Annars är det
bra många år sedan
sist, säger Carl-Olov
Port. Exporten innebär
inga besvärande långa
transporter, enligt

Swedish Meats. Exportgrisarna hämtas
från besättningar i södra Sverige och
lastas i Hörby om till exportbilen.
Därifrån transporteras grisarna direkt till
uppfödare i norra Tyskland. ■



Veter AB marknadsför veterinärläkemedel i Finland, Norge och Sverige. Kärnan i verksamheten är ett långsiktigt 
samarbete med fransk-amerikanska Merial, en av världens största koncerner inom det veterinärmedicinska området. 
Viktigaste produktområden är idag antiparasitära medel och vacciner. Nya produktområden tillkommer under året.

Vi söker en 

PRODUKTSPECIALIST 
till region Mälardalen

med ansvar för försäljningen i distriktet. Arbetet är mycket självständigt och medför stort eget ansvar i samarbete med 
Produktchefer och vår Produktspecialist i södra Sverige.
Huvuduppgiften är att förmedla medicinsk produktinformation till landets veterinärer och apotek samt att återföra 
kliniska erfarenheter, kunskaper och idéer.
Detta sker oftast genom besök hos enskilda veterinärer och djurkliniker, men också genom symposier och andra 
typer av utbildningsprogram. Arbetet kräver mycket resande, en hel del övernattningar och medför ibland obekväma 
arbetstider.
Bland personliga egenskaper värdesätter vi att Du är utåtriktad, ambitiös och ansvarskännande. Du skall ha gymnasie- 
utbildning med lämplig påbyggnad inom till exempel lantbruk, djursjukvård eller biologi och det är en fördel om Du 
har erfarenhet av konsulent-/produktspecialistarbete inom läkemedelsindustrin. Du måste också behärska engelska 
i såväl tal som skrift.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av Peter Jerneld, telefon 08-55420360 
Ansökan vill vi ha senast den 2 mars 2004 under adress: 
Veter AB, Klockarvägen 114, 151 61 Södertälje
Eller per mail: offi ce@veter.se

Nya lagar från den 1 januari
2004

Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
Grundnivån höjs till 180 kronor per dag
från och med år 2004. Höjningen gäller
belopp som betalas ut under samman-
lagt högst 390 dagar till föräldrar som
har låg eller ingen inkomst alls. 

Skatteverket blir ny myndighet
Skatteverket ersätter Riskskatteverket
och de nuvarande tio skattemyndighe-
terna. Myndigheten kommer att ha
skattekontor i olika regioner. Huvud-
kontoret ligger i Solna.

Omedelbart avdrag för utgifter för repara-
tion och underhåll av näringsfastigheter
Den som betalar skatt kan dra av utgif-
ter för reparation och underhåll av bygg-
nader och markanläggningar omedel-
bart, även om utgifterna fördelats på
flera år i räkenskaperna. 

Slopad arvsbeskattning 
mellan makar och sambor
Arvsbeskattningen mellan makar och
sambor slopas mot bakgrund av de
senaste årens stigande marknadsvärden
och därmed höjda taxeringsvärden på
småhus som har lett till ett markant ökat
uttag av arvsskatt. Den efterlevande ska
inte behöva sälja sin bostad för att
kunna betala arvsskatten. 

Skärpta regler för
skatteförmån av lånedator
Den som har en lånedator via sin arbets-
givare får inte byta ut denna förmån mot
kontant ersättning med mer än 10 000
kronor. Anställda som har godkänt att
deras lön sänkts genom ett bruttolöne-
avdrag får alltså göra en lönesänkning
med upp till 10 000 kronor under ett år
utan skattekonsekvenser. 

Redovisning av könsfördelningen 
i företagsledningar
Företagen ska i årsredovisningarna redo-
visa fördelningen mellan män och kvin-
nor bland styrelseledamöter, verkstäl-
lande direktörer och andra personer i
företagens ledning. Företag som har
högst tio anställda undantas från redo-
visningskravet. 

Skattereduktion för miljöförbättrande
installationer i småhus 
Husägare får en skattereduktion vid
installation av ett biobränsleeldat upp-
värmningssystem, maximalt 15 000
kronor, i ett nyproducerat småhus eller
vid installation av energieffektiva föns-
ter i ett befintligt småhus. Dock högst
10 000 kronor. Installationen ska ha
påbörjats tidigast den 1 januari 2004
och avslutats senast den 31 december
2006. 

Dämpningregel av fastighetsskatt
Om taxeringsvärdet på ett småhus,
bostadsdelen i ett hyreshus eller ett små-
hus med tillhörande mark på en lant-
bruksenhet höjs vid en fastighetstaxer-
ing, ska inte höjningen slå igenom
direkt på uttaget av fastighetsskatt. Höj-
ningen ska fördelas lika mellan de år
som återstår fram till nästa allmäna eller
förenklad fastighetstaxering. Reglerna
ska tillämpas från 2004 års taxering för
småhus från 2005 års taxering för
hyreshus och från 2006 års taxering för
lantbruk. 

(Källa: Riksdag och Departement, nr 1,
2004)

från riksdag
och departement
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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: SØLVI SØRGJERD

PRIVAT PRAKTISERANDE VETE-
RINÄRERS FÖRENING – P V F

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA
VETERINÄRERS FÖRENING –
DAVF (VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare: ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: MARIA LENDAU

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: ANDERS SANDBERG

Sekreterare: TORBJÖRN AXELSSON

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Lägre A-kassa vid föräldra-
ledighet och sjukdom
Veterinärförbundet vill informera om
att ersättningen från a-kassan kan påver-
kas negativt om man exempelvis är för-
äldraledig eller sjuk före arbetslösheten.
Två domar i Regeringsrätten under
2002 har skärpt läget. 

Endast om föräldraledigheten är på
heltid eller är så omfattande att den
arbetade tiden understiger 70 tim-
mar/månad (ca 40 procent av arbetat
tid) räknas föräldraledigheten som över-
hoppningsbar tid när dagpenningen i a-
kasseersättningen fastställs. Man kan
således aldrig räkna månader med 70
timmars arbete eller mer som överhopp-
ningsbar tid.

Detta är av särskild betydelse för de
medlemmar som har tidsbegränsade
anställningar och som är osäkra på för-
längning. Man bör om möjligt undvika
att arbeta på deltid med 70 timmar per

månad eller mer inför en befarad arbets-
löshet. Man bör försöka arbeta med så
stor omfattning som möjligt under
minst sex månader före arbetslösheten. 

Exempel: Per som har en heltidsan-
ställning, tar ut föräldraledighet i 12
månader på halvtid i kombination med
halvtidsarbete. När föräldraledigheten
är slut blir Per arbetslös. Eftersom Per
arbetat på sin halvtidsanställning i 70
timmar eller mer per månad är denna
tid inte överhoppningsbar. Pers dagpen-
ning från a-kassan grundas på den halva
anställningen och inte på heltidsanställ-
ningen. Om Per däremot varit föräldra-
ledig exempelvis på heltid eller 75 pro-
cent hade tiden med föräldraledighet
varit överhoppningsbar eftersom arbets-
tiden är mindre än 70 timmar per
månad. Därmed hade Pers dagpenning
grundats på den inkomst han hade från
heltidsanställningen innan föräldrale-
digheten. 

Eftersom detta inte minst är en viktig
jämställdhetsfråga som berör många
inom arbetslivet har SACO vid flera till-
fällen tagit upp frågan med politikerna
för att försöka se till att lagstiftningen
ändras på detta område. 

(Källa: Universitetsläraren nr 20, 2003)

kanslinytt Stipendium
Djurvännernas Förening i
Stockholms stipendium 
(25 000 kr) utdelas till per-
son eller personer, som
genom forskning eller
genom annan insats främjar
djurs välfärd. Stipendiet
sökes före den 15 mars
2004 genom insändande av
ansökan med kortfattad
motivering till: 
Djurvännernas Förening 
i Stockholm 
c/o Hans Hermansson
Bondegatan 25A
116 33 Stockholm

Skriv gärna insändare och 
debattinlägg till Svensk

Veterinärtidning, men skriv inte
för långt – max 6 000 tecken 

inkl blankslag.



❘ ❙ ❚ kåseri

En utvärderad overklighet

"Det ät nyttigt för er på Veterinärhögskolan med lite verk-
lighetsförankring." 

Hur ofta har man inte hört variationer på detta! Kollegan,
den ordinarie distriktsveterinären, brukade ringa på våren och
höra om jag kunde kvacka under sommaren. Med ett belåtet
skrockande tillade han: "Det är nog nyttigt för dig att komma
ut i verkligheten ibland." 

I Direktiv till utredningen av V-fakulteten (fastställt vid rek-
tors beslutsmöte 2001-05-09) kan man läsa: "Veterinärmedi-
cinska fakulteten har, i likhet med andra motsvarande fakulte-
ter i Europa, haft svårigheter att anpassa verksamheten till en
förändrad omvärld." Detta torde kunna tolkas som att inte
heller våra europeiska systerfakulteter lever i verkligheten. All-
tid en tröst! Varför anses verkligheten ha så svårt att infinna sig
hos oss? Är V-fakulteten en låtsasvärld?  

Men det finns dom som har förstått. Min bror, bergsingen-
jören, sa en gång: "Ni i universitetsvärlden ska ju vara duktiga
på allt. I mitt jobb är det bara en sak som räknas, jag ska tjäna
pengar åt företaget." 

Det ligger mycket i vad min bror sa. På Fakulteten ska vete-
rinären vara framstående pedagog, skicklig utforskare, god
informatör, pragmatisk ekonom, smidig admi-
nistratör, social varelse, empatisk medarbe-
tare, uppskattad chef etc. Jag höll på att
glömma – vi ska också vara duktiga på
kliniken/laboratoriet. Sitter inte heller
fel om man kan slå i en spik eller byta en
glödlampa, då vaktmästarna för länge
sedan rationaliserats bort. 

Dessutom utvärderas vi titt som tätt, av
studenterna i kursvärderingar, av kolleger
när vi försöker klättra uppför karriärstegen,
av kolleger när vi är nöjda med den pinne
vi sitter på, av forskningsråden när vi
söker pengar, av referee när vi skickat in
ett manuskript till en vetenskaplig tid-
skrift. Ibland bedöms vi i klump av ett
utländskt lärosäte. Till följd av de så
kallade dåliga tiderna räcker inte
pengarna längre till vår verksam-
het. Prefekterna för de nya
storinstitutionerna på V-fakul-
teten håller nu på att utvärde-
ra verksamheten. Gör vi till-
räcklig mycket för skattepeng-
arna? En intressantare fråga
vore: Gör vi rätt saker för peng-
arna?

Apropå min bror igen, bergsingenjörsutbildningen vid
KTH i Stockholm finns inte längre. Veterinärutbildningen
finns tack och lov kvar. Själv gick jag enligt den studieordning
som sjösattes 1966. Sedan infördes ett antal så kallade smärre
förändringar. År 1997 var det dags för NYS, den nya studie-
ordningen. Ytterligare en utbildningsreform lär vara på gång.
Måtte vår veterinärutbildning bli allt bättre! Jag förutsätter att
legitimationsutfärdaren, SJV, håller koll på vad som ingår i vår
föränderliga utbildning. 

Förresten heter det inte veterinärutbildning längre. Studen-
terna läser Veterinärprogrammet på SLU, likt tvätten som
läggs in i den förprogrammerade tvättmaskinen. Efter avslutat
program förväntas de (studenterna) komma ut med veterinär-
examen. 

Detta kåseri har utsatts för utvärdering av Marie-Louise
Danielsson-Tham, redaktionen på SVT och kommer nu att
utvärderas av Er kära läsare.

Wilhelm Tham
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Födelsedagar i mars 2004

Agneta Tegner, Klågerup, 50 år den
29/3
Ann Lindhagen, Tobo, 50 år den 21/3
Bengt Borglin, Alingsås, 80 år den
9/3
Bo Sjöholm, Upplands Väsby, 50 år
den 4/3
Carin Carlberg, Hässleholm, 50 år
den 13/3
Dag Hultefors, Halmstad, 50 år den
4/3
Gunnar Skenhall, Mellerud, 60 år
den 9/3
Hans Lundquist, Linköping, 70 år
den 15/3
Juhani Hakkarainen, Upplands
Väsby, 70 år den 11/3
Lars Lunsjö, Götene, 70 år den 29/3
Maj-Lis Borg, Västra Frölunda, 50 år
den 11/3
Per Ohlén, Skövde, 70 år den 8/3
Pia Sandström, Ucklum, 60 år den
14/3
Torgny Jeneskog, Umeå, 60 år den
15/3

Avlidna

F överveterinär Bengt-Åke Edlund

har avlidit den 10 januari 2004. Han
föddes 1928 i Örnsköldsvik, Väster-
norrlands län, avlade studentexamen
där 1049 och veterinärexamen 1957.
Han var besiktningsveterinär i Sven-
ljunga 1962 och stads- och besiktnings-
veterinär i Kristinehamn 1963 samt
1969 distriktsveterinär där. 1986 var
han överveterinär vid Scan Väst, Kil, vil-
ken tjänst han innehade till sin pensio-
nering 1993.
F överveterinär Arne Cedervall har
avlidit den 17 januari 2004. Han föddes
1921 i Lund, Malmöhus län, avlade stu-
dentexamen i Helsingborg 1941 och
veterinärexamen 1950. Han var assi-
stent vid patologisk-anatomiska avdel-
ningen vid Kungl Veterinärhöskolan
1950. 1952 var han AI-veterinär i Väs-
tervik. Han var besiktningsveterinär vid
kontrollslakteriet i Motala 1955 och i
Kalmar 1957. 1970 var han överveteri-
när där, vilken tjänst han innehade till
sin pensionering 1987.

Semestervikarie
sökes till 

Södra Djursjukhuset
Ansökan sändes till Chefvet Lennart Granström,
Södra Djursjukhuset, Månskärsvägen 13, 
141 75  Kungens kurva (beläget i Stockholm)

Tel:08-505 288 20, 0706-42 36 23

Fel i innehållsförteckningen

I innehållsförteckningen till Svensk Veterinärtidning nr 1/04
uppgavs att tidningens kåseri (sidan 57) var författat av
J Ennerdal, vilket tyvärr är fel. Rätt författare till kåseriet
"Det bästa hos människan är hunden" är Bengt Andersson,
ingen annan. Redaktionen beklagar felskrivningen i inne-
hållsförteckningen.

Johan Beck-Friis




