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Hästen – ett djur i tiden

D
et finns idag cirka 300 000 hästar i Sverige. Förutom att häs-
ten i sig själv utstrålar skönhet, kraft och styrka, vilket tycks appel-
lera till den moderna människans behov av meningsfylld fritid,

utnyttjas hästen professionellt i rid-, trav- och galoppverksamhet. Hästsek-
torn omsätter cirka 18 miljarder kronor om året och ger cirka 40 000 män-
niskor hel- eller deltidsarbete.

För lantbrukets del utgör hästsektorn den femte största inkomstkällan,
dvs utan hästar skulle ytterligare lantbruk behöva läggas ned (vilka djur
skulle annars ha behov av halm, hö, havre, beten, m m?)

I och med att hästen utnyttjas kommersiellt ställer detta förändrade krav
på djurskyddslagstiftningen. I jordbruksdepartementets utmärkta lilla
skrift från april 2001 "Lyckliga djur – etiska och moraliska perspektiv på
djurhållning" slås fast att "Djurskyddet måste vara organiserat så att inte
kortsiktiga ekonomiska intressen får gå före hänsyn till djuren". Det sägs
vidare att tävlingsdjur "inte får tränas eller användas vid tävling på sådant
sätt att de utsätts för lidande. De får heller inte överansträngas". I risk-
zoonen finns här träning/tävling med tvååriga hästar inom trav- och
galoppsporten. När en stor del av prispotten läggs på tvååringslöp, finns en
uppenbar risk för överutnyttjande av löpbegåvade, icke färdigutvecklade
individer.

För att särskilt skydda tävlingsdjuren skall det vid offentliga tävlingar
finnas ban- eller tävlingsveterinär närvarande. Detta förutsätter att veteri-
nären dels fått en adekvat grundutbildning på häst, dels fått möjlighet till
vidareutbildning inom området. Målsättningen bör vara att vid häst-
tävlingar få tävlingsveterinärer med bred erfarenhet från klinisk hästverk-
samhet, oavsett veterinärens val av ersättningssystem. Därför bör pri-
vatpraktiserande hästveterinärer kunna förordnas för sitt uppdrag som täv-
lingsveterinär, i stället för dagens anställningskrav för uppgiften. Detta
skulle gynna utbudet av kvalificerade hästveterinärers deltagande vid täv-
lingar inom ridsporten.

Den utredning som regeringen beställde våren 2000 skulle utarbeta
underlag för "en sammanhållen svensk hästpolitik". Utredningen redovi-
sades i december samma år med olika förslag på åtgärder för att utveckla
hästsektorn i Sverige. Efter lång tystnad presenterade nuvarande jord-
bruksminister den 8 januari 2004 "en handlingsplan
för den alltmer betydelsefulla hästsektorn". Bland
annat skall Jordbruksverket tillsammans med berör-
da myndigheter och organisationer kartlägga häst-
sektorns omfattning och utvecklingspotential.
Uppdraget skall redovisas i november i år. Ett steg
i rätt riktning mot förverkligandet av svensk häs-
tpolitik som kan gynna såväl hästen som dess
avnämare.

Evamari Lewin

Ledamot i förbundsstyrelsen
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DET EKAR TOMT när Jan Frendin, for-
skarassistent vid institutionen för
kirurgi och medicin, stordjur, vand-

rar genom vad han kallar norra Europas näst
längsta korridor. Denna korridor, inhyst i
Klinikcentrum vid SLU i Uppsala, har kapa-
citet att ta emot ett stort antal veterinärer,
men en vanlig vardag i början av året är kor-
ridoren helt öde. Jan Frendin pekar på en
dörr.

– Där är tv-rummet, säger han. Det är
plomberat och ingen får vistas där.

På dörren sitter en skylt som upplyser om
samma sak. Tv-rummet är hälsovådligt och

Ett sjukt hus, säger många om
Klinikcentrum på SLU i Uppsa-
la. Regnvatten samlas på de
platta taken och vattenläckage
inomhus är inte ovanligt.
Många är rädda för att fukten
satt sig i hela huset och gett
upphov till mögeltillväxt.

Marknadshyra och 
sjuka hus irriterar på SLU
Läckande tak och giftiga gaser. Allergisk personal och
avstängda lokaler. Allt till hyreskostnader som ses som ett
hot mot veterinärutbildningen. Personalen på
Klinikcentrum på SLU har fått nog för länge sedan.
Ändå kan de få vänta åratal på en permanent lösning.

Text och foto:

Karin Nordin     



tills en sanering har utförts är lokalen
avstängd. Jan Frendin, som är väl insatt i
byggnadsteknik, berättar hur det gick till. När
rummet byggdes användes ett giftigt
flytspackel i golvet. Gaser ifrån spacklet
trängde både ner i betongen under det och
upp i lokalen ovanför. Golvet revs så små-
ningom ut och byttes, men betongen fick
ligga kvar. Och nu fortsätter gaserna att läcka
från betongen ut i rummet.

– Vissa personer kan inte vistas här mer än
några minuter innan de får allergiska reaktio-
ner, förklarar Jan Frendin.

Han vandrar vidare genom den öde
korridoren och stannar som hastigast
till framför en dörr med glasrutor. Hit
har han inga nycklar längre men genom
glasrutorna syns en helt mörklagd och
helt avstängd korridor.

– Här låg enheten för komparativ
fysiologi och försöksdjursvetenskap i
specialutrustade lokaler som vi tvingats
säga upp av kostnadsskäl, säger Jan
Frendin innan han fortsätter bort till
nästa huskropp där hästmedicin höll till
fram till årsskiftet.

Nu står boxarna tomma och en del
av inredningen har provisoriskt flyttats
ut i mittgången av korridoren som ett
led i att utrymma lokalerna. ”Denna
lokal är uppsagd och får inte längre
användas” står det på skyltar uppsatta
på dörrarna. I de angränsande laborato-
rielokalerna gapar skåp och bänkar
tomma.

– Det är bara jag kvar. Vi var fem från
början men de andra har tvingats sluta,
säger en laboratorieassistent som kän-
ner sig ensam.

PÅ INSTITUTIONEN FÖR OBSTETRIK

och gynekologi används lokalerna fort-
farande. Men enligt Jan Frendin hand-
lar det om undermåliga lokaler. När det
regnar gäller det att snabbt få hinkar på
plats som kan ta emot regnvattnet som
strömmar in genom taken. I ett rum
finns en plåtränna uppsatt strax under
innertaket för att samla upp vattnet när
det regnar in. Från rännan leder en
plastslang ner i vasken.

– Förr hade de en genomskinlig
plastslang men nu har de bytt ut den

mot en ogenomskinlig. Då slipper man i alla
fall se allt mögel som växer i slangen, säger en
person som vistas i lokalen men som vill vara
anonym.

BJÖRN EKESTEN,
prefekt vid institutio-
nen för kirurgi och
medicin, stordjur,
tycker att alltsam-
mans rör upp många
känslor. Situationen är invecklad; det handlar
om personal som mår dåligt i de sjuka husen,

❘ ❙ ❚ reportage
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»När rummet byggdes användes
ett giftigt flytspackel i golvet.«

Lokalerna på Klinikcentrum är
väl tilltagna. Korridoren som,
enligt Jan Frendin, är norra
Europas näst längsta, har
mycket outnyttjad plats.

➤



hyror av en sådan kaliber att de äter upp näs-
tan hela statsanslaget för grundutbildningen
och en känsla av maktlöshet.

– Vi sitter fast i detta att huset inte är byggt
för den verksamhet vi har idag. Men den hyra
vi betalar är inte heller anpassad till det vi får
och till husets tillstånd.

Han säger att institutionen hittills betalat
mellan åtta och nio miljoner kronor i hyra till
det statsägda bolaget Akademiska Hus varje
år. Det motsvarar omkring en tredjedel av de
totala statsanslagen som ska täcka in både
grundutbildning och forskning.

– Staten ger med den ena handen och tar
tillbaka nära hälften i hyra och overheadkost-
nader med den andra, suckar Jan Frendin.

– Hyrorna påverkar innehållet i veteri-
närutbildningen mer än vad vi själva gör som
lärare. Jag skulle vilja påstå att Akademiska
Hus styr innehållet i grundutbildningen,
menar Björn Ekesten.

Enligt honom betalar institutionen någon-
stans mellan 1500 och 1600 kronor per

kvadratmeter i hyra till fastighetsavdelningen
på SLU. Både han och Jan Frendin menar att
hyrorna är tilltagna i överkant för en fullt
funktionell lokal medan det blir absurt att
betala så mycket för lokaler där det regnar in
och personalen får allergiska reaktioner.

BOLAGET AKADEMISKA HUS bildades i
mitten av 1990-talet och har fått mycket kri-
tik från flera håll för att det, trots att det ägs
av staten, är vinstdrivande och tar ut mark-
nadsmässiga hyror. Chalmers tekniska
högskola och Kungliga Tekniska Högskolan
har kanske klagat mest högljutt på hyressätt-
ningen. Framför allt gäller kritiken så kallade
ändamålsfastigheter. Självkostnadshyra bör
vara en naturlig utgångspunkt när hyresgästen
är beroende av en statlig hyresvärd, menar kri-
tikerna. Efter kritik från Riksdagens revisorer
tillsatte regeringen en utredning som lägger
fram sin rapport i april i år.

Men Göran Johansson, lokalplanerare på
SLUs fastighetsavdelning anser inte att Aka-
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Lokaler lämnas i syfte
att spara pengar åt
institutionerna medan
SLU får fortsätta att
betala hyra tills kontrak-
ten med Akademiska
Hus löpt ut. Här syns Jan
Frendin i stallarna där
hästmedicin tidigare
huserade. Delar av
inredningen har ställts i
korridoren i väntan på
slutgiltig flytt. I de
tillhörande laboratorier-
na gapar skåpen
tomma.

➤
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demiska Hus tar ut några överhyror på Kli-
nikcentrum. 

– Ibland är det väldigt lätt att jämföra
plommon med bananer. Man kan inte jämfö-
ra de här lokalerna med vilket stall som helst.
Och ofta jämförs totalsumman för hyrorna,
där grundhyran till Akademiska Hus ingår
tillsammans med kostnader för bland annat
värme, el och vatten, med kallhyran av en
annan lokal.

Han säger att bashyran till Akademiska
Hus ligger på mellan 900 och 1000 kronor på
Klinikcentrum. Sedan tillkommer påslag från
SLU och avgifter för tjänster. I snitt ligger
kvadratmeterhyran på 1250 kronor enligt
honom, där vissa lokaler kostar uppemot
1600 kronor.

– Hyran är lite för hög när det läcker in
genom taket. Dessutom blir totalhyrorna för
höga därför att lokalerna inte är anpassade
efter verksamheten. Lokalerna är för stora,
menar Göran Johansson.

Det kan nu inte institutionerna göra så väl-
digt mycket åt. Det ryktas om att de som lade
upp budgeten när huset skulle byggas tog till
lite extra för att försäkra sig om att få igenom
det belopp som skulle täcka kostnaderna. Till
allas förvåning fick man sedan precis vad som
var begärt och de extra pengarna investerades
i extra stora lokaler. Enligt Björn Ekesten är
huset också byggt på ett
sådant sätt att varje institu-
tion får ett eget revir där
vissa lokaler bara finns i en
ända av en länga och där-
för kan göra det svårt att få
in flera institutioner i
samma huskropp. Men
enligt Göran Johansson
från fastighetsavdelningen
har revirtänkandet inte
bara med husets byggnads-
stil att göra.

– Tidigare har det varit
hämmande för utveckling-
en att varje institution rutar in sitt revir med
argument om att just deras funktioner inte
kan samordnas med andras. Men nu ser vi
öppningar i detta tänkande, säger han.

För SLU som helhet lär det dock inte ha
någon betydelse att institutionerna ger upp
revirtänkandet och tränger ihop sig i loka-
lerna. Åtminstone inte än på några år. De

kontrakt som SLU har med Aka-
demiska Hus löper nämligen
fram till mellan år 2006 och
2008 och fram till dess måste
SLU betala för lokalerna trots att
de inte används.

– Så är det här systemet upp-
byggt. Den institution som
utnyttjar en yta ska betala för
den. Och institutionerna måste
visa att de kan minska lokalytan
för att vi ska ha möjlighet att
säga vilket behov vi har, säger Göran Johans-
son.

– Skattebetalarna betalar för tomma loka-
ler samtidigt som vi lider av att inte kunna
utnyttja dem, resonerar Jan Frendin.

Vad som gör lokalminskningen än mer
komplicerad är att SLU och Akademiska Hus
helst ser att en hel huslänga lämnas samtidigt.

– Vi har ingen makt. Akademiska Hus och
fastighetsavdelningen på SLU dikterar villko-
ren för vilka lokaler vi ska ha tillgång till,
menar Jan Frendin.

EFTER ATT ETT STORT antal anmälningar
om arbetsmiljön kommit in till skyddsombu-
den på V-fak fattades beslut om att genomfö-
ra en enkätundersökning bland personalen
för att analysera situationen. 64 enkäter

skickades ut men till-
baka kom hela 73 ifyll-
da blanketter.

– När problemen
ligger på den här nivån
vill folk gärna tala om
vad de tycker, förklarar
huvudskyddsombudet
Tuula Eriksson svars-
frekvensen.

Av de 73 personer
som svarade på enkä-
ten uppgav 39 att de
fått fysiska besvär av att
vistas i lokaler på Kli-

nikcentrum, bland annat snuva, huvudvärk,
allergier och ögonirritationer. ”Inget händer
trots att vi klagar och klagar. Husen borde
sprängas och jämnas med marken”, lyder en
enkätkommentar. ”Klinikcentrum är ett sjukt
hus med utfällningar av giftiga ämnen från
bottenplattan och mögel i väggar och tak.
Efter 18 år i detta hus undrar man om det

»Skattebetalarna
betalar för tomma
lokaler samtidigt som
vi lider av att inte
kunna utnyttja dem...«

Björn Ekesten läser besikt-
ningsrapporten från Carl Bro
Barab.
– Jag kan slå upp en sida var
som helst och hittar alltid en
lokal med påpekan om en
defekt. En del är fuktorsakat
och en del är rena bygg-
nadsmissar.

➤
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kommer att bli någon bättring”, lyder en
annan. Men varför har då inte Akademiska
Hus gjort något åt situationen tidigare?

– Vi har inte haft huset så länge och under
den tiden har det förts en diskussion med led-
ningen där en ombyggnad har förutsatts. Där-
för har vi velat vänta med en mer omfattande
renovering. Sedan tror jag att det även kan fin-
nas en annan bakgrund till problemen som

gäller den omstruk-
turering av SLU som
pågår. Ofta blir det
så att man fäster hela
uppmärksamheten
på huset vid sådana
situationer, säger
Gösta Ericson, fas-
tighetschef på Aka-
demiska Hus.

En arbetsgrupp
ska nu se närmare på
en långsiktig lösning
av lokalproblemen.
Förslag ska lämnas i
december i år men
enligt Gösta Ericson
kommer mellan tre

och fem år att passera innan förslaget kan rea-
liseras. Under tiden lovar han att bolaget ska
fortsätta att göra temporära förbättringar av
lokalerna bland annat på ytterväggar och de
platta läckande taken.

TIDIGARE FÖRSLAG TILL långsiktiga lös-
ningar har innefattat både planer för helt nya
hus och planer för mer rejäla ombyggnationer
av det befintliga huset. Men trots att dessa pla-
ner stupat på halva vägen finns det förhopp-
ningar om att den nya arbetsgruppen ska lyck-
as.

– Det är klart att man tycker att vi inte bli-
vit tagna på allvar tidigare. Vi har klagat på att
det regnar in under 25 år och ändå har man
inte gjort något drastiskt för att förändra det.
Men idag får vi en respons, och jag är överty-
gad om att det kommer att bli en lösning,
säger Anne-Sofie Lagerstedt, prefekt vid insti-
tutionen för kirurgi och medicin, smådjur.

I väntan på den lösningen vill hon inte
betala full hyra för undermåliga lokaler, vilket
fyra prefekter har gjort Akademiska Hus upp-
märksamma på. Och vid denna tidnings
pressläggning pågår fortfarande förhandling-
arna. ■

Fakta: Omtaget

• Omtaget är en utredningsgrupp som på rektors
uppdrag ser över lokal- och anläggningsförsörj-
ningen vid Djurfakulteten.

• Gruppen upplever det som om de tar ett omtag
efter tidigare utredningar om Djurens Hus och
Nya Djurens Hus, därav namnet.

• Hela den nya fakultetens behov av fungerande
lokaler ska ses över.

• Utredningen vilar på bred förankring och sam-
verkan, enligt utredningsgruppen.

• Omtaget-gruppen ska senast den 1 december
2004 lämna ett beslutsunderlag till rektor.

• Utredningsgruppen arbetar på en långsiktig
lösning av lokalbehoven. Det beräknas ta mel-
lan fyra och fem år innan nya lokaler kan vara
klara.

➤

Vid institutionen för obstetrik
och gynekologi har hyresvär-
den satt upp en plåtränna i
taket. Den ska fånga upp
vatten som läcker in genom
taket. Via slangen förs vattnet
ner i vasken.
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I N LEDN I NG
Redan 1884 associerades stafylokocker
till matförgiftning, då "sfäriska organis-
mer" i ost orsakade ett stort utbrott i
USA (2). Staphylococcus aureus anses
vara en av världens vanligaste orsaker till
matförgiftning, även om epidemiologis-
ka undersökningar i vissa I-länder tyder
på en något minskande frekvens där (7).
Den här litteraturstudien syftar till att
sammanfatta kunskaper i ämnet stafylo-
kockorsakad matförgiftning. 

SYMTOM
Matförgiftningar delas traditionellt upp
i infektioner respektive intoxikationer.
Matförgiftning orsakad av stafylokocker
är en äkta intoxikation, det vill säga att i
livsmedlet preformerade gifter orsakar
symtom. Intag av stafylokockerna i sig
har alltså inte med symtomen att göra
(7).

Eftersom giftet finns färdigt i maten

börjar symtomen snabbt, vanligen inom
en till sex timmar (Figur 1). Symtom
kan även utvecklas snabbare eller efter
något längre tid. Symtomens utveckling
beror på individens känslighet och på
mängden gift som intagits. De vanligas-
te yttringarna är illamående, häftiga
kräkningar, buksmärtor och diarré.
Symtomen sägs kunna variera så att det
förekommer kräkning utan diarré eller
tvärtom (10), men enligt en undersök-
ning av nära 3 000 patienter förgiftade
av stafylokockenterotoxin i USA, sågs
inte i något fall diarré men väl kräk-
ningar (6). Huvudvärk, muskelkramp
och nedsatt allmäntillstånd kan före-
komma i gravare fall, temperatursteg-
ring kan också ses. 

Efter en till tre dagar har den insjuk-
nade vanligen tillfrisknat. Mortaliteten
är mycket låg, men enstaka dödsfall
förekommer, främst hos äldre eller
mycket unga (10).

TAXONOMI
I gruppen grampositiva kocker finns
genus Staphylococcus, varav ett species är
S aureus. Genus Staphylococcus är orörli-
ga, icke sporbildande, fakultativt anae-
roba och vanligen katalaspositiva kock-
er (Figur 2). S aureus, liksom även
S hyicus och S intermedius, har förmågan
att producera koagulas, vilket de övriga
25 arterna tillhörande genus Staphylo-
coccus inte har (5).

ENTEROTOXI N ER
De gifter som kan bildas av vissa stafy-
lokocker, främst av vissa S aureus, och
som orsakar matförgiftning kallas ente-
rotoxiner (förkortas ibland SET, ibland
SE, det senare används i den här arti-
keln). 

S aureus är den helt dominerande
orsaken till stafylokockmatförgiftning-
ar, även om vissa stammar av S hyicus
och S intermedius också har visat sig

Stafylokocker som matförgiftare 
– en litteraturstudie

Staphylococcus aureus anses
vara en av världens vanligaste
orsaker till matförgiftning.
Bakterien är ständigt aktuell
då den finns, och sannolikt
alltid kommer att finnas, i
många råvaror och hos
många som bearbetar livs-
medlen. Artikeln sammanfat-
tar kända fakta om stafylo-
kockmatförgiftning, främst ur
ett producentperspektiv.

❘ ❙ ❚ vetenskap
LI OLSSON RANTA, leg veterinär*

Figur 1. Eftersom giftet vid stafylokock-
förgiftningar finns färdigt i maten börjar
symtomen snabbt, vanligen inom en till
sex timmar efter födointag.



kunna producera SE
(10). Dessa båda arter
är liksom S aureus
koagulaspositiva. Även
vissa koagulasnegativa
stafylokocker har rap-
porterats producera SE
(13). SE antas verka
genom att stimulera
lokala emetiska recep-
torer i abdominala vis-
cera, och resultatet blir
kräkning och diarré
(10).

Olika enterotoxiner
Flera enterotoxiner har
karaktäriserats, hittills benämnda: SEA,
SEB, SEC1, SEC2, SEC3, SED, SEE,
SEG, SEH, SEI och SEJ (13). Det
toxin, som tidigare kallades SEF, har
ändrat namn till toxic shock syndrome
toxin 1 (TSST-1), då det visade sig orsa-
ka systemsjukdomen tampongsjuka.
Inga indikationer finns på att TSST-1
orsakar problem i livsmedel. 

SEA är det toxin som oftast är invol-
verat i de matförgiftningsutbrott som
diagnostiserats (1). Många S aureus-
stammar bildar mer än en sorts SE.
Nájera-Sánchez och medarbetare näm-
ner t ex stammar som bildar fyra olika
varianter (13).

När sker produktionen?
Produktionen av SE sker under bakteri-
ernas tillväxtfaser. Den är vanligen
mycket låg under större delen av logfa-
sen, för att dramatiskt öka i sen logfas
eller i tidig stationärfas. Olika stammar
producerar olika mängder SE. SEB och
SEC produceras vanligen i betydligt
högre halter än de övriga (6).

Egenskaper
SE består av enkla polypeptidkedjor
med en molekylvikt på ca 26-28 kDa.
De är svagt antigena, ett faktum som
utnyttjas vid påvisandet av SE med sero-
logiska metoder (1). De är mycket vär-
metåliga, vilket undersökts i flera studi-
er. 

Temperaturen för att inaktivera SE

överskrider vida de temperaturer som
krävs för att döda S aureus. Det innebär
att mat kan innehålla SE, men inte viab-
la S aureus-bakterier. Upphettning av
livsmedel kan medföra att eventuella
närvarande SE blir serologiskt inaktiva,
men fortfarande bevarar sin toxicitet.
Eftersom många metoder för att detek-
tera SE är serologiskt baserade kan det
därför behövas ett renatureringssteg för
att möjliggöra detektion (1).

Dos
En intagen dos på 1-5 ug SE anges som
en inte ovanlig mängd vid utbrott av sta-
fylokockmatförgiftning, men halter på
mindre än 10 ng uppges ha gett sym-
tom. Vanligen krävs att halten S aureus
i livsmedlet nått upp i över log 5
cfu/gram för att tillräckligt höga SE-hal-
ter för att orsaka symtom, ska nås (17).

ÖVERLEVNAD,
TI LLVÄXT & TOXI N BI LDN I NG
S aureus är en tålig organism som kan
överleva och tillväxa under omständig-
heter som många andra mikroorganis-
mer inte klarar. En variation finns dock
mellan olika stammar. Eventuell SE-
bildning, liksom produktionen av enzy-
mer och andra metaboliter, varierar
beroende på olika omgivningsfaktorer,
och sker inte nödvändigtvis i proportion
till bakterietillväxten (1).

Atmosfär
S aureus är fakultativt anaerob. Den
växer dock bäst i aerob miljö. SE-bild-
ningen är klart minskad i anaerob miljö.
CO2 i hög halt hämmar tillväxten (1).

Temperatur
S aureus kan växa vid temperaturer mel-
lan 6°C och 46°C. Tillväxtoptimum lig-
ger kring 30-37°C (Figur 3). Vid tem-
peraturer under 10°C är det osannolikt
att toxinproduktion sker (1).

Vad gäller överlevnad vid höga tem-
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Figur 2. Genus Staphylococcus utgörs av orörliga, icke sporbildande, fakultativt anaeroba och vanligen
katalaspositiva kocker. Baird-Parker-mediet används för att selektivt odla S aureus.

Figur 3. S aureus kan växa vid tempera-
turer mellan 6°C och 46°C. God kylning
är därför av största vikt för att förhindra
S aureus-orsakad matförgiftning.
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peraturer är bakterien värmetålig för att
vara en icke-sporbildande mesofil bakte-
rie. Värmetåligheten varierar kraftigt
beroende på olika faktorer, såsom pH
och vattenaktivitet. Exempelvis beskrivs
en undersökning där d-värdet vid 60°C
varierade mellan ca 2 och 50 minuter
beroende på medium och andra faktorer
(1).

Fryslagring påverkar endast obetyd-
ligt antalet S aureus. Själva infrysningen,
speciellt om den sker långsamt, kan
dock minska antalet viabla celler något
och skada andra, så att de sen vid odling
inte växer ut på selektiva medier (1).

Vattenaktivitet
Mycket utmärkande för S aureus är att
den kan växa vid låg vattenaktivitet (aw).
Tillväxt kan ske vid aw 0,83-0,99, men
gränsen för vid vilken aw tillväxt kan ske,
beror i hög grad på vilket ämne som
använts för att sänka aw. Man har sett
SE-produktion vid så låg aw som 0,86
(1).

Tåligheten mot låg aw innebär att
höga salthalter eller höga sockerhalter
inte är ett hinder för tillväxt. S aureus
anges kunna växa vid upp till 20 procent
NaCl-halt och enterotoxinbildning sägs
kunna ske vid upp till 10 procent NaCl
(12). De kan växa med 50 procent sack-
aros i mediet (10). 

S aureus är tålig mot uttorkning och
kan överleva länge i damm och på torra
ytor av metall, glas och på porslin (1).

pH  
S aureus anges kunna växa i pH-inter-
vallet 4,2-9,3, med ett optimum kring
7,0-7,5. Vilken syra som använts för att
sänka pH påverkar dock bakteriens för-
måga att växa (1). SE-produktion upp-
ges kunna ske vid pH 5,2-9,0 (10).

S aureus avdödas i många livsmedel
med väldigt lågt pH, olika snabbt bero-
ende på vilken syra som ingår (1).

Övriga faktorer
Tillväxten av S aureus påverkas också av
många andra faktorer, t ex tillsats av
konserveringsmedel. Exempelvis sor-
binsyrans och bensoatsyrans salter anges

som effektiva tillväxthämmare. Vissa
stammar är tåliga mot nitrit (1).

De flesta desinfektionsmedel som
används i livsmedelsindustrin avdödar S
aureus om de appliceras korrekt. Några
fall med ökad motståndskraft mot vissa
desinfektionsmedel har dock setts (1).

Konkurrerande mikroflora: S aureus
hämmas eller blir lätt överväxta av andra
mikroorganismer i livsmed-
len, exempelvis av psyk-
rotrofa bakterier vid kyl-
skåpstemperaturer. Vid fer-
mentering av livsmedel pro-
ducerar mjölksyrabakterier
flera substanser som häm-
mar S aureus. Den dåliga
förmågan att konkurrera
med andra mikroorganis-
mer medför att tillväxten av
S aureus hämmas i många
livsmedel, speciellt i rå mat
(1). 

Höga halter av stärkelse
och protein antas stimulera
SE-bildningen (1).

Samverkande faktorer
Viktigt att observera är att
S aureus påverkas synergis-
tiskt av många olika fakto-
rer, såsom delvis beskrivits
här. Hur detta sker är inte
alltid helt klarlagt. Exempel: Ett försök
där S aureus odlades vid sänkt aw (0,94),
medförde att bakterierna utvecklade en
markant ökad termotolerans. Detta
sades bero på bildning av osmotiska
stressproteiner (19). Ett annat exempel
är att S aureus hämmas om man använ-
der lågt aw och lågt pH tillsammans, vid
värden, som var och en för sig inte hade
hämmat bakterien. Detta faktum
utnyttjas ibland vid tillverkning av rim-
made produkter (1). 

KÄLLOR TI LL  STAFYLOKOCKER
Både djur och människor utgör reservo-
arer för S aureus. 

Människa
Hos människa kan S aureus orsaka en
lång rad sjukdomar. De infektioner som

har störst betydelse i livsmedelshygienis-
ka sammanhang är olika hudåkommor,
såsom acne. Sår, även mycket små, kan
innehålla höga halter av bakterien
(Figur 4). Den kan också bland annat
orsaka luftvägsinfektioner. Flertalet fris-
ka individer har S aureus som en del av
normalfloran i näsa, hals och på huden.

Uppgiften om hur stor andel av män-

niskans S aureus som bildar SE varierar
mellan olika undersökningar. Vid en
undersökning var 46 procent av stam-
mar som isolerats från flygcatering-
personal enterotoxinogena (4).

Djur
Djur kan också ofta bära S aureus. Ex-
empelvis finns den ofta i mjölken hos
friska kor, men i betydligt högre halter
hos många mastitkor. Huden och ton-
sillerna hos svin kan bära höga halter S
aureus. Huden hos vissa fjäderfän har
också visat sig kunna bära bakterien (1).
Enligt en undersökning vid tre olika
slakterier i Australien, påvisades koagu-
laspositiva stafylokocker på mellan 20
till drygt 68 procent av nötkreaturens
hudar (3). Andelen SE-bildare var vid
en undersökning nära 30 procent av

Figur 4. De infektioner som har störst betydelse i livs-
medelshygieniska sammanhang är olika hudåkommor.
Sår, även mycket små, kan innehålla höga halter av
S aureus.
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stammarna isolerade från tankbils-
mjölk (12).

Smittkällor utanför kroppen 
Utanför kroppen tillhör S aureus en av
de mest tåliga icke-sporbildande hu-
manpatogenerna och kan överleva lång
tid i torrt skick. Dess överlevnad under-
lättas av organiskt material. Att isolera
organismen från luft, damm, avlopp
eller vatten är relativt lätt och har i flera
fall visat sig vara smittkälla vid matför-
giftningsutbrott (6).

Vissa S aureus-stammar från fjäderfä
har blivit endemiska vid fågelslakterier,
där speciellt fjäderplockmaskinerna bli-
vit en föroreningskälla (1).

RISKLIVSMEDEL
Vissa typer av livsmedel anges som spe-
ciella riskprodukter, om de förvaras vid
olämplig temperatur (20):
- Livsmedel som värmebehandlats,

eller på annat sätt blivit av med kon-
kurrerande mikroflora och som sedan
återinfekteras. Exempel: skivade kött-
produkter, gräddbakelser, konserve-
rade produkter.

- Fermenterade produkter: vid en lång-
sam fermenteringsstart med en för
långsam bildning av syror och andra
hämmande substanser kan S aureus
hinna växa till. Exempel: salami och
ost. 

- Torra och medeltorra produkter, där
tillväxt av S aureus favoriseras under
något steg vid tillverkningen eller lag-
ringen, såsom av rätt temperatur och
nedsatt aw. Ett exempel som nämns är
mjölkpulver (20). 

UTBROTT
Många utbrott av staylokockenterotoxi-
kos har rapporterats. Såsom vid alla
matförgiftningar antas en kraftig under-

rapportering ske, troli-
gen extra uttalad när
det gäller S aureus,
eftersom den är "själv-
begränsande": symto-
men går över relativt
snabbt och de insjukna-
de smittar i sin tur inte
någon annan (6).

Exempel på utbrott
21 av 53 japanska bygg-
arbetare blev sjuka av
äggröran som de fått
med sig i sin lunchbox
(Figur 5). Den visade
sig innehålla SEA (20-
40 ng/g) samt S aureus
(3 x 109/g). Äggröran
hade lagts för hand i
lunchlådorna utan att
handskar använts. Där-
efter stod lådorna fram-
me i sju timmar en
varm dag (11).

I Norge blev 12 av 22
personer sjuka i ett privat sällskap som
ätit så kallad rakefisk. SEA påvisades i
fiskresterna samt ca log 7 cfu
S aureus/gram. Rakefisk är en klassisk
norsk maträtt som består av öring, som
saltas och därefter lagras, "rakas", i ett
par månader innan den äts.

Traditionellt associeras rakefisk med
utbrott av botulism. De preventiva
åtgärder som rekommenderas mot

tillväxt av Clostridium botulinum är lag-
ring vid kylskåptemperatur, vilket anges
som speciellt viktigt i början innan sal-
tet trängt in i fiskköttet. I det aktuella
fallet hade man inte följt dessa rekom-
mendationer. Fisken hade först legat i
salt i 7-8 dagar vid rumstemperatur.
Först därefter hade den flyttats till kyl-
skåp för "rakning" i åtta veckor. S aureus
tillfördes troligen från händerna på den
person som tillredde fisken. I vanliga fall
klarar sig S aureus inte bra i konkurrens
med andra bakterier, men vid hög salt-
halt/låg aw har den en klar fördel. Dock
hämmas tillväxten/toxinproduktionen
vid låga temperaturer, en punkt som
uppenbarligen brast i det här fallet (8).

Flera fall där folk blivit sjuka av att äta
burkchampinjoner innehållande SEA
konstaterades i slutet av 1980-talet (2).

Enligt en sammanställning över 82
utbrott av S aureus-orsakad matförgift-
ning i USA, ansågs den viktigaste enskil-
da orsaken vara felaktig förvaringstem-
peratur i 37 fall, dålig personlig hygien i
18 fall och otillräcklig tillagning i 15 av
fallen (2). Resten ansågs bero på dåligt
rengjord utrustning eller andra faktorer.

DIAGNOSTI K
Konventionell mikrobiologisk
odlingsmetod
I Sverige används vanligen metoder
föreskrivna av Nordisk Metodikkom-
mitté för livsmedel (NMKL) vid livsme-
delsanalyser, metod nummer 66 gäller
bestämning av antalet stafylokocker.
Enligt den nu aktuella utgåvan, nr 4 från
2003, anges analyssvaret "S aureus", lik-
som fallet var i utgåva nr 2. I utgåva nr
3, som kom 1999, angavs analyssvaret
"koagulaspositiva stafylokocker". Koa-
gulastestning har angivits som en avgö-
rande konfirmering i samtliga nämnda
utgåvor (14, 15, 16). S hyicus och
S intermedius, som också oftast är koa-
gulaspositiva, skulle kunna ingå i ana-
lyssvaret.

Toxinförekomst – in vivo-metoder
Förr var enda möjligheten att studera
toxinförekomst i livsmedel olika in vivo-
metoder, såsom exempelvis genom per
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Figur 5. 21 japanska byggarbetare blev sjuka av äggröran
som de fått med sig i sin lunchbox. I Japan är dock risbollar,
såsom i sushi, den vanligaste orsaken till S aureus-förgift-
ning.
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oral utfodring av apor. Människor har
också deltagit som frivilliga i försök för
att fastställa minsta möjliga verksamma
toxindos (2).

Toxinförekomst
– immunologiska metoder 
Flera olika immunologiskt baserade
metoder kan användas för att påvisa tox-
införekomst. Kommersiellt tillgängliga
finns olika "kit" som bygger på ELISA-
teknik eller latexagglutination. De toxi-
ner som hittills kan identifieras med
flertalet av de färdiga "kitten" är SEA-
SEE (2). En nackdel är att i vissa fall
ämnen i livsmedelsproven kan orsaka
falskt positiva resultat (13). Falskt nega-
tiva resultat kan ses exempelvis då SE
påverkats av värme. En reaktivering kan
ofta ske genom behandling med urea
(2). Toxintest kan göras på livsmedlet
eller vid test av om en viss bakterie bil-
dar toxiner. Bakterien odlas då först i
livsmedlet eller i buljong och därefter
testas om SE har bildats (13).

Genetiska metoder
På senare år har molekylärbiologin
utvecklats snabbt. Nya metoder basera-
de på DNA-teknik finns, exempelvis
PCR-analyser (polymerase chain reac-
tion) (12). En nackdel med tekniken
kan vara svårigheten att skilja på levan-
de och döda celler. Det finns PCR-
metoder utvecklade för påvisning av
samtliga hittills kända SE-gener (dvs
SEA-SEJ). Veterinärinstitutet i Oslo
kan exempelvis utföra dessa analyser
(information på www.nmkl.org).
Observeras bör att det man påvisar med
metoden är gener som kodar för en viss
sorts SE-bildning, alltså inte toxinerna i
sig. 

För några år sedan användes ofta så
kallad fagtypning, exempelvis vid
smittspårning. Om funna S aureus-
stammar tillhörde samma fagtyp, skulle
det kunna innebära att de hade ett sam-
band (1). Metoden är inte längre speci-
ellt aktuell. Smittskyddsinstitutet i
Solna använder i stället genetiskt base-
rade metoder, bland annat "pulsfältsgel-
elektrofores" (PFGE) för att skilja olika

stammar av S aureus åt
(Barbro Olsson Lilje-
quist, SMI, Solna, per-
sonligt meddelande, jan-
uari 2004).

NÅGOT OM 
KVALITETSSTYRN I NG
HACCP ("Hazard analy-
sis and critical control
points")-baserad egen-
kontroll, för att säkerstäl-
la att produkterna är
säkra, är numera ett
vedertaget systemkrav för
de flesta livsmedelspro-
ducenter i Sverige. Inom
egenkontrollen måste
vissa grundförutsättning-
ar, som utgör basen i
systemet, vara under
kontroll, nämligen tem-
peraturer, rengöring,
underhåll, personalhygi-
en, utbildning, vatten
och skadedjursbekämp-
ning (9). De flesta nämn-
da faktorer har mycket
stor relevans för kon-
trollen av exempelvis
S aureus. En av de allra
viktigaste faktorerna för
att förhindra problem
med S aureus är utöver
korrekt kyllagring, att
fokusera på handhygie-
nen (Figur 6). Det fak-
tum att även mycket små
sår ofta är säte för höga
halter S aureus, som lätt
kan överföras till livsme-
del trots handdesinficering (3), innebär
att bruket av engångshandskar kan vara
ett bra alternativ – så länge de är hela.
Utöver dåligt rengjord utrustning och
lokaler måste givetvis eventuella ytterli-
gare riskfaktorer i den aktuella proces-
sen kartläggas och beaktas.

Råvarukvaliteten är en faktor som det
finns all anledning att följa upp. Vissa
leverantörer bör kanske väljas bort. Vid
en undersökning, där grisbakdelar som
levererades till en skinktillverkare

undersöktes, påvisades S aureus i samtli-
ga prover från en del leverantörer, från
några andra leverantörer inte alls. De
olika slakteriernas hantering var avgö-
rande för kvalitén (18).

Vid fermentering av produkter,
såsom salami, kan det som nämnts vara
riskfyllt om fermenteringen kommer
igång för långsamt. Tillsats av en aktiv
starterkultur rekommenderas och bru-
ket av "returkorv" i smeten avråds ifrån
(20). 

Figur 6. En av de allra viktigaste faktorerna för att för-
hindra problem med S aureus är, utöver korrekt kyllagring,
att fokusera på handhygienen.

➤
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DISKUSSION
S aureus är en bakterie som är ständigt
aktuell då den finns, och sannolikt alltid
kommer att finnas, i många råvaror och
hos många som bearbetar livsmedlen.
Den kan dock till stor del hållas i schack
genom att följa de grundförutsättningar
som ska gälla vid livsmedelstillverkning,
och som ska utgöra basen i företagens
obligatoriska HACCP-baserade kvali-
tetsstyrsystem (Figur 7). Största vikt
måste läggas vid att detta fungerar. Den
minskade frekvensen rapporterade SE-
förgiftningar i I-världen antas bero på
förbättrade kylmöjligheter och sanno-
likt även på bättre allmän hygien (20).

Utbudet av färdigmat i Sverige har
ökat markant på senare år. Fyllda bagu-
etter, sushi, olika sallader och liknande,
ses på många försäljningsställen, ibland

med flera dagars hållbarhet
angiven. Den typen av mat,
som ofta tillverkas i stor
utsträckning "för hand"
och därefter inte upphettas
är typexempel på risklivs-
medel för S aureus-tillväxt,
om de inte kyls korrekt.
Kanske kommer det ökade
utbudet av denna typ av
risklivsmedel att medföra
ökat antal SE-förgiftningar?

En viss vaksamhet på om
S aureus i framtiden skulle
kunna utveckla resistens
mot vissa desinfektionsme-
del kan vara befogad.
Enstaka fall av minskad
motståndskraft har beskri-
vits (se tidigare avsnitt).

Vad gäller analystekniker
har de utvecklats enormt på
senare år och de framhålls
ibland som nyckeln till
framtidens kvalitetskon-
troll i livsmedelsindustrin.
Många fantastiska analys-
möjligheter finns eller
kommer att finnas, men det
är viktigt att ha god insikt i
de olika metodernas förde-
lar och begränsningar. Att
exempelvis med stor säker-

het kunna tala om huruvida en funnen
stafylokockstam i ett livsmedel har SE-
bildande förmåga eller inte, är troligen
inte relevant information i ett företags
kvalitetskontroll. Är antalet S aureus för-
höjt tyder det på brister i tillverkningen,
oavsett toxinbildande förmåga. Den
specifika frågeställningen måste avgöra
vilken analysmetod som är lämplig.

SUMMARY
Staphylococci as 
food poisoners – a review
Staphylococcus aureus is an important
cause of food poisoning. Some strains
produce enterotoxins, which if ingested
may cause intoxications. This review
describes the symptoms, something
about the taxonomi of S aureus, the dif-
ferent enterotoxins that so far have been

detected and under what circumstances
they are produced. The vectors of
transmission of the bacteria and the
most common food incriminated are
described, examples of outbreaks are
given and also some diagnostic possibi-
lities are reviewed. Quality assurance
issues are also discussed to some extent.
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Vilken är din diagnos? – EKG

En unghund som tappat ork och aptit men fått
ökad törst granskas i följande EKG-fråga. Fallet
är insänt av Djursjukhuset Albano. Svaret är
skrivet av Anna Tidholm.

Leonbergertik, 8 månader 
Anamnes: Hunden har varit trött, framför allt
under ansträngning under de senaste veckorna före
besöket. Den har ätit sämre och druckit lite mer än
vanligt.

Status: Oregelbunden, snabb hjärtrytm, något för-
svagad puls, i övrigt inga onormala fynd.

Ekokardiografi: måttlig dilatation av vänster
kammare och måttlig hypokinesi. Ingen förstoring
av vänster förmak.

EKG: se Figur 1.

svar se sidan 42

Figur 1. Avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.



SMITTSKYDD OCH KU NSKAPSTÖRST
SvDHV har ledningsansvar för obduk-
tionsverksamheten på sju regionala obduk-
tionsplatser (se faktaruta), ett viktigt uppdrag
utan vinstintressen. Målet är att vara rikstäck-
ande, men för närvarande saknas representa-
tion norr om Dalälven.

Övergripande syfte för arbetet är att följa
landets djurhälsoläge och att belysa förekomst
eller frihet från smittsamma sjukdomar. 

Konsekvenserna av en epizooti är starkt
avhängiga hur snabbt man kan identifiera
problemet, dvs ställa diagnos, och obduktio-
ner är ett dokumenterat viktigt redskap i detta
arbete. På lokal nivå ger obduktioner möjlig-
het till utredning av besättningsproblem och
antagande av andra diagnostiska utmaningar
inte minst vad gäller djurskyddsärenden, för-
säkringsfall och olika tvister.

Obduktioner ger alltid ytterligare informa-
tion (Figur 1) även när de inte resulterar i defi-
nitiva svar avseende sjukdomsorsak. De utgör
ett fortbildningsmoment för alla inblandade,
inte minst remitterande veterinär, som kan
precisera, bekräfta eller förkasta sin kliniska
misstanke. 

Alla djur som varit sjuka och oavsett vilka
sjukdomssymtom de visat är potentiellt lämp-
liga för obduktion.  

NÄSTI NTI LL  GRATIS
De ekonomiska resurserna för obduktion av
lantbrukets djur utgörs av ett statligt anslag
och djurägaravgifter i form av självrisker. För
de djurägare som är anslutna till Svenska

Nationell obduktionsverksamhet – del 1 

Efter-döden-upplevelser i Skara

Katarina Gustafsson, leg veterinär, VMD,
Jenny Lundström, leg veterinär, VMD och 
Jan Åke Robertsson, leg veterinär, VMD.*

Svenska Djurhälsovården AB, SvDHV,
ansvarar bland annat för den statligt
finansierade obduktionsverksamheten
som bedrivs på sju regionala laboratori-
er. Arbetet på dessa platser  kommer att
presenteras i en artikelserie. Först ut är
AnalyCen i Skara.

Figur 1. Obduktioner ger
alltid ytterligare information
kring ett fall.
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Telefonnummer till SvDHV:s sju regionala
obduktionsplatser
AnalyCen AB, Skara 0511-671 16
AnalyCen AB, Kristianstad 044-28 11 50
HS Miljölab, Kalmar 0480-49 33 88
Konvex, Stenstorp 0500-45 02 70
SVA, Uppsala 018-67 40 00
SvDHV, Linköping 013-23 46 40
Swedish Meats, Visby 0498-28 25 00
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Djurhälsovårdens program för svin-, nöt-,
eller fårhälsovård betalas självriskerna genom
anslutningsavgifterna. Det innebär att dessa
djur kan undersökas helt utan kostnad för
SvDHV:s medlemmar och till en mycket låg
kostnad (300-700 kr i skrivande stund) för

övriga djurägare. 
Transport ingår

däremot inte i sub-
ventionerna, och
med tanke på vikten
av färskt undersök-
ningsmaterial bru-
kar bästa lösningen
vara att djurägarna
ombesörjer snabb
leverans. Författa-
ren har själv tagit
emot en sugga som
djurägaren baxat in
på passagerarsätet i
sin pickup: säker-
hetsbältet höll hen-
ne i sittande ställ-
ning. Hästtransport
eller motsvarande
får dock anses mer
ändamålsenligt.

TRETUSEN BÖR
BLI  FYRA
Trots dessa gynn-
samma förutsätt-

ningar har de senaste åren endast ca 3 000
djur/år obducerats inom ramen för anslaget.
Under 1970- och 80-talen var antalet ob-
duktioner betydligt fler (6-
10 000/år). Minskningen av
antalet kan enkelt förklaras av
att nödslakten avvecklats i stora
delar av landet. Vår uppfattning
är att utan obduktionsanslagen
hade den patologisk-anatomis-
ka diagnostiken varit nermonte-
rad i alla delar av landet, utom i
Uppsala.

I Jordbruksverkets plan för
obduktionsverksamheten fram-
kommer att man vill se minst
4 000 årliga obduktioner för att
uppnå syftet att bevaka landets
djurhälsoläge och öka möjlighe-
ten att snabbt upptäcka nya
sjukdomar. Det finns alltså goda skäl till att
öka remitteringen av fall till laboratorierna.

Undersökningarna ska fördelas på djursla-
gen nötkreatur, svin, får, fjäderfän från hob-
byflockar, hägnade hjortar samt i mindre

omfattning även övriga relevanta djurslag.
Många djurägare hörsammar veterinärens

råd att låta undersöka djuren vidare, men tar
inte själva initiativet. Därför vill vi med efter-
tryck uppmana alla praktiserande veterinärer –
skriv fler obduktionsremisser! Remisser och
annan praktisk information angående obduk-
tioner finns på Svenska Djurhälsovårdens
hemsida www.svdhv.org

ANALYCEN I  SKARA
Del 1 i denna artikelserie presenterar det regi-
onala laboratoriet i Skara, som drivs av Ana-
lyCen AB sedan 1991.

I det s k J-huset vid ån (Figur 2) finns loka-
ler för obduktion av små och stora djur (jodå,
även en giraff har stoppats in). Anders Linder
har sedan början av 1980-talet obducerat
diverse djur från trakten, och har med sin
stora erfarenhet byggt sig en stadig plattform
att stå på som patolog (Figur 3). Sedan något
år har även veterinär Kerstin Ortman skött
obduktionerna vissa dagar.

Förmiddagarna ägnas oftast åt bakteriolo-
giskt arbete på laboratoriet i Lidköping, och
på eftermiddagen åker en av veterinärerna till
Skara för att obducera de djur som transpor-
terats in tidigare samma dag.

AVNÄMARE
Remiss från veterinär är ett krav för att djuren
ska undersökas inom obduktionsanslaget.
Diverse stilar vad gäller utformning och längd
på sjukhistorien, framför allt de riktigt korta
anamneserna, begrundas av patologerna. En
utförlig sjukdomshistorik vägleder bra i

sökandet efter sjukdomsorsak. 
I Skara är samarbetet gott

med djurhälso- och distrikts-
veterinärer, vilka står för mer-
parten av inskickade djur från
lantbrukssektorn. Även säll-
skapsdjur undersöks (utanför
statsanslaget och följaktligen
mot högre avgift), bland annat
från Göteborg. Problemet med
snabb distribution har lösts
genom att ordna direkttrans-
port mellan AnalyCens
anläggningar på de båda orter-
na.

PMWS
Anders Linder deltar ofta i utvecklingsprojekt
och besättningsutredningar tillsammans med
djurhälsoveterinärerna i Skara. Hans stora
engagemang är omvittnat och det var Anders
som upptäckte de organförändringar hos gri-

Figur 2. J-huset i Skara med
AnalyCen AB:s obduktions-
lokaler i markplanet.

Figur 3. Anders Linder har
med sin stora erfarenhet
byggt sig en stadig plattform
att stå på som patolog.

➤
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sar som ledde till att det första svenska fallet
av PMWS (post-weaning multisystemic was-
ting syndrome) diagnostiserades. Ett flertal
grisar från samma
besättning uppvisa-
de varierande sjuk-
liga förändringar
men ofta avmagring
(pellar), lymfknute-
förstoring (framför
allt krös- och ingui-
nallymfknutor),
förtätningar i lungorna och löst tarminnehåll.

Fortsatt histologisk undersökning på SVA
visade bland annat granulomatös inflamma-
tion i lymfknutor, lungor, tarmar och njurar,
och med hjälp av immunhistokemi kunde
man påvisa närvaro av cirkovirusantigen
(Figur 4). 

DAGENS OBDU KTION ER
Tre grupper av grisar fyller snart obduk-
tionsborden och speglar en vanlig dag på Ana-
lyCen i Skara. Under några veckor handleder
Anders två veterinärstudenter som valt pato-
logi som fördjupningsarbete. Därmed ges
ovanligt många tillfällen för diskussion av
större och mindre fynd, vad man kan tolerera
inom normalvariationen och vad man anser
har betydelse för det aktuella fallet.

Spädgrisdödlighet
Ett tiotal spädgrisar har remitterats från en
besättning med ökad spädgrisdödlighet.
Anders Linders uppgift är att besvara fråge-
ställningarna dödfödd/svält/trauma (ihjäl-
legad) eller tecken på specifik sjukdom? 

Avvänjningsdiarré
Den andra gruppen utgörs av grisar i
avvänjningsstorlek som dött plötsligt.
Här påvisas förändringar i mag-tarm-
kanalen tydande på perakut enterit:
sparsamt och ställvis lätt blodtillblan-
dat innehåll i framför allt tunntarmar-
na, utan makroskopiskt påvisbara
slemhinneskador, och med välfyllda
magsäckar. Infektion med Escherichia
coli misstänks och prover tas för bak-
teriologisk odling av Anders eller
Kerstin och histologisk undersökning
görs på SVA i Uppsala. 

Allmäninfektion 
De största grisarna kommer från en
djurägare som också fått problem
med plötsliga dödsfall, men här drab-
bas tillväxtgrisarna. Anders noterar
cirkulationsrubbningar hos den första

och diskuterar till en början om det kan vara
mikroangiopati (MAP) orsakat av brist på
selen/vitamin E. Detta brukar ses hos tre till

fyra månader gamla grisar som (förutom att
de dör) är i mycket god kondition. Snart fin-
ner han dock tecken på infektion, vilket
bekräftas vid insnitt i hjärtmuskeln där krafti-
ga pålagringar på AV-klaffarna (valvulärendo-
kardit) blottas (Figur 5). Det gäller att vara
flexibel i resonemanget kring trolig patogenes
allteftersom arbetet fortskrider. 

De påvisade förändringarna är bakteriellt
betingade, och kanske har besättningen en
historia med rödsjukeproblem, men de kan
lika gärna vara orsakade av t ex streptokocker
som nått blodbanorna. Bakteriologisk under-
sökning är här inte lika angelägen eftersom
det torde röra sig om ett sporadiskt fall. Det
betyder att vår gris inte är representativ, dvs
den speglar inte besättningsproblemet. Vid
utredning av en djurgrupp är det därför ange-
läget att obducera flera djur för att få en säk-
rare bedömning av besättningen.

PRELIMI NÄRT SVAR OCH 
SPECIALU N DERSÖKN I NGAR
Remitterande veterinär får svar per telefon
dagen därpå med information om påvisade

Figur 4. Lymfknuta från gris med PMWS. Jätteceller som
färgats positiva (gulbrunt) avseende cirkovirusantigen
ses. Immunhistokemi, ca 300 gångers förstoring.

»Vid utredning av en djurgrupp är det därför angeläget att obduce-
ra flera djur för att få en säkrare bedömning av besättningen.«

➤
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makroskopiska förändringar och vilka vidare
undersökningar som påbörjats.

Hos de här beskrivna grisarna med
tarmstörning misstänks infektion med E coli
redan vid obduktionsbordet. Anders Linder
gör själv bakteriologisk undersökning på lab-
bet i Lidköping. Visar den bakteriologiska
odlingen riklig växt av E coli stärks förstås
misstanken och resistensbestämning utförs. I
de fall andra specialundersökningar anses
befogade såsom histologi, virologi, parasitolo-
gi eller kemi, remitterar han också material till
SVA.

NYTTA OCH I  VISS MÅN NÖJ E
I idealsituationen kan det preliminära tele-
fonbeskedet nästa dag vägleda veterinär och

djurägare i behandling av kvarva-
rande sjuka djur. Efter ytterligare
undersökningar kan fler problem
lösas, t ex kan resistensundersök-
ning leda till annat val av antibio-
tika. Avhängigt av arbetsbelastning
och ingående specialundersök-
ningar kan sammanställning med
skriftligt svar dröja någon-några
veckor.

Det är svårare att se använd-
ningen av besked som "dödsorsak
ej fastställd" eller "negativ sek-
tion", men då glömmer man ofta
att en mängd sjukdomsorsaker har
uteslutits. I andra fall kanske
djurägaren inte vill ha informatio-
nen, "djuret är ju redan dött",
medan behandlande veterinär
gläds över att viss dimma skingras.

Händelseförloppet med PMWS visar vilken
styrka vi kan ha i övervakningen av djurhälsan
då kliniker och patologer har ett nära samar-
bete.

Sist men inte minst: obduktioner utgör en
viktig del i vår epizootiberedskap, det kan vara
så primärfallet uppdagas.

*KATARINA GUSTAFSSON, leg veterinär,VMD, Svenska
Djurhälsovården, Institutionen för patologi, SLU, Box
7028, 750 07 Uppsala.
JENNY LUNDSTRÖM, leg veterinär, VMD, Svenska
Djurhälsovården, Institutionen för patologi, SLU, Box
7028, 750 07 Uppsala.
JAN ÅKE ROBERTSSON, leg veterinär, VMD, VD, Svens-
ka Djurhälsovården AB, 121 86 Johanneshov.

Figur 5. Kraftiga pålag-
ringar på trikuspidalis-
klaffen hos en gris med
bakteriell allmäninfek-
tion.
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Veterinär ansvarig 
för mul- och klövsjukan 
❘ ❙ ❚ En veterinär som arbetar för den
brittiska regeringen har tagit på sig
skulden för att mul- och klövsjukeepide-
min bröt ut år 2001, skrev tidningen The
Times i början av mars.

Tidningen citerade ett officiellt doku-
ment från oktober 2001, där veterinären

Jim Dring erkände att han inte noggrant
granskat en svinfarm i norra England, där
sjukdomen började sprida sig vidare en
dryg vecka efter granskningen.

Veterinären gav farmen förnyat verk-
samhetstillstånd, trots att han noterat
brister på gården, konstateras det i doku-
mentet.

– Om granskningen av gården hade
varit noggrannare, om tillståndet inte

hade förnyats eller om det hade förnyats
bara förutsatt att det gjorts förbättringar
i utfodringstekniken, då skulle den här
epidemin inte ha brutit ut, sade han
enligt dokumentet.

Cirka sex miljoner djur slaktades i
Storbritannien under epidemin. Sjukdo-
men kostade det brittiska lantbruket över
1,3 miljarder euro och turismen gick miste
om ännu större summor. ■

❘ ❙❚ noterat



svensk veterinärtidning nummer 4 •  2004 27

OIE-konferens i Paris

Historisk avspark för globalt
djurskyddssamarbete

Office International des Épizooties (OIE) bil-
dades 1924 som en mellanstatlig organisation
med målsättningen att bekämpa smittsamma
djursjukdomar. Organisationen har idag 166
medlemsländer över hela världen, och är en
allmänt erkänd samlingspunkt för vetenskap-
ligt samarbete kring bekämpningen av epi-
zootier. 2001 började man dock även intres-
sera sig för djurskyddsfrågor, främst i sam-
band med djurtransporter och slakt. Detta
resulterade i att en permanent arbetsgrupp för
djurskydd etablerades i oktober 2002, som
sedan snabbt presenterade en plan för OIEs
aktiviteter inom området. En av dessa aktivi-
teter utgjorde det globala symposium som nu
ägde rum i Paris i slutet av februari.

60 av OIEs medlemsländer hade hörsam-
mat kallelsen till mötet, med ett varierande
antal deltagare. Enligt ett lite speciellt antag-
ningsförfarande fick även symposiets åhörare,
inte bara föreläsarna, genomgå granskning
innan de blev antagna. Från Sverige hade åtta

personer passerat nålsögat och
godkänts som värdiga åhörare,
däribland Djurskyddsmyndighe-
tens generaldirektör Matz Ham-
marström och SLUs djurskydds-
professor Linda Keeling.

ÖVERGRI PAN DE 
FRÅGESTÄLLN I NGAR
Mötets första dag ägnades främst
åt övergripande frågeställningar
och politiska uttalanden. I en
imponerande välkomstpanel del-
tog jordbruksministrarna från
Tyskland, Irland, Kamerun och Frankrike,
liksom EUs folkhälsokommissionär David
Byrne. Alla lovordade OIEs nyväckta intresse
för djurskyddsfrågor, och hoppades att orga-
nisationen ska kunna ta fram globala riktlin-
jer för djurskydd som kan accepteras av de
flesta av världens länder. 

Den tyska jordbruksministern Renate
Künast framhöll särskilt långväga djurtrans-
porter som en stor källa både till lidande och
smittsamma sjukdomar hos djuren. Künast
konstaterade att om man skyddar djur mot
sjukdom, gör man samtidigt ett viktigt djur-
skyddsbefrämjande arbete.

POLITISKT H ETA DJ U RTRANSPORTER
Just djurtransporter var en fråga som de sam-
lade EU-ministrarna ville markera handlings-
kraft inom, men på lite olika sätt. David
Byrne lovprisade kommissionens liggande
förslag till djurtransportförordning, och ansåg
det vara ett "gyllene tillfälle" att förbättra
regelverket för djur under transport. Även
Irlands jordbruksminister Joe Walsh hoppa-
des att förordningen snabbt skulle träda
ikraft, kanske redan vid ministerrådets april-

Den 23-25 februari ägde den första globala djurskyddskonferensen på
officiell nivå rum i Paris. Arrangör var världsorganisationen för djurhälsa,
OIE, som sedan ett par år tillbaka även börjat intressera sig för
djurskyddsfrågor. Trots att konferensens huvudteman var allmänt hållna,
var intresset stort från länder i alla delar av världen.

Matz Hammarström och Linda Keeling var två
av de svenska deltagarna på OIEs globala
djurskyddskonferens i Paris.

Den tyska jordbruksministern
Renate Künast framhöll särskilt
långväga djurtransporter som
en stor källa både till lidande
och smittsamma sjukdomar hos
djuren.

➤
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möte. Det återstod enligt Byrne och Walsh
bara några "mindre kontroverser" att för-
handla kring. Den tyska ministern Renate

Künast konstaterade dock lite
syrligt att en av dessa "kontro-
verser" består i att djuren med
nuvarande förslag ska kunna
transporteras under obegrän-
sade tidsperioder. Tyskland
kommer inte att skriva under
ett förslag som inte definierar
en maximalt tillåten trans-
porttid, konstaterade Künast. 

I verkligheten verkar de
djurskyddsvänliga och de
transportvänliga länderna stå
långt ifrån varandra i denna
fråga. Efter-
som intresse-
förhållandena
kommer att

förändras radikalt i maj, när
de nya kandidatländerna blir
medlemmar i EU, vill alla få
igenom förordningen innan
dess. Enligt väl insatta källor
från OIE-konferensens kaffe-
pauser är dock chansen/risken
för en överenskommelse
innan maj liten. Därefter
kommer det att dröja länge
innan frågan om nya
djurtransportregler kommer
upp på EUs bord igen.

VETENSKAPLIGA 
ARGUMENT
I sitt välkomstanförande förklarade OIEs pre-
sident Bernard Vallat varför hans organisation
nu vill ansvara för djurskyddsfrågor också.
OIE använder vetenskapliga argument för att

basera sina standarder på,
menade han. Djurskydds-
regler ska inte kunna
beskyllas för att vara för-
täckta handelshinder vid
import och export av djur
eller djurprodukter. Därför
är en organisation som
OIE lämplig att sätta upp
standarder som även kan
accepteras av världshan-

delsorganisationen WTO. WTOs represen-
tant på mötet bekräftade att man inte kom-
mer att protestera om ett land kräver att kom-
mande OIE-standarder för djurskydd måste
uppfyllas, för att få importeras.

Mitt i allt prisande av OIEs initiativ fanns

även några mer skeptiska röster på talarlistan.
David Wilkins, veterinär från International
Coalition for Farm Animal Welfare, ifrågasat-
te t ex om man alls måste ha långa djurtrans-
porter. Kan man inte besluta att djur ska slak-
tas lokalt och att köttet transporteras istället?
var en fråga han hoppades OIE skulle besva-
ra. Med stora djurtransportländer som
Australien, Irland och Italien representerade i
OIEs styrelse kändes frågan uppfriskande
men tyvärr besvarad på förhand. Wilkins
hoppades vidare att argumentet att djur som
producerar mycket också mår bra ska kastas i
soptunnan, där det hör hemma. Hög pro-
duktion är inte lika med god djurvälfärd,
framhöll Wilkins.

DJ U RSKYDD I  U-LÄN DER
Efter alla vackra ord och högtravande dekla-
rationer om djurskyddets betydelse kom
dagens siste talare, dr Sira Abdul Rahman,
tidigare rektor vid Bangalore Veterinary Col-
lege i Indien. För första gången under OIE-
mötets inledande dag belystes djurskyddspro-
blemen på ett konkret och jordnära sätt. 

Sira Abdul Rahman talade om djurskydd i
u-länder, ett ämne som tidigare talare smugit
runt som katten kring het gröt. Rahman kon-
staterade dock att djur som plågas lider lika
mycket i u-länder som i i-länder, och att detta
många gånger kan förhindras genom enkla
utbildningsinsatser. Ett land som Indien har
över 100 miljoner nötkreatur som används
för arbete och som dragdjur. Många av djuren
utsätts för stort lidande genom överlastade

Det återstår enligt kommis-
sionär David Byrne (till väns-
ter) och jordbruksminister Joe
Walsh bara några "mindre
kontroverser" att förhandla
kring beträffande EUs
djurtransportförordning.

➤

Många av Indiens djur utsätts för stort lidande
genom att dagligen spännas för överlastade
kärror, konstaterade Sira Abdul Rahman.
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»...djur som plågas lider
lika mycket i u-länder som
i i-länder...«
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kärror, misshandel, undernäring, kirurgiska
ingrepp utan bedövning och rent tortyrlik-
nande slaktmetoder. Han visade bilder på kor
och getter där man regelbundet bröt av ett
framben på djuren innan slakt för att de inte
skulle springa iväg, och där bedövningen
bestod i slag i huvudet med klubbor eller
andra föremål, ofta med dåligt bedövnings-
resultat. Myten om Indiens heliga kor blev
definitivt punkterad efter Sira Abdul Rah-
mans bildvisning. 

Han talade vidare om grymma metoder vid
avlivning av gatuhundar, och den hänsynslös-
het som "underhållningsdjur" (turistelefanter,
zoodjur, hundar i arrangerade slagsmål, dan-
sande björnar etc) utsätts för. Det behövs
många gånger inga dyra investeringar för att
förbättra djurens villkor, "bara" en förändrad
attityd från befolkningens sida, sade Rahman.

VETENSKAPLIGT PROGRAM
Under mötets andra dag dominerade de
vetenskapliga föredragen, men även här lyste
betydelsen av kultur, religion och politik ige-
nom för viljan att ta till sig kunskapen. En
representant från Senegal inledde t ex dagen
med att i ett extra insatt föredrag deklarera att
man på många håll i Afrika inte kan tänka sig
att frångå slakt utan bedövning, oavsett vad
vetenskapen kom fram till.

Vad som däremot var glädjande var att Sve-
rige under ett antal anföranden framhölls som
föregångsland i djurskyddsarbetet. Så lov-
ordade t ex David Fraser från Kanada den
forskning som Ragnar Tauson, SLU, bedrivit
på hönsburar. Professor Joy Mench från Uni-
versity of California beskrev vidare Sverige
som föregångare vad gäller regler för hanter-
ing och transport av slaktkyckling, och Ian
Duncan från University of Guelph citerade
Ingvar Ekesbos arbete om hur man kan för-
bättra djurmiljöer.

"DJ U R HAR OCKSÅ 
MÄN N ISKORS KÄNSLOR"
Ian Duncan, men även flera andra föreläsare,
refererade studier som med vetenskapliga
parametrar påvisat känslor hos djur, som nor-
malt bara tillskrivs människor. Även om de
vetenskapliga arbetena inom området fortfa-
rande är få, kan man med fog idag hävda att
djur kan känna ensamhet, ledsamhet, tristess,
rädsla, stress och frustration, sade Duncan.
Djurskyddsarbetet bör inte bara sträva efter
att minimera dessa negativa känslor, utan
även att stimulera positiva känslor som glädje
och stimulans. 

Förutom djurens mentala utsatthet måste

man förstås alltid skydda djur från fysiska plå-
gor som skada och sjukdom, framhöll flera
talare. Ian Duncan refererade studier av
smågrisars skrik vid kastration utan bedöv-
ning. Genom analyser av
skrikens frekvens har man
kunna särskilja sådana skrik
som grisarna avger vid all-
män hantering, och skrik
som markerar smärta. När
kastrationsingreppet börjar
övergår hanteringsskriken
till smärtskrik, konstaterade
Duncan. Ett annat exempel
som han nämnde var näbb-
trimning av höns. Hönsens
näbbspetsar är väl innervera-
de, och studier visar såväl
akuta smärtreaktioner vid
ingreppet som tecken på
kronisk smärta en lång tid
efter.

SJ U KDOM SOM DJ U RSKYDDSPROBLEM
De svenska färgerna försvarades under OIE-
mötet på ett förtjänstfullt sätt av Bo Algers
från SLU i Skara, som talade om sjukdom och
skada som djurskyddsproblem. Algers fram-
höll att sjukdom i sig är en riskfaktor för andra
sjukdomar, och därmed ökat djurlidande.
Sjuka djur får ett försämrat immunförsvar, en
sämre förmåga att klara sin närmiljö och en
sämre förmåga att tävla om resurser som
foder, vatten och viloplats. Åtgärder måste sät-
tas in mot problemens orsaker snarare än mot
deras symtom, sade Algers och beskrev de
svenska djurhälsoprogrammen som goda
exempel.

En systematisk registrering av lämpliga
parametrar kopplade till skada och sjukdom
hos djur har potentialen att ge trovärdig infor-
mation om nivån på djurskyddet till myndig-
heter, industri och konsumenter, menade Bo
Algers.

OI Es ARBETSGRU PPER
I samband med att OIE började arbeta med
djurskyddsfrågor tillsatte organisationen fyra
arbetsgrupper, med syfte att utarbeta riktlin-
jer i fyra aktuella problemområden. Grupper-
nas arbetsområden är regler för slakt, regler
för avlivning som bekämpning av smittsam-
ma sjukdomar, regler för djurtransport till
sjöss samt regler för djurtransport till lands.

De fyra arbetsgrupperna presenterade dags-
situationen i varje grupp under konferensen,
en presentation som tyvärr blev en besvikelse
för många och som inte stärkte övertygelsen

De svenska färgerna försvara-
des under OIE-mötet på ett
förtjänstfullt sätt av Bo
Algers från SLU i Skara, som
talade om sjukdom och
skada som djurskyddspro-
blem.

➤
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att OIE kan göra
något i det globala
djurskyddsarbetet.

Ingen av grup-
perna hade haft mer
än ett möte sedan
starten 2002, och få
betydelsefulla rikt-
linjer hade utarbe-
tats. Arbetsgruppen
för slaktregler leds
av en representant
för Amerikas islams-
ka födo- och när-
ingsråd, och hade
egentligen bara

kommit fram till att det inte är lämpligt att
skära av hälsenorna på djur innan slakt, för att
djuren inte ska kunna springa bort. Arbets-
gruppen för djurtransport till sjöss leds av en
representant från Australiens jordbruksdepar-
tement. Med tanke på att sjötransporter av
levande djur utgör en stor exportinkomst för
Australien var det inte så konstigt
att gruppen kommit fram till att
nuvarande minimala regler var helt
tillräckliga.

DONALD BROOM
Den enda grupp som verkade ha
kommit fram till framåtsyftande
riktlinjer var gruppen om
djurtransporter till lands, ledd av
professor Donald Broom från uni-

versitetet i Cambridge.
SVT fick en enskild pratstund med Broom,

som bland annat var ansvarig för den veten-
skapliga rapport om djurtransporter som EU-
kommissionen fick 2001. Brooms rapport låg
sedan till grund för det förslag till djurtrans-
portförordning som idag debatteras av EUs
jordbruksministrar.

På frågan om han är nöjd med det liggan-
de förslaget svarade Donald Broom ja,
åtminstone i stora delar. Visserligen har kom-
missionen minskat Brooms viloperioder för
djuren från 48 timmar till tolv och därmed
tagit bort tidsbegränsningen, men detta tyck-
te Broom var en acceptabel kompromiss. Han
trodde att konsumenternas ökande intresse
för en etisk djurhållning och korta transpor-
ter skulle få producenter, transportörer och
återförsäljare att tvingas ändra sin hantering
av djuren.

Beträffande OIE-gruppens riktlinjer ville
Broom inte avslöja några detaljer innan de var
färdigskrivna. Han berättade dock att man

identifierat ett antal problemområden där
internationella riktlinjer borde upprättas. Till
dessa hörde hantering vid av- och pålastning,
utrymmet för varje djur, djurens närmiljö
(framför allt värmereglering), resans duration
och övervakningen av djuren under resan.

DJ U RSKYDD FÖR FISKAR
Konferensens andra dag avslutades även den
med ett något udda tema, nämligen djur-
skydd för fisk. Tore Håstein från det norska

OIEs arbetsgrupp för
djurtransport till sjöss har
kommit fram till att nuva-
rande minimala regler är helt
tillräckliga.
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Donald Broom tror att konsumenternas ökan-
de intresse för en etisk djurhållning och korta
transporter tvingar lantbruksnäringen att
ändra sin hantering av djuren.

Verkligheten för djur som transporteras länge
till sjöss. Döda får kantar relingen till det
australiska fraktfartyg som under tre månader
förra hösten försökte bli av med sin last på
57 000 djur.
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veterinärinstitutet i Oslo höll ett inspirerande föredrag,
där han bland annat pekade på det faktum att fiskar har
ett nosiceptivt nervsystem och därför kan registrera
smärtstimuli. Frågor som bedövning innan slakt och
transport av levande djur är lika aktuella inom akvakul-
turen som inom traditionell djurhållning, framhöll Hås-
tein.

Som komplement till OIE-programmet bjöd organi-
sationen Compassion in World Farming (CIWF) på
filmvisning under kvällen. I en ny film kunde man bland
annat visa vad som hänt med de 57 000 får som i höstas
skickades från Australien till Mellanöstern. Mottagarlan-
det Saudiarabien ville inte ha fåren då det spridits smitt-
samt muneksem bland djuren under sjötransporten.
Transportskeppet åkte sedan runt i regionen under tre
månader, innan Eritrea slutligen förbarmade sig över dju-
ren och lastade av de överlevande. Mellan 5–10 000 får
dog under transporten, och de som överlevde befann sig
i många fall i dåligt skick. CIWFs bilder från den aktuel-
la sjötransporten och andra liknande, stod i bjärt kontrast
till OIE-arbetsgruppens påstående att dagens regler för
sjötransport har "djurskyddet i första rummet".    

H ISTORISKT AVSTAMP?
Som avslutning på mötet försökte professor David Mel-
lor från Nya Zeeland sammanfatta hur lagstiftning,
vetenskapliga riktlinjer och standarder ska vävas sam-
man. Han ansåg att krav på dramatiska, orealistiska för-
ändringar av djurhanteringen oftast får negativa effekter
på djurskyddet. Istället förespråkade Mellor en förstärkt
djurskyddsforskning kombinerat med en vetenskaplig
bioetisk analys av utvecklingsmöjligheterna. 

Auditoriet var dock inte helt övertygat om OIEs för-
måga eller vilja att få till stånd signifikanta förbättringar
av djurskyddet. En frågeställare konstaterade att OIEs
främsta intresse, enligt organisationens egen skriftliga
programförklaring, är att främja intensiv animaliepro-
duktion och stimulera handel med och transport av djur.
Hur går denna målsättning ihop med OIEs påstådda
intresse för djurskydd? David Mellor ansåg att frågan var
en "interesting issue", men gav inget svar på den. Inte
heller någon annan från OIEs ledning ville svara på
denna känsliga fråga.

Från en mer positiv synvinkel var det samtidigt många
som såg OIEs djurskyddsmöte som ett historiskt erkän-
nande av djurskyddet. Christa Blanke, verksamhetsleda-
re för den tyska djurskyddsorganisationen Animal's Ang-
els, berättade för SVT att hon var glatt överraskad över
konferensens upplägg. – Jag trodde aldrig att jag skulle få
uppleva ett vetenskapligt möte på toppnivå där man både
pratar om att djur kan känna ensamhet, och om smärt-
reaktioner hos fiskar, sade hon. Detta är ett historiskt av-
stamp för internationellt djurskyddsarbete, och jag hade
förmånen att få vara på plats som åhörare.

Låt oss hoppas att Christa Blanke har rätt i sin fram-
tidstro.

Johan Beck-Friis
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❘ ❙ ❚ arbetsmiljö

Med bilen som arbetsplats
Veterinärer måste ut på vägarna i
alla väder. När bilen blir arbetsplats
ställer det särskilda krav på åkkom-
fort, körvana och utrustning.

– Veterinärer kör ofta fort och på dåliga
vägar där det ibland är halt. Sannolikhe-
ten att en veterinär ska råka ut för en
olycka är större än för Svensson, säger
Stefan Wistrand, arbetsmiljöinspektör
på Arbetsmiljöverket.

Under de inspektioner han gjort har
han märkt att många veterinärer slarvar
med att äta ordentligt vilket kan påver-
ka bilkörningen.

– Veterinärerna har mycket att göra
och ger sig iväg utan att äta. Istället
kanske de kastar i sig en macka medan
de kör. Sjunker blodsockerhalten blir
man en sämre förare och här har veteri-
närer mycket att tänka på, fortsätter
han.

Det finns inte något regelverk som
kan tillämpas på veterinärers bilkörning
vad gäller mat eller raster. De flesta vete-
rinärer kör personbilar som i så fall skul-
le gå under en förordning från 1994,
men den omfattar bara verksamhet där
gods transporteras.

– Visserligen har veterinärer med sig
medikamenter, bandage och liknande
men det räknas inte som gods i den
bemärkelsen. Det är tveksamt om
förordningen gäller för veterinärer, säger
Jessica Gropgård, handläggare i kör- och
vilotidsfrågor på Vägverket.

Enligt förordningen, som tillämpas
till exempel för budbilar, ställs krav på
minst elva timmars vila inom varje 24-
timmarsperiod. De elva timmarna kan
delas upp i två delar men en del måste
vara minst åtta timmar lång och under
dessa elva timmar får arbetstagaren inte
ha vare sig jour eller beredskap. Jessica
Gropgård anser personligen att det
borde finnas regler för veterinärers bil-
körning också.

– De har ett tröttsamt och fysiskt

tungt arbete och om det inte finns
några begränsningar för körtiden
kan det finnas risk att de somnar vid
ratten.

Enligt arbetstidslagen får ingen
arbeta mer än fem timmar innan en
rast på minst en halv timme. Lagen
gäller dock inte distriktsveterinärer
enligt kollektivavtal.

KRAV PÅ 
HALKKÖRN I NGSUTBI LDN I NG
Det gäller att ha körvana och vana
att köra i olika väglag. Arbetsmiljö-
verket ställer krav på att veterinärer får
utbildning och träning i halkkörning.
Men om något händer är det bra att ha
med reservbensin, spade, sand och filtar
enligt rekommendationer från Arbets-
miljöverket. Det ställer i sin tur krav på
att grejorna kan surras fast eller på annat
sätt förvaras säkert. Vid ett gupp i vägen,
en avkörning eller en tvär inbromsning
ska inte föremål kunna flyga omkring
fritt i bilen och träffa föraren. Många
bilar är utrustade med ett lastskyddsgal-
ler bakom baksätet, men prylar som för-
varas i baksätet måste spännas fast med
säkerhetsbälte eller remmar och band.

– I alla nya bilar sätter vi in ett
lastskyddsgaller bakom förarsätet. Om
någon vill ha ett galler bakom förarsätet
i en gammal bil ser vi givetvis till att fixa
det, menar Peter Jacobsson, IT-samord-
nare för Distriktsveterinärerna på Jord-
bruksverket.

Han arbetar också med ett projekt för
att förbättra datorarbetsplatserna i bilar-
na. Enligt Arbetsmiljöverket kan inte
alla veterinärer sitta i en bra arbetsställ-
ning när de använder datorn i bilen.
Ryggen vrids, vilket på längre sikt kan
ha skadlig inverkan på muskler och
leder. De nya datorborden, som utpro-
vas av några veterinärer i ett pilotprojekt
under våren, är placerade i en låda på
golvet på passagerarsidan och kan dras
upp därifrån. Skrivaren placeras i lastut-
rymmet bakom förarstolen. Baksätet är

fällt så att det bildas ett stort lastutrym-
me. Förutom att den lösningen lämnar
plats för en passagerare finns det möjlig-
het för veterinären att sitta i passagerar-
sätet själv när han eller hon arbetar vid
datorn. Då är möjligheten större att
datorn hamnar rakt framför kroppen.

TEMPERATU RSKI LLNADER BÖR
U N DVI KAS
Arbete i bilen kräver också en genom-
tänkt klädsel. Temperaturskillnaderna
kan bli stora mellan bilen och till exem-
pel en ladugård på vintern.

Råd vid bilkörning
● Ställ in bilstolen så att den passar

din kropp. Det är viktigt att
ryggstödet har rätt lutning.
Förhållandet mellan säte och rygg
ska vara ca 90 grader.

● Nackstödet ska vara något högre
än ditt huvud.

● Bilbältet ska spännas hårt, dra åt
bältet över buken.

● Bältesskärare ska finnas på lättill-
gängligt ställe.

● Telefon ska vara monterad
handsfree.

● Om du är mycket trött har du rätt
att åka taxi eller be djurägaren
hämta dig. Du har varken skyldig-
het eller rättighet att köra bil om
du är alltför uttröttad.

● Vid fältarbete i sträng kyla ska
kupévärmare utnyttjas i bilen i
största möjliga utsträckning.

Källa: Distriktsveterinärernas arbets-
miljödokument
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– Man ska försöka att inte få för stora
temperaturvariationer men det ska vara
behagligt också. Det går inte att ha tio
grader i bilen. Sitter man stilla behöver
man 18 till 20 grader, säger Désirée
Gavhed, fysiolog på Arbetslivsinstitutet.

Hon tror dock att många drar upp
temperaturen onödigt mycket för att
kompensera för arbete i kyla i stallar och
utomhus. Hon rekommenderar att
veterinären tar av sig ytterkläderna när
han eller hon sätter sig i bilen för att
köra iväg. Men det handlar om en
avvägning om detta istället innebär att
föraren sätter sig i en kall bil utan
ytterkläder. Ska hon eller han köra en
kortare sträcka är det kanske bättre att
behålla jackan på och sänka temperatu-
ren. 

Personer som blir svettiga i jobbet bör
bära ett fukttransporterande plagg när-
mast kroppen så att hon eller han inte
sitter med fuktiga kläder i bilen.

– En gyllene regel är att undvika
bomull närmast kroppen, säger Désirée
Gavhed.

Karin Nordin

Tidigare artiklar 
i serien:
• Vem är SAM?,

SVT nr 2/2004
• Problemsökande 

ombud med arbets-
miljön för ögonen,
SVT nr 2/2004

Anna-Lena Hellqvist bakom ratten. Vid
passagerarsätet finns datorbord och
skrivare. Anna-Lena anser att det är svårt
att hitta en bra arbetsställning för
arbete vid dator i bilen.

Den som ska arbeta som distriktsveteri-
när måste tycka om att köra bil. Det
menar Anna-Lena Hellqvist, distrikts-

veterinär i Enköping. Det är inte helt
ovanligt att hon kör 50 mil på en dag
med jourtjänstgöring, då distriktet

Bilkörning ger avkoppling
Anna-Lena Hellqvist kör mellan 2 000 och 3 000 mil om året i tjänsten.
Personliga rekordet i bilkörning tog hon en helg då hon avverkade 150 mil
på vägarna i Enköpingstrakten. Hon menar att största problemet med bilen
som arbetsplats är utrymmesbristen. Men det finns positiva sidor med att
arbeta i bilen också.

➤

Anna-Lena Hellqvist packar
bilen utanför distriktsveteri-
närstationen i Enköping.



breder ut sig från Stockholmstrakten
och nästan upp till Dalarna.

– Man upptäcker att det finns många
bra pratpro-
gram på radi-
on. Men själva
bilkörningen
blir bara ett
problem om
man inte fått
sova tillräck-
ligt. Om man
till exempel
kommer hem
klockan två på
natten, som-
nar klockan
tre och sedan

blir väckt klockan fem för att köra nio
mil, då är man kanske ingen lämplig bil-
förare.

Risken är att bilföraren missbedömer
sin körduglighet i ett sådant läge och
kanske pressar sig själv för långt. Anna-
Lena Hellqvist oroar sig inte för att
somna bakom ratten. Men ibland kan
hon ha svårigheter med att fokusera
synen då hon är trött. Det går dock att
bryta arbetet vid ett sådant tillfälle.

– Men det ska rätt mycket till innan
man ringer och försöker få in en stack-
ars kollega. 

Yrkesförare har lagar som reglerar hur
många timmar de får köra innan de
måste ta paus och vila eller byta chauf-
för. Anna-Lena Hellqvist efterlyser såda-
na regler också för veterinärer.

– Även om det inte går att göra före-
skrifter vore det bra om arbetsgivaren
kunde ställa upp rekommendationer för
bilkörningen, säger hon.

När hon lämnar veterinärstationen
om dagarna är bilen fullpackad. I baga-
geutrymmet står lådorna med utrust-
ning, läkemedel, stövlar och redskap. I
baksätet finns kylväskan på sätet och all-
mänväskan på golvet.

– Jag har ofta med mig fodertillskott,
ultraljud och hund också. Får man
sedan praktikanter som ska med undrar
man var man ska sätta dem.

LITE UTRYMME
Utrymmet i bilen räcker inte alltid till.
Speciellt krångligt tycker Anna-Lena
Hellqvist det är att arbeta vid bilens
datorarbetsplats. Datorn förankras vid
ett vridbart bord i framsätet och kopplas

till en skrivare på golvet.
– Jag har minskat på antalet förrätt-

ningar som jag knappar in direkt i bilen.
Då jag har många besök som kräver lång
tid framför datorn efteråt, gör jag nume-
ra det senare inne på stationen. Det är
svårt att hitta ett bra sätt att sitta och
arbeta i bilen. Jag har verkligen försökt
men får ont i axeln.

Vintertid är det dessutom ofta svårt
att få till en temperatur i bilen så att det
går att sitta där och arbeta. Det finns
elvärmare, men enligt Anna-Lena
Hellqvist är det inte alltid så lätt att hitta
ett eluttag ute på gårdarna.

– Man kanske har jobbat i två timmar
och är svettig och så går man och sätter

sig i en iskall bil och ska då dessutom
använda datorn med iskalla, stela fing-
rar, förklarar hon.

TVÅ ÖNSKEMÅL
Hon har därför två önskemål. Det ena är
en större, rymligare bil och det andra
värmare som går på diesel. Men trots de
problem som finns idag med att använ-
da bilen som arbetsplats tycker Anna-
Lena Hellqvist att det också finns några
positiva sidor med bilen i jobbet.

– Man får en möjlighet att gå ner i
varv och koppla av mellan sjukbesöken.

Karin Nordin

»Men det ska rätt
mycket till innan
man ringer och
försöker få in en
stackars kollega...«
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SALMONELLA CUBANA-FEST
Har du på ett eller annat sätt medverkat i 2003 års bekämping av
S. cubana? 
Den 22 maj brakar festen loss i Linköping! Vill Du vara med behö-
ver vi veta det senast den 10 april.
Anki Ring 0707-735523, anki.ring@dv.sjv.se eller 
Towe Brückmann 0733-109381, towe10@spray.se 
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Jourtid arbetstid enligt EU-direktiv

En ny arbetstidslag som följer på ett EU-
direktiv ska sätta upp regler för dygns-
och veckovilan. Veterinärer som har jour
kan komma att påverkas eftersom jour-
tid räknas som ordinarie arbetstid vad
gäller antal arbetade timmar. Men vad
som gäller veterinärer som arbetar
under beredskapstid är oklart.

Enligt EUs arbetstidsdirektiv får en arbetsta-
gare inte arbeta mer än 48 timmar per vecka.
De 48 timmarna är en genomsnittstid som
räknas fram på en period som inte får vara
längre än fyra månader. Dessutom ska varje
arbetstagare få en sammanhängande veckovi-
la om minst 36 timmar, något som redan gäl-
ler i Sverige. Direktivet ska implementeras i
svensk lag.

– Men egentligen gäller direktivet redan nu
i Sverige. Dessutom finns det två domar i EG-
domstolen om detta och de gäller som svensk
rätt, säger Anders Lefrell, jurist på Sveriges
Veterinärförbund.

En av domarna handlade om en tysk läka-
res rätt att räkna jourtid som ordinarie arbets-
tid. Enligt domstolen har läkaren rätt att

räkna all tid som till-
bringas på arbetsplat-
sen som ordinarie
arbetstid. Detta har
väckt reaktioner i Sve-
rige, där bland annat
landsting oroar sig för
ökade kostnader och
problem med att klara
schemaläggningen.
Detta kan även bli följ-
den för djursjukhus där
veterinärer har jour.
Anders Lefrell menar
att också distriktsvete-
rinärer påverkas.

– Det går inte att få
ihop en veckovila på 36
sammanhängande timmar per person för en
veterinärstation som har färre än fyra heltids-
arbetade veterinärer eftersom veckovilan inte
får förläggas till beredskapstid.

FÖRTROEN DEARBETSTI D 
KAN STRI DA MOT DI REKTIV
Reino Axelsson, personalhandläggare på Jord-
bruksverket, tror dock inte att det kommer att
bli några större problem att uppfylla EU-

Sveriges Veterinärförbund, Sveriges lantbruksuniversitet och
Djurskyddsmyndigheten inbjuder till

Kurs i djurskydd för smådjursveterinärer
Tid och plats: Den 16-17 september 2004 i Göteborg.
Målgrupp: Kliniskt verksamma veterinärer med smådjurspraktik.
Pris: 5 000:- kr + moms.

Kursen får räknas som godkänd kurs för specialistutbildningen i hundens och kattens sjukdomar.

Utförligt kursinnehåll och anmälningsförfarande presenteras i en kursannons i Svensk Veterinärtidning nr
5/04.

Distriktsveterinärerna arbe-
tar under förtroendearbets-
tid, men veterinärförbundet
anser att förtroendearbetsti-
den strider mot EU-direktivet.
Förbundet arbetar därför för
att förtroendearbetstiden ska
tas bort.
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Ingen hjälper företag och chefer att utveckla sin 

egen personliga ledarstil. Ingen kan hjälpa dig 

att bli bättre inom många områden: Förhåll-

ningssätt, motivation, marknadsföring, kom-

munikation, ledarskap, kundvård,  service med 

mera.

Ingen har också mycket god inblick i vet-

erinärbranschen och kan hjälpa dig, din klinik 

och ditt företag att bli ännu bättre, gladare, 

lönsammare, friskare och trivsammare! Det 

fi nns en otrolig inneboende potential i alla 

människor  men ofta är det svårt att se skogen 

för alla träd som envist står i vägen, likväl som 

det utan spegel kan vara svårt att se om håret 

ligger rätt. Ingen är din spegel som refl ekterar 

och hjälper dig att hitta frågorna till svaren du 

redan har. 

Mer information om Ingen och de tjänster 

som Ingen tillhandahåller hittar du på hemsi-

dan; www.ingen.se

Ingen fi nns till för dig och ditt företag!

INGEN SER DIG!

direktivets krav på 48 timmars arbetsvecka.
– Direktivet kommer inte att få de konse-

kvenser för distriktsveterinärer som det får på
läkarsidan eftersom veterinärerna
inte har jour utan beredskap. Bered-
skapstid räknas inte som ordinarie
arbetstid, säger han.

Distriktsveterinärerna arbetar
under så kallad förtroendearbetstid.
Den gäller bland annat arbetstagare
vars arbetstid är svår att övervaka
och innebär att det inte finns några
begränsningar för arbetstiden.
Anders Lefrell på förbundet anser
att förtroendearbetstiden med
största sannolikhet strider mot EU-
direktivet. Veterinärförbundet ar-

betar för att förtroendearbetstiden ska tas
bort. I ett remissvar till SACO om avtalsrörel-
sen 2004 påpekar Anders Lefrell att det inte
längre är svårt att övervaka distriktsveterinä-
rernas arbetstid. Det framgår av journalen var

veterinären befunnit sig och om arbetsgivarna
vill kan de koppla en satellitnavigator till varje
veterinärs mobiltelefon som följer veterinären
på metern när. Kostnaden för detta är för-
sumbar. 

På Jordbruksverket har en arbetsgrupp till-
satts som ser närmare på vad förtroendear-
betstiden innebär. Gruppen ska vara klar till
hösten. Enligt Hans Boström, vice ordföran-
de i Svenska Distriktsveterinärföreningen, vill
dock många distriktsveterinärer ha kvar för-
troendearbetstiden.

– Många äldre distriktsveterinärer tycker
bra om förtroendearbetstiden. De är vana att
rå sig själva och är rädda att de ska tjäna
mindre pengar om förtroendearbetstiden tas
bort. Yngre distriktsveterinärer är oftare för
reglerad arbetstid. De vill kunna hämta bar-
nen på dagis vid samma tid som alla andra,
säger Hans Boström.

Karin Nordin

»Yngre veterinärer är
oftare för reglerad
arbetstid...«
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Här är avdragen du inte får missa

Deklarationstips 2004

Den årliga inkomstdeklarationen
börjar nu närma sig för många, och
SVT ger som vanligt tips om aktuel-
la avdrag och regler speciellt för
veterinärer.

I N KOMSTSKATTESYSTEMET
✔ En intäkt som inte är undantagen
från skatteplikt skall hänföras till något
av inkomstslagen tjänst, kapital eller
näringsverksamhet. 
✔ Fysiska personer betalar både statlig
och kommunal inkomstskatt. 
✔ Juridiska personer utom handels-
bolag erlägger endast statlig inkomst-
skatt.
✔ Ett handelsbolags inkomster beskat-
tas hos delägarna. 
✔ Inkomstslaget kapital behandlas inte
nedan.

DEKLARATIONSFÖRFARAN DET
Större delen av de skattskyldiga omfattas
av ett förenklat deklarationsförfarande. I
mitten av april får de en ifylld deklara-
tionsblankett tillsänt sig för godkännan-
de och undertecknande.

De som deklarerar inkomst av när-
ingsverksamhet, delägare i fåmansföre-
tag och närstående till dessa samt de,
som inte varit bosatta i Sverige hela
inkomståret, undantas dock.

I den förtryckta blankett som sänds
till alla berörda skattskyldiga senast 15
april, har skattemyndigheten fyllt i
samtliga uppgifter från de kontrollupp-
gifter, som tidigare har sänts in från
olika uppgiftslämnare.

Felaktiga/ofullständiga uppgifter
ändras/kompletteras av den skattskyldi-
ge. Blanketten undertecknas och skall
vara skattemyndigheten tillhanda
senast 3 maj.

"EGENAVGI FTER" PÅ SKATTSEDELN
För inkomståret 2003 betalas – via
skattsedeln – allmän pensionsavgift på 7
procent. Avgiften tas ut på förvärvsin-
komster upp till 313 116 kronor.

25 procent av avgiften dras av vid
beräkning av beskattningsbar inkomst.
Resterande 75 procent får Du skattere-
duktion för.

TAXERI NGEN
När det gäller taxeringen, dvs vilka
inkomster som skall tas upp i deklara-
tionen och vilka avdrag man får göra,
bör följande påpekas. 

Kostnader för resor mellan bostad
och arbetsplats är avdragsgilla endast i
den mån de överstiger 7 000 kronor.
Avdragsbegränsningen gäller också för
motsvarande resa vid beräkning av
inkomst av näringsverksamhet. För den
som har inkomster både av tjänst och
näringsverksamhet avser begränsningen
de sammanlagda kostnaderna och i förs-
ta hand skall avdraget i inkomstslaget
tjänst minskas.

Övriga kostnader som täcktes av det
tidigare schablonavdraget
är avdragsgilla till den del
de överstiger 1 000 kronor.

Avdragsbegränsningen
omfattar dock inte följande
kostnader som alltså är
avdragsgilla "från första
kronan":

- ökade levnadskostna-
der vid tjänsteresa,
dubbel bosättning och
tillfällig anställning 

- kostnader när den pri-
vata bilen använts i
tjänsten och för annan
färdkostnad för resa i
tjänsten

- vissa hemresekostnader
- egenavgifter som är

avdragsgilla i tjänst

Man får inte göra avdrag för
SVF:s frivilliga grupplivför-
säkring, den nya gruppsjuk-
försäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäk-
ringen och barnförsäkring-
en (kapitalförsäkringar). 

Däremot är SVF:s gamla gruppsjuk-
försäkring med 1 månads karens av-
dragsgill såsom en pensionsförsäkring.
Se vidare under rubriken "Försäk-
ringspremier" nedan.

Om avdragsrätten är tveksam måste
man öppet redovisa vad kostnaderna
avser så att skattemyndigheterna har
möjlighet att bedöma yrkandets skälig-
het. Gör man detta riskerar man inte att
drabbas av skattetillägg om taxerings-
myndigheterna bedömer att avdragsrätt
inte föreligger.

TRAKTAMENTEN M M
Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa  medges endast om tjänstere-
san varit förenad med övernattning
utanför den vanliga verksamhetsorten. 

Med vanlig verksamhetsort menas ett
område, vars yttre gräns ligger på ett
avstånd av 50 kilometer (närmaste färd-

Nyheter inför deklarationen 2004

De viktigaste förändringarna inför årets själv-
deklaration är:

✔ pensionärer som tidigare inte behövt dekla-
rera ska från och med i år lämna deklaration.

✔ möjligheterna med att få uppskov med
beskattning av kapitalvinst vid bostadsbyte
har utökats.

✔ har du vid 2003 års allmänna fastighetstax-
ering fått höjt taxeringsvärde fördelas höj-
ningen på tre år enligt den s.k. dämpnings-
regeln.

✔ regeringen har i proposition föreslagit en
begränsningsregel som innebär att de hus-
håll som fått dämpad fastighetsskatt enligt
ovan och som betalar förmögenhetsskatt
för sin permanentbostad också ska kunna få
dämpad förmögenhetsskatt. I skrivande
stund är dock inte beslut fattat om den nya
lagstiftningen, beslut väntas tas senare i
vår.

✔ bestämmelsen om förseningsavgift och
skattetillägg har ändrats.
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väg) från såväl den anställdes tjänstestäl-
le som bostad.

Betalas traktamente ut vid arbete
inom det område, som utgör vanlig
verksamhetsort, betraktas ersättningen
som lön.

Kostnadsersättningar, traktamenten,
logiersättningar etc, som överensstäm-
mer med schablonbeloppen eller ersätt-
ningar som motsvarar gjorda utlägg
behöver inte deklareras, förutsatt att de
kryssats på kontrolluppgift.

När arbetsgivaren betalar ut dagtrak-
tamente som överstiger schablonbelop-
pen 190 respektive 95 kronor eller
nattraktamente över 95 kronor (se vida-
re Skatteverkets informationsmaterial)
skall den överskjutande delen deklareras
som lön.

Om arbetsgivaren inte har betalat ut
något traktamente medges för dag
avdrag med antingen styrkta merkostna-
der för måltider och småutgifter eller
med schablon – 190 kronor per dag eller
95 kronor för halv dag.

För logikostnad medges endast
avdrag med styrkt kostnad som man
själv har betalat. Något schablonavdrag
medges inte i detta fall. 

Den ökning av levnadskostnaderna
som kan uppstå på grund av att man har
sitt arbete på annan ort än bostadsorten
får normalt inte dras av. Avdrag kan
emellertid erhållas om anställningen är
tillfällig, dvs 

- arbetet avser endast en kortare tid
eller

- arbetet visserligen inte är kortvarigt
men tidsbegränsat eller sådant att en
fast anknytning till den tidigare
bostadsorten krävs eller

- arbetet skall bedrivas på flera olika
platser eller

- det finns annan anledning att inte
kräva flyttning.

Avdrag medges för styrkt logikostnad på
arbetsorten samt för måltider och
småutgifter antingen med styrkta mer-
kostnader eller schablon. Det går att få
avdrag för bostadskostnader även om
man inte haft dubbla hyror, dvs bostads-
kostnader på hemorten, enligt en dom i
Regeringsrätten.

För den som under de första tre
månaderna fått avdrag enligt reglerna

för tjänsteresa som varar kortare tid än
tre månader och som fortfarande efter
denna tid får traktamente gäller scha-
blonbeloppen 133 kronor och nattrak-
tamente 95 kronor (med vissa begräns-
ningar om arbetsgivaren t ex betalat
kostnaderna för mat och bostad).

För övriga, bland annat vikarier, gäl-
ler i första hand att avdrag medges för
visad kostnadsökning. Om denna inte
kan visas men den anställde gör sanno-
likt att han haft sådan kostnad, medges
i andra hand avdrag med 95 kronor per
dag för de första tre månaderna och
därefter med 57 kronor per dag. Något
avdrag för halva dagar medges inte. För
logi medges endast avdrag med styrkt
kostnad.

För att visa eller styrka kostnader
krävs att kvitton kan uppvisas.

HOTELLKOSTNADER FÖR VI KARI ER
Ersättningen för hotellkostnader skall
räknas som lön om vikarien själv betalat
hotellräkningen. Arbetsgivaren skall
betala sociala avgifter och dra skatt på
hela denna ersättning. Vikarien får göra
avdrag för den verkliga kostnaden i sin
deklaration.

Om hotellet fakturerar kostnaden till
arbetsgivaren direkt skall arbetsgivaren
ta upp ett schablonvärde för hotellkost-
naden i vikariens kontrolluppgift. Vika-
rien får göra avdrag för samma värde i
deklarationen. Arbetsgivaren skall beta-
la sociala avgifter och dra skatt på scha-
blonvärdet. När det gäller dessa värden
hänvisas till Skatteverkets informations-
material enligt ovan.

H EMRESOR
Den som på grund av sitt arbete vistas

på annan ort än hemorten, kan få avdrag
för kostnaden för en hemresa i veckan.
Förutsättningen är att avståndet mellan
hemorten och arbetsorten är längre än
50 kilometer.

Avdrag medges normalt för kostna-
den för billigaste färdsätt. Denna regel
har dock luckrats upp. Så är skälig kost-
nad för t ex flygresa eller resa med tåg i
första klass också avdragsgill även om
det inte skulle vara det billigaste färd-
medlet.

Om det inte finns godtagbara all-
männa kommunikationer, medges
avdrag för bilresa enligt den schablon
som gäller avdrag för resor mellan

bostaden och arbetsplatsen (16 kronor
per mil). Det kan också finnas särskilda
skäl för veterinärer att yrka avdrag för
bilresa på grund av behovet av att med-
föra veterinärutrustningen.

Har man fått traktamente under vis-
telsen i hemmet, skall avdraget för hem-
resor reduceras med belopp som mot-
svarar erhållet dagtraktamente.

Av arbetsgivare betalda hemresor är
förmån och finns därför i regel med på
kontrolluppgift. Avdrag får ske om för-
månen redovisats som intäkt.

RESOR MELLAN BOSTAD OCH
ARBETSPLATS
För att få avdrag för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats, skall
arbetsplatsen vara belägen minst två
kilometer från bostaden. Avdrag god-
känns normalt för en resa till och en
resa från arbetsplatsen per arbets-
dag. Kostnaderna är avdragsgil-
la endast i den mån de över-
stiger 7 000 kronor. Avdrag
för resor för lunch eller
middag medges däremot
inte. I allmänhet med-
ges avdrag endast för
kostnaden för billi-
gaste färdsätt. 

För att få
avdrag för kostna-
der för resor med
bil mellan bo-
stad och ar-
betsplats krävs
i regel dels att
avståndet mel-
lan bostad och
arbetsplats är
minst fem kilo-
meter, dels att
det klart fram-
går att man
regelmässigt tjä-
nar minst två
timmar sam-
manlagt för fram-
och återresan ge-
nom att använda
bil istället för all-
mänt kommunika-
tionsmedel. 

Avdrag för bilkostna-
der vid resor mellan
bostaden och arbetsplatsen
medges med 16 kronor per mil. Om
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man har fått ersättning utöver 16 kronor
från arbetsgivaren skall denna tas upp
som skattepliktig intäkt.

Om tjänsteresan görs med förmåns-
bil, ska den del av ersättningen som är
högre än 6 kronor per mil för kostnaden
för diesel respektive 9 kronor per mil för
kostnaden för övriga drivmedel, redovi-
sas som lön.

KÖRJOU RNAL
Många skatteskyldiga måste föra kör-
journal för att styrka antalet körda mil i
tjänsten respektive privat. För att kör-
journal skall kunna tillmätas något stör-
re bevisvärde måste man föra den löpan-

de under beskattningsåret. Följande
krav bör uppfyllas:

1. Mätarinställningen vid årets början
och slut.

2. Mätarinställningen vid tjänsteresans
början.

3. Var tjänsteresan börjar och slutar
samt antalet körda kilometrar.

4. Vilken ort och vilket företag eller pati-
ent som besökts.

5. Namnet på den person på företaget
eller patienten som besökts.

6. Uppgift om antal privat körda mil.

VETERI NÄRUTRUSTN I NG
MED MERA
Arbetsredskap som inköpts
under beskattningsåret är av-
dragsgilla om de varit nödvän-
diga för tjänsten.  

En ytterligare förutsättning
är att skattefri ersättning inte
har lämnats för att täcka kost-
naderna. Beträffande offent-
liganställda veterinärer brukar
skattemyndigheten utgå ifrån
att huvudmannen tillhanda-
håller sådan utrustning. 

Nedan följer en förteck-
ning över sådana kostnader
som kan vara avdragsgilla och
vad som kan vara värt att
tänka på.

Redskap
Kostnad för verktyg/red-
skap/instrument som man
behöver i verksamheten. Här
gäller att kostnad för dyrare
redskap, över 2 000 kronor
och med minst tre års livs-
längd, bör fördelas på flera år.
Tre till fem års avskrivning är
att rekommendera. Exempel
på sådan vara är en mobiltele-
fon eller en fax.

Skyddskläder
Skyddskläder som behövs

bland annat för att förhindra
överföring av smittsamma sjuk-

domar är en avdragsgill post, dock
inte om kostnaden avser arbets-

kläder.

Kontorsmateriel
Avdrag för kontorsmateriel beviljas om

det är materiel som man behöver i sitt
kontor. Telefonkostnaden är avdragsgill
för den del som inte utgörs av privata
samtal.

FACKLITTERATU R 
OCH REPRESENTATION
Kostnad för facklitteratur är avdragsgill
om böckerna anskaffats för tjänsten och
de krävs för att man skall upprätthålla
den på ett tillfredsställande sätt. Böcker-
na skall även finnas tillgängliga på
arbetsplatsen. Facktidskrifter är i regel
avdragsgilla. OBS! Svensk Veterinärtid-
ning ingår numera i fackföreningsavgif-
ten som SVF rapporterar direkt till skat-
temyndigheten och Du ska alltså inte
dra av den. Se vidare under rubriken
"Skattereduktion" nedan.

Kostnader för representation är
avdragsgilla om de har ett omedelbart
samband med verksamheten. För varje
år ger Skatteverket ut rekommendatio-
ner för med vilket högsta belopp per
person och gång man kan beviljas
avdrag. För 2003 är det högsta avdraget
90 kr/person. Den som inte är skattskyl-
dig till moms får öka avdragsramen med
momsen. Avdragsramen gäller för såväl
extern som intern representation.

För andra måltidsutgifter än lunch,
middag och supé är avdraget högst 60 kr
plus moms per person och tillfälle.

FÖRSÄKRI NGSPREMI ER 
Som redan angetts får inte särskilt
avdrag yrkas för premier som erlagts för
frivillig grupplivförsäkring, den nya
gruppsjukförsäkringen med 90 dagars
karens, olycksfallsförsäkring och barn-
försäkring (kapitalförsäkringar). Avdrag
för pensionsförsäkringar får dock yrkas
som tidigare. 

Observera emellertid att det numera
gäller en kraftig begränsning av avdrags-
rätten för pensionsförsäkringar. Endast
upp till ett halvt prisbasbelopp, dvs för
2003 högst 19 300 kronor, får dras av
om Du inte tjänar mer än 386 000 kro-
nor. Om Du tjänar mer än 386 000 kro-
nor får Du dra av 5 procent, dock max
38 600 kronor.

Medlem som varit ansluten till för-
bundets gamla  gruppsjukförsäkring
under hela 2003 får dra av 552 kronor.
Observera att denna försäkring dras av
som en pensionsförsäkring. Bevaka att
detta avdrag beviljas. Ett särskilt intyg
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om att försäkringen är avdragsgill kan
begäras från förbundskansliet om inte
avdraget godkänns.

AEA-avgiften skall du numera inte
själv dra av i deklarationen. Avgiften
rapporteras direkt till skattemyndighe-
ten som automatiskt reducerar din skatt.
Se vidare under rubriken "Skattereduk-
tion" nedan.

Veterinär, som varit ansluten till vete-
rinärförbundets ansvarsförsäkring 2003,
bör yrka avdrag med 245 kronor under
den förvärvskälla där inkomsten redovi-
sats (tjänst eller rörelse). Detsamma gäl-
ler veterinärutrustningsförsäkringen.
Premien för denna försäkring för
hela 2003 är 230 kronor.

Premien för tjänste-
grupplivförsäkring,
som gäller för alla
stats- och kommu-
naltjänstemän och
för flertalet privat-
anställda, betalas
av arbetsgivaren
och något avdrag
härför i deklaratio-
nen är inte aktuellt för
den anställde.

SKATTEREDU KTION
Numera får du automatiskt avdrag på
skatten för den avgift du under 2003
inbetalt till SVF och AEA. Skattereduk-
tion för fackföreningsavgiften medges
dock endast om den sammanlagda
avgiften uppgått till minst 400 kronor.
Du skall inte själv göra avdrag för dessa
avgifter i deklarationen. De rapporteras
direkt till skattemyndigheten som redu-
cerar din skatt med 25 procent av avgif-
ten till SVF och 40 procent av avgiften
till AEA. Du har i början av februari fått
en kontrolluppgift för 2003 med upp-
gift om vad SVF rapporterat till skatte-
myndigheten. I beloppet under rubri-
ken "Avgift till arbetstagarorganisatio-
nen" ingår medlemsavgiften till SVF
och riksföreningarna (men inte sektio-
nerna) samt prenumerationsavgiften för
Svensk Veterinärtidning. Att vi inklude-
rar avgiften för veterinärtidningen i
fackföreningsavgiften beror på att pre-
numerationen är obligatorisk för alla
medlemmar och därmed betraktas som
en medlemsavgift av skattemyndigheten
och inte som facklitteratur. Avgiften till
AEA som står på kontrolluppgiften har

räknats ut med ledning av antal måna-
der du varit ansluten till AEA gånger 86
kronor (månadsavgiften 2003). Var du
ansluten hela 2003 blir beloppet således
12 ggr 86 kr = 1.032 kr.

UTBI LDN I NGSKOSTNADER
Till utbildningskostnad i vidsträckt
mening kan hänföras kostnader för
egentlig yrkesutbildning samt fortbild-
ning. Utbildningskostnader är i princip
inte avdragsgilla vare sig de hänför sig
till en kommande yrkesbana eller avser
att ge meriter för en högre tjänst. Såda-
na kostnader likställs med kostnader för

köp av förvärvskälla, dvs som en
slags investering. Praxis

beträffande kostnader
för yrkesutbildning är

helt klart – inget av-
drag.

För fortbild-
ningskostnader är
läget annorlunda.
Med fortbildnings-
kostnader avses

kostnader för sådan
utbildning som en

anställd genomgår i och
för den tjänst han redan

innehar. Kostnaderna kan gälla
deltagande i kurser, studieresor eller
inköp av facklitteratur. 

Om man ska beviljas avdrag eller ej
för fortbildningskostnader synes i prax-
is bero på i vems huvudsakliga intresse
studierna bedrivs. Har arbetsgivaren
utbetalat full lön under studietiden
medges som regel avdrag för uppkomna
kostnader. I dessa fall anses den skatt-
skyldige ha fullgjort sin arbetsprestation
gentemot arbetsgivaren genom att
bevista utbildningen. Det är i "huvud-
sak i arbetsgivarens intresse" som den
anställde underkastar sig utbildning.
Om den anställde får reducerad lön har
praxis visat att avdrag för kostnader inte
har medgivits. Har deltagandet skett
under semester eller under kompensa-
tionsledighet har arbetsgivaren inte
möjlighet att visa intresse genom att
utge lön. Avdragsrätten måste då bedö-
mas utifrån andra kriterier. Ofta vägras
avdrag därför att den skattskyldige har
svårt att bevisa "nödvändigheten" att
delta i dessa situationer.

Studiekostnader är dock avdragsgilla
om utbildningen varit nödvändig för att

behålla arbete och inkomster.
När det gäller bedömningen av

avdragsrätten för en kongressresa under-
söker skattemyndigheten om arbetsgiva-
ren påfordrat deltagande i kongressen,
dvs om deltagandet legat i arbetsgiva-
rens intresse. Som regel krävs att delta-
garna fått behålla sina löneförmåner
från arbetsgivaren. 

Det är också väsentligt att det finns
ett organiserat program med i regel
minst 30 veckotimmar, och där ämnena
som behandlas har betydelse för det
arbete man har under skatteåret. 

Exklusiva resmål, rekreationsinslag
under eller i tidsmässig anslutning till
kongressen liksom anhörigs deltagande i
resan är faktorer som försvårar att få
avdrag.

De kostnader för vilka avdrag ifråga-
kommer är i huvudsak kongress/kursav-
gift, resekostnader, fördyrade levnads-
kostnader (observera att om traktamen-
te inte utgått medges avdrag med hälf-
ten av normalbeloppet för aktuellt land
om man inte kan visa en högre faktisk
kostnad) samt förekommande littera-
tur- och materialkostnader. Resekost-
nadsbidrag, eventuella traktamenten
och övriga kostnadsersättningar eller
bidrag skall redovisas som intäkt eller
öppet frånräknas kostnaderna.

Det är viktigt att försöka styrka nöd-
vändigheten av kurs/kongressdeltagan-
det genom intyg från arbetsgivare, redo-
görelse för den egna arbetssituationen,
tjänsteställning osv.

Spar alltid kvitton, program och
dylikt för att styrka faktiska utgifter och
omständigheter! I det fall skattemyndig-
heten bestämmer sig för att granska
avdragen närmare fordras en omfattan-
de och detaljerad argumentation för att
få en kongresskostnad accepterad som
avdrag.

STU DI EMEDELSAVGI FT
Studiemedelsavgift, dvs indexräkning av
studiemedel, är enligt direkt författ-
ningsbestämmelse inte avdragsgill.
Däremot är räntor på andra studielån
avdragsgilla. Avdraget görs under
inkomst av kapital.

ARBETSRUM
Ett arbetsrum kan för många vara en
stor utgiftspost. Trots det kan det ofta
vara svårt att få igenom avdraget. Detta
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gäller i synnerhet om arbetsrummet lig-
ger i den egna bostaden. 

För att få avdrag under "Inkomst av
tjänst" bör samtliga nedan angivna
förutsättningar vara uppfyllda.

- Det finns ett klart behov av arbets-
rum för att kunna utföra arbetet.

- Arbetsrummet är så möblerat att det
inte kan användas som vanligt
bostadsrum.

- Rummet är avskilt från den egna
bostaden.

- Det blir en högre kostnad på
grund av arbetsrummet än
utan arbetsrum.

- Arbetsrum för arbetsup-
pgifterna som görs
hemma saknas på
arbetsplatsen.

Om avdrag beviljas för arbets-
rummet får i regel också avdrag
göras för möbler och andra inventa-
rier i rummet. Avdragets storlek är ett
belopp som motsvarar den faktiska mer-
kostnaden för rummet på grund av el,
värme, hyra, försäkring osv samt viss del
av hyran om det rör sig om en hyreslä-
genhet.

Möjligheterna att få avdrag ökar om
ett foto bifogas av arbetsrummet samt
ett intyg av arbetsgivaren som styrker att
arbetsuppgifterna kräver ett rum i bosta-
den. Om nödvändigt bör sådant intyg
införskaffas. 

LÅN EDATORER
Anställda kan låna hem arbetsgivarens
dator utan att förmånsbeskattas. Redan
tidigare kunde en anställd i mindre
utsträckning använda en dator privat
utan att förmånsbeskattas under förut-
sättning att datorn var ett arbetsredskap.
För att förmånen skall vara skattefri
måste erbjudandet om lånedator rikta
sig till hela den stadigvarande persona-
len. Eftersom en fiktiv lön inte kan
beskattas kan arbetsgivare utan skatte-
konsekvenser låna ut datorer mot ett
bruttolöneavdrag.

MOMS FÖR VETERI NÄRTJÄNSTER
En skattskyldig med en skattepliktig
omsättning som inte överstiger 1 miljon
ska normalt redovisa momsen i sin själv-
deklaration. De förfaranderegler som

gäller i inkomstredovisningen skall då i
huvudsak även tillämpas avseende
momsredovisningen. Är omsättningen
högre är man tvungen att registrera sig
för moms hos lokala skattemyndighe-
ten.  

KONTROLLU PPGI FT
Det är angeläget att noga kontrollera de
uppgifter som lämnas på kontrollupp-
giften och om nödvändigt ta kontakt
med den/de som utfärdat denna om

något skulle vara oklart eller felak-
tigt. Särskilt nödvändigt är

det för vikarier att kontrol-
lera att arbetsgivarna har
angett riktiga belopp
när det gäller löne-
tillägg och schablon-
beskattning av boen-
dekostnader.  

KVARSKATT
Numera skall arbetsgivaren

inte göra avdrag för eventuell
kvarskatt. Det är den anställde/skatt-
skyldige som själv skall göra inbetal-
ningen.

FYLLNADSI N BETALN I NG
För att kontrollera om Du måste göra en
fyllnadsinbetalning och därmed slippa
kvarskatteavgift, dvs om kvarskatten
uppgår till mer än 20 000 kronor, bör
Du göra en preliminär skatteuträkning.
Enklast sker detta på Internet genom
Skatteverkets websida www.skatte-
verket.se. Du kan också rekvirera den
speciella skatteuträkningsbroschyren
2004 per telefon från Skatteverket
(direktval 7105). Visar det sig att Din
kvarskatt överstiger 20 000 kronor bör
Du göra en fyllnadsinbetalning så att
pengarna är bokförda på skattemyndig-
hetens konto senast 5 maj, detta för att
undvika kostnadsränta.

TI LL  SIST 
Om man som skattskyldig gjort något
uppsåtligt fel i sin deklaration kan den
ändras av skattemyndigheten i fem år
efter taxeringsåret. Därtill kan det också
bli fråga om otrevliga konsekvenser
såsom straffpåföljd och skattetillägg.

Anders Lefrell

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse har
beslutat att dela ut sammanlagt 439 000:- i stipendier från Ivar
och Elsa Sandbergs Stipendiefond för livsmedelshygienisk forsk-
ning. De projekt som tilldelats stipendium är:

Diarréframkallande varianter av Escherichia coli i livsmedel,
Marie-Louise Danielsson-Tham 123 000:-; Molekylärepidemio-
logiska studier av parasiten Cryptosporidium parvum, Camilla
Björkman 73 000:-; New trends for safe food: Improved detection
of enteric viruses in food and beverages by genetic methods,
Sándor Belák 140 000:- samt Immunisering mot Toxoplasma gon-
dii med ett rekombinant ytantigen (SAG1) kopplat till iscomer,
Anna Lundén 103 000:-. 
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR
Kammartakykardi, 200 slag/minut.

DISKUSSION
Kammartakykardi kännetecknas av fler än fyra kam-
marextraslag i rad. Komplexen är breddökade och
har en onormal konfiguration, som i detta fall är
negativ (betecknad som QS), vilket talar för att
impulsbildande fokus sitter i vänster kammare
(Figur 2). Komplexen ser inte exakt lika ut, vilket tol-
kas som att de kommer från olika fokus. Multifokal
kammartakykardi anses medföra större risk för
utveckling av kammarflimmer jämfört med unifo-
kal, dvs där alla extraslag kommer från ett och
samma fokus. Notera att det ibland ses en P-våg
framför QRS-komplexet (pilar), men att det saknas
ett konstant och regelbundet förhållande mellan P
och QRS, vilket gör det osannolikt att dessa har ett
elektriskt samband.

Den kliniska betydelsen av och behandling vid
förekomst av kammarextraslag är ett omtvistat ämne,
framför allt när det gäller enstaka extraslag. I detta
fall, där extraslagen förekommer i hög frekvens och
sannolikt från olika fokus, får medicinsk behandling
anses vara indicerad. Valet av preparat är till stor del

empirisk, vilket innebär att man får prova sig fram. I
detta fall påbörjades intravenös behandling med en
oselektiv ß-blockare, propranolol (Inderal, dos: 0,05
mg/kg intravenöst), följt av peroral behandling (1
mg/kg x 3 per os). Uppföljande EKG-registrering
visar en normalisering av rytmen med endast ensta-
ka kammarextraslag (VES) (Figur 3). 

Vid kammarextraslag är det alltid viktigt att för-
söka utröna grundorsaken. I detta fall där en måttlig
dilatation av vänster kammare i kombination med
nedsatt kontraktilitet föreligger, kan det ligga nära
till hands att diagnostisera dilaterad kardiomyopati.
Man måste dock ta hänsyn till att kammardilatation
och nedsatt kontraktilitet kan utvecklas sekundärt
till kammartakykardin, särskilt om denna fått pågå
en tid. För säkrare diagnos bör uppföljning ske med
ekokardiografi.

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

Figur 2. Kammartaky-
kardi, 200 slag/minut.
Komplexen QS är
breddökade och har en
onormal konfigura-
tion, som i detta fall är
negativ. Pilarna marke-
rar P-vågor som spora-
diskt hamnat rätt.

Figur 3. Uppföljande
EKG-registrering efter
medicinsk behandling,
som visar en normali-
sering av rytmen med
endast enstaka kam-
marextraslag (VES).

Bilderna är av trycktekniska skäl förminskade men motsvarar 15 cm. En liten ruta motsvarar 1 mm.

P  QS   T P

P  QRS T VES
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Rapport från förbundsstyrelsen
i februari 2004 

2004 års första möte med veteri-
närförbundets styrelse ägde rum
den 13 februari. Här refereras de
viktigaste punkterna på
dagordningen under
styrelsesam-
manträdet.

OMORGAN ISATION EN
Det extra fullmäktigemötet då SVFs

omorganisation ska avhandlas kommer
att äga rum den 19 mars, varför en stor
del av styrelsemötet ägnades åt denna
fråga. Remissvar har inkommit från
riksföreningar, sektioner samt en del
enskilda medlemmar. Dessa remissvar
har sammanställts av den tidigare tillsat-
ta beredningsgruppen och denna sam-
manställning diskuterades nu. Eftersom
det fortfarande finns en hel del klarläg-
ganden att göra inför det extra fullmäk-
tigemötet gav styrelsen i uppdrag åt

beredningsgruppen att fortsätta sitt
arbete. Dessutom beslutades om två
extra insatta styrelsemöten fram till den
19 mars. 

SITUATION EN PÅ SLU
Den ekonomiska situationen på SLU
och Veterinärfakulteten har diskuterats
vid ett flertal tidigare styrelsemöten.
Ekonomin är mycket pressad och veteri-
när- och husdjursfakulteten har belagts
med återbetalningskrav på tidigare bud-

Lättviktsscanner med Linear och sector probes från 3,5-10 MHz

Mätning av ryggfettjocklek
för konditionsvärdering
och hälsotillstånd.

Scannern är lämplig för scanning

av både stordjur och smådjur 
 
 Scannern är liten och smidig med stort skärmbild
 Bäres i axelväska
 Vikt 2 kilo inkl. 4 timmars batteridrift
 Gråtoneskala: 256

 Frysa-/mäta-/zoom-funktion
 M Mode och fler funktioner

EuroVet ApS, Liljehaven 91 
DK-2765 SMÖRUM, DANMARK
Tlf +45-4468.2530,Fax +45-4468.2506
mail:post@eurovet.dk, www.eurovet.dk

ENSAMFÖRSÄLJARE I NORDEN
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Vår kontakt i Sverige:
Quality Genetics
Carina Andersson
Hållsta, 635 18 Eskilstuna
Tlf. 016-174 570, Fax 016-174 571, Mobil 070-264 66 20

➤
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getunderskott. Som ett led i denna
återbetalning kommer personal att
sägas upp från fakulteten. Risken är
att detta sker utan någon analys av
följderna, både för den fortsatta
undervisningen och för forskningen.
Värdefull kompetens kan komma att
försvinna, men också inkomster
eftersom en del av de personer som
kan komma att sägas upp drar in
stora pengar genom externt finansie-
rad forskning. Veterinärfakulteten
kommer dessutom att säga upp loka-
ler för att spara in på hyreskostnader.

Förbundsstyrelsen fortsätter att
agera på olika sätt för att stötta de
anställda medlemmarna vid fakulte-
ten och att påverka fördelningen av
medel till veterinärmedicinsk grund-
utbildning och forskning.

VETERI NÄRMÖTET
Thomas Svensson och Christina
Arosenius rapporterade att program-
met för årets Veterinärmöte håller på
att ta form samt att det även finns ett
förslag till plenarsession. I år kom-
mer det också att finnas ett kulturellt
inslag på Veterinärmötet där kultu-
rellt intresserade veterinärer ska
beredas tillfälle att visa upp sina als-
ter.

DEPARTEMENTSGRU PPEN
Karin Östensson rapporterade från
den departementsgrupp som bland
annat ska se över den statliga
distriktsveterinärorganisationen och
konkurrensproblematiken. Riksda-
gens revisorer har uttalat att en obe-
roende utredare bör se över frågan.
Gruppen kommer därför att upplö-
sas och en ny grupp kommer att ini-
tieras med förmodligen delvis
samma ledamöter men med fler obe-
roende personer utifrån. Gruppen
ska bland annat se över reglerna
kring ersättning för avlägset boende
djurägare, men även det så kallade
mjölkdirektivet.

Karin Lundborg

ledamot i förbundsstyrelsen

➤

Välkommen till
Distansdomar- och veterinärträffen 

i Uppsala 
den 24-25 april 2004

Årets träff för redan etablerade domare och för veterinärer som vill
arbeta på distanstävlingar är den 24-25 april. Vi kommer bl a att
ägna oss åt TR, tolkning av TR, domarnas/veterinärernas funk-
tion, arbete, ansvar, veterinärernas besiktning av distanshästar
före/under/efter tävling, veterinärernas funktion och ansvar under
tävling etc, etc. Alla idéer, funderingar och åsikter kan nu lyftas
fram. Vill även passa på att uppmana Dig att kontakta de veteri-
närer som verkar i Ditt distrikt för att de i möjligaste mån skall del-
taga denna helg! 

Kursledare: SvRF domarutbildare Bo Kjellgren och Jan 
Stenberg,
Hans Broström, FEI veterinär  
Hallvard Sommerseth, Ordförande FEI Distans-
kommitté och FEI veterinär

Plats: Hotell Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 samt prak-
tiska övningar på Klinikcentrum, SLU, Ultuna

Kostnad: 1.300 kr inkl moms. Då ingår em kaffe, 2 rätters mid-
dag, fm kaffe och lunch på söndagen, men exkl. boende. Betalas
till SvRf postgiro nr 15 35 28-5
Märk inbetalningskortet 3612-3270 och domare resp. veterinär.
Vi har specialpris på hotellet (800:-/rum inkl frukost), men bokning
och betalning görs av resp kursdeltagare direkt till hotellet,  Tel:
018-495 26 00. 

Preliminärt tidsschema:
Lörd 24 april Vi börjar kl 12.30 och håller på fram till ca 21.30
Sönd 25 april Vi börjar med frukost och avslutar med lunch kl 

12.00

Anmälan, som är bindande, meddelas snarast men inte senare
än den 5 april 2004 till Bo Kjellgren, e-mail bo.kjellgren@telia.com
eller tel 08-540625 37 eller 070-683 73 50  eller till Jan Stenberg
e-mail procam@telia.com eller tel 035-781 03. 

VÄLKOMMEN

Granskning av artiklar
Samtliga artiklar som inkommer till Svensk Veterinärtidning (med undantag av insända-
re, reseberättelser o d) granskas före publiceringen. Granskningen avser artikelns sakin-
nehåll och vetenskapliga uppläggning. Som regel anlitas ämnesföreträdare från veteri-
närmedicinska fakulteten eller SVA men även andra personer kan komma ifråga för olika
specialområden. Redaktionen använder sig som regel inte av utländska granskare.
Artiklar skrivna av svenska ämnesföreträdare utsätts endast för grankning av den veten-
skapliga uppläggningen.

Redaktionen
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Epizteln innehåller denna gång information
om misstänkt mjältbrand på Gotland och om

den aviära influensan i Asien. Med tanke på fågelinfluensan är
det höjd tullberedskap vid Arlanda. Dessutom har flera utekatter ånyo drabbats av
Salmonella typhimurium och en mjölkkobesättning infekterats med Salmonella
mbandaka. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i
detta nummer sammanställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

MISSTÄN KT M JÄLTBRAN D PÅ GOTLAN D
Mjältbrandsmisstanke väcktes när en uppstal-
lad ungtjur på Gotland plötsligt dog och hade
blödningar från kroppsöppningarna. Djuret
provtogs och blodet var enligt uppgift mörkt
lila, nästan svart. Djuret täcktes med en pre-
senning och ladugården sattes under restrik-
tioner. Då Gotland inte har någon flygplats
som är godkänd för transport av smittfarligt
gods transporterades provet med bil och färja
till SVA där provet analyserades. Inga mjält-
brandsbakterier kunde påvisas i blodprovet,
varför diagnosen avfärdades. Därefter skicka-
des tjuren på obduktion, men i skrivande
stund är resultatet därifrån inte klart.

AVIÄR I N FLU ENSA H5N1
Utbrottet av högpatogen aviär influensa A
subtyp H5N1 pågår fortfarande (6 mars) i
flera länder i Asien, Kambodja, Laos, Kina,
Indonesien, Korea, Thailand och Vietnam.
Hitintills har humanfall endast rapporterats
från Thailand och Vietnam. FAO uppskattar
att ca 100 miljoner fåglar har dött till följd av
infektion eller som ett led i bekämpningen.
Under en konferens som anordnades av FAO,
OIE och WHO i Bangkok i slutet av februa-
ri påpekades vikten av att bekämpningen fort-
sätter, inklusive slakt av samtliga fjäderfän i
infekterade områden och förbättrat smitt-
skydd. Lyckligtvis har det till dags datum inte
konfirmerats någon person-till-person-smit-
ta. 

Ett utbrott av högpatogen aviär influensa
pågår även i Texas, USA. Det handlar om ett
virus av subtyp H5N2 och har inget epidemi-
ologiskt samband med utbrotten i Asien. På
grund av utbrottet i USA har
EU-kommissionen beslutat om
importförbud för fjäderfä och
fjäderfäprodukter från hela USA.
Importförbudet gäller fram till
den 23 mars.

HÖJ D TU LLBEREDSKAP VI D
ARLAN DA
Fredagen den 13 februari höjde
tullen på Arlanda beredskapen
mot flygresenärer från Asien på
uppdrag av Jordbruksverket.
Skärpt kontroll på flyg från Asien
kommer att bestå tills den aviära
influensan är bekämpad. Det är
importförbud på fjäderfän och
produkter av fjäderfä från alla de
drabbade länderna i Asien. Tullen har hittills
beslagtagit lite torkat kött (av okänt
ursprung), kycklingbuljong och några korvar. 

Direktkontakt med smittade fåglar är den
huvudsakliga källan till sjukdomsfall hos
människa. Smitta till människor från fjäder-
fäprodukter har aldrig rapporterats. 

SALMON ELLA TYPH IMU RI UM 
HOS UTEKATTER
Sedan vintern 1999 har Salmonella typhimu-

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

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



rium hos utekatter i Sverige varit ett återkom-
mande fenomen. Feber, kräkningar och
ibland diarré är de viktigaste symtomen. I
anamnesen anges ofta att katterna har ätit fåg-
lar och att de kräks upp fågelfjädrar. Hittills i

år (5 mars) har 15 fall verifierats vid SVA och
salmonellan har isolerats från katter i Mälar-
dalen och Kalmarregionen. Problemet är
dock sannolikt underdiagnostiserat i övriga
delar av landet. Samtliga hittills fagtypade
Salmonella typhimurium-stammar har varit av
fagtyp 40. 

SVA och Smittskyddsinstitutet såg redan
1999 ett starkt samband mellan fall hos fåg-
lar, katter och människor och att småfåglarna
var den sannolika smittkällan. Såväl småbarn
som katter bör därför alltid hållas borta från
platser där småfåglar matas. Sjuka katter (och
barn) bör provtas så att smittan upptäcks och
vidare smittspridning kan förhindras.

Mer information om salmonellos hos ute-
katter hittar man på SVA:s hemsida:
www.sva.se

SALMON ELLA MBAN DAKA
En mjölkkobesättning på gränsen mellan
Skåne och Blekinge har drabbats av infektion
med Salmonella mbandaka. Denna salmonel-
latyp har aldrig tidigare isolerats från nötkre-
atur i Sverige, men påvisas ofta i foderråvara.
Vidare utredning pågår för att bekämpa smit-
tan i besättningen och utreda varifrån den
kommit. ■

Salmonella typhimurium hos
utekatter i Sverige har åter
påträffats. Hittills i år (5 mars)
har 15 fall verifierats vid SVA.

➤

Rättelse

Sveriges 
Veterinärförbund 2004

Under denna rubrik i SVT nr 3/04,
sidan 41-42, uppstod tyvärr fel på några
ställen. Den rätta texten följer här:

SEKTION ER
Försöksdjurssektionen
Ordförande Patricia Hedenqvist
Sekreterare Anette Karlsson

H EDERSLEDAMÖTER
Svenska
Statsrådet m.m. Eric Holmqvist (1971)
F länsveterinären Gunnar Fogdegård
(1987)
F länsveterinär Herbert Lundström
(2002)

REDAKTIONSKOMMITTÉ
Karin Granath, Anna Ingvar Forslid,
Gunilla Kastengren Fröberg, Maria
Lendau, Therese Edström samt Johan
Beck-Friis (sekr, SVT). (Valda t o m
2004)

FÖRBU N DETS MEDAL JÖRER
Silvermedaljen
Förutom de på sidan 42 uppräknade sil-
vermedaljörerna ska även Astrid Ham-

ring (silvermedalj 2002) finnas med i lis-
tan. 
Redaktionen beklagar att listan blev
ofullständig.
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Besök nordiska fortbildningssidan
Sedan den 1 januari 2001 finns en
hemsida för nordisk veterinär
fortbildning på Internet. Det är de
svenska, danska, finska och norska
veterinärförbunden som annon-
serar om fortbildningskurser av
intresse för veterinärer i de fyra
länderna. Sidan uppdateras fort-
löpande, och adressen är
http://www-nordvet.slu.se



svensk veterinärtidning nummer 4 •  2004 47

Ansvarsärenden

Undersökte inte pyometra hos fet hund
En djurägare anmälde veterinär XX
för felbehandling av en hund. XX
bestred det som lagts honom till
last.

DJ U RÄGARENS AN FÖRAN DE
När djurägaren uppsökte XX hade hen-
nes tik sedan några dagar
visat symtom på att inte
må bra: den var trött och
håglös, flåsig, drack
mycket vatten och ville
inte röra sig lika mycket
som tidigare. I och med att ägaren tidi-
gare haft en hund som visat ungefär
samma symtom och som efter under-
sökning visade sig ha livmoderinflam-

mation, ville hon försäkra sig om att
detta inte var fallet.

Utan vidare undersökning i form av
prov eller röntgen konstaterade veteri-
när XX att hunden var överviktig och
behövde banta. Han lyssnade på hjärta
och lungor och konstaterade vidare att
dessa var utan anmärkning. XX talade

med ägaren
om konse-
kvenserna av
att hundar
blir för tjocka
och rekom-

menderade ett bantningsprogram med
rådgivning och viktkontroller. Veterinä-
ren satte som mål att tiken skulle ha
kommit en bra bit på väg mot sin ideal-

vikt (vilket innebar att den skulle mins-
ka 8 kilo) ca fem månader senare. Äga-
ren fick råd avseende foderval och läm-
nade kliniken med en säck foder och
med lättnad över att hunden inte hade
drabbats av det som hon befarat.

Hunden fortsatte emellertid att vara
trött och flåsig. Den fick mindre mat
och drack mycket vatten. Eftersom det
var en varm sommar vid den aktuella
tidsperioden ifrågasatte ägaren dock inte
att diagnosen var rätt. Tre veckor efter
veterinärbesöket inträffade dock en
drastisk försämring av hundens allmän-
tillstånd. Eftersom den blev akut myck-
et dålig åkte ägaren till ett djursjukhus
som hade jourmottagning. Där konsta-
terade man att tiken hade brusten liv-

ansvarsärende

➤
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moder och inflammation i buken. En
veterinär informerade ägaren om att liv-
moderinflammationen troligen hade
pågått under en längre tid och att den
borde ha behandlats mycket tidigare.
Hunden opererades akut och överlevde
operationen men blev sedan så dålig,

med smärta och skador på flera andra
organ, att ägaren tvingades fatta beslutet
att avliva sin hund.

Sammanfattningsvis anser djurägaren
att det finns anledning att tro att hun-
den fortfarande hade levt om den hade
fått riktig bedömning och adekvat

behandling. Mot bakgrund av de sym-
tom som hunden uppvisade, hennes far-
hågor och tidigare erfarenheter samt det
faktum att just livmoderinflammation,
enligt uppgift från försäkringsbolaget
Agria, är ett mycket vanligt sjukdoms-
tillstånd, anser hon att XX borde ha
gjort en undersökning som kunde ute-
sluta livmoderinflammation. 

VETERI NÄRENS SVAR
Vid undersökningen av hunden fram-
kom att den hade uppvisat en tilltagan-
de flåsighet och trötthet samt ökad törst
de senaste fem-sex dygnen (den hade
dock inte kissat inomhus). Hundens all-
mäntillstånd var vid undersökningen
utan anmärkning. Dess temperatur var
normal (38,6 grader) och den hade nor-
mal slemhinnefärg. Hjärta och lungor
var auskultatoriskt utan anmärkning,
liksom bukpalpationen. Den anmärk-
ning som fanns var att hunden var klart
överviktig: vikten var 43 kilo mot en för-

➤

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)
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väntad normalvikt om 35-36 kilo. Vad
som ytterligare vägdes in i totalbedöm-
ningen var att det var osedvanligt varmt
med utomhustemperaturer på upp mot
30 grader. XX och djurägaren var därför
överens om att övervikten och yttertem-
peraturen var den troliga orsaken till
hundens beteende, vad gäller flåsighet,
trötthet och vattenintag. Djurägaren
skulle ha hunden under uppsikt och
återkomma om något i hundens allmän-
tillstånd talade för en utvidgad under-
sökning.

Det är givetvis oerhört beklagligt att
hunden var tvungen att avlivas tre veck-
or senare i sviterna av en brusten pyo-
metra. Enligt XXs bedömning fanns det
dock inga påtagliga symtom på livmo-
derinflammation vid undersökningstill-
fället. Med den information som fanns
att tillgå vid detta tillfälle fick hunden
det mest adekvata handläggandet.
Djurägaren hörde inte heller av sig angå-
ende en eventuell försämring av hun-

dens allmäntillstånd.
Det är tråkigt att man

på djursjukhuset dristar
sig till att uttala sig om
något som "antagligen
har pågått under en läng-
re tid och borde ha behandlats mycket
tidigare". XX ifrågasätter på vilken
grund detta uttalande gjorts.

JORDBRU KSVERKETS YTTRAN DE
Statens jordbruksverk anför att mot
bakgrund av att både symptombild och
anamnes talade för att risk för pyometra
förelåg, borde XX ha utfört en noggran-
nare undersökning, inkluderande t ex
röntgenundersökning och blodprovs-
analys av hunden.

VETERI NÄRENS KOMPLETTERI NG
Med anledning av Jordbruksverkets ytt-
rande anför XX i en komplettering att
symtom och anamnes inte motiverar
Jordbruksverkets syn på en noggrannare

undersökning,
eftersom den
kliniska situa-
tionen innebar
en överviktig
hund som

under flera veckors värmebölja hade
något ökad törst och hängighet. Hun-
den hade ingen temperatur över den
normala, inga flytningar, inga slem-
hinneförändringar som talade för en
infektionssjukdom, samt inte heller

Emerging zoonoses - New challenges
NKVet symposium

The symposium will take place in Uppsala, October 7–8, 2004.
During the last decade, the number of diseases that are classified as zoonoses has increased, which
poses new challenges concerning prevention and control. These new emerging zoonoses need to be
tackled from different angles, involving a wide range of professionals.

The symposium will give up-dated information on  "emerging zoonoses", i.e. new zoonoses that have
recently appeared in a population, or existing zoonoses that show higher incidence or change in geo-
graphical distribution. What is the significance of such diseases for the Nordic countries?

The symposium will focus on the following topics:

* Recently identified threatening bacterial, viral and parasitic zoonoses, such as echinococcosis, trichi-
nellosis, prion diseases and influenza.

* New aspects, for example new virulence properties in well-known zoonoses, such as salmonellosis.
* Zoonoses accompanying imported companion animals from Southern Europe.
* The potential use of zoonotic agents as bioweapons.
* The human perspective of emerging zoonoses and what the new European zoonosis legislation will 

imply for the Nordic countries.

For information about registration, symposium fees, submission of abstracts and further details about the
symposium venue, please visit our website: www.sva.se/nkvet2004

ÖVERLÅTES
Hund och kattpraktik

i Göteborg

Tel 070-478 48 91

➤

ansvarsärende
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någon bukömhet. Dessutom instruera-
de XX djurägaren att höra av sig om
hunden försämrades eller inte bättrade
på sig. XX anser inte att man som vete-
rinär skall behöva ha klärvoajanta egen-
skaper och kunna förutse att hunden tre
veckor efter undersökningstillfället
kommer att utveckla en livmoderin-
flammation. Jordbruksverkets synpunkt
innebär att veterinären, vid minsta ten-
dens till törst hos ett djur, skall ta
blodprov och röntgenundersöka djuret.
Denna attityd delas troligen inte av vare
sig veterinärkolleger eller försäkringsbo-
lag.

ANSVARSNÄMN DENS BEDÖMN I NG
Pyometra är en allvarlig åkomma hos en
hund i denna ålder (hundens ålder
framgår inte av ansvarsnämndens proto-
koll, red:s anmärkning). De iakttagelser
som djurägaren säger sig ha beskrivit för
veterinären är typiska för symtombil-
den. Det är inte alltid lätt att ställa
denna diagnos men utan vare sig rönt-
gen eller blodprovsundersökning går
inte diagnosen att utesluta. Här har
veterinär XX valt att negligera alternati-
vet pyometra. Det handlar inte om en
felbedömning utan om underlåtenhet
att pröva den alternativa diagnosen.

Också alternativet att hunden kan lida
både av fetma och av en annan sjukdom
(t ex pyometra) har förkastats.

Pyometra kan utvecklas till en dödlig
sjukdom. Möjligheten att bekämpa
denna sjukdom är beroende av hur
tidigt åtgärder sätts in. En underlåtenhet
av det slag som detta ärende visar prov
på kan därför inte anses förenlig med
beprövad erfarenhet. Ansvarsnämnden
tilldelade veterinär XX en disciplinpå-
följd i form av erinran för att han av
oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i
den veterinära yrkesutövningen.

Johan Beck-Friis

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa                  
Avdelningen för djurskydd
SLU Skara

Inbjudan till kurs i handläggning och intygs-
skrivning i samband med djurskyddsärenden
den 13-14 maj 2004

För att Du som veterinär ska känna Dig tillräckligt säker i din roll vid med-
verkan i djurskyddsfall inbjuds Du till rubricerad kurs
.
Föreläsare: Carl Håård af Segerstad, Torsten Jakobsson, Oddrun Runde
och Katarina Andersson m.fl.
Kursavgift: 3 000 kr inklusive boende och kost
Anmälan: Senast 13 april.
Till Carina Johansson tel: 0511- 67 203, mail:
Carina.Johansson@hmh.slu.se eller fax 0511-67 204
Upplysningar: Birgitta Larsson tel: 0511-67 253, 
e-mail: Birgitta.Larsson@hmh.slu.se

Nyköpings Smådjursklinik
söker

Klinikveterinär
Vi expanderar och söker därför ytterligare en veterinär. Klinikens
verksamhet bedrivs i nyrenoverade lokaler med modern utrust-
ning. För närvarande arbetar tre veterinärer, sju sköterskor och en
lab.ass hos oss. 
Vill du veta mer om tjänsten gå in på 
http://www.djurkliniken.nu/klinikvet 

❘ ❙ ❚ noterat

Hårdare regler mot
spödrivning i travet
❘ ❙ ❚ Aktuell statistik visar att det under
förra året straffades travkuskar i Sveri-
ge vid 1 770 tillfällen för att ha använt
spöet för hårt eller yvigt. Det handlade
då om bötesstraff eller avstängning för
otillåten spödrivning, vilket hanteras
internt inom travsporten.

–Djur får inte överansträngas, inte
heller får de agas eller drivas på med
redskap som kan såra eller på annat
sätt skada dem, klargör Åsa Regnander-
Dahl vid Djurskyddsmyndigheten till
tidningen ATL den 26 februari. Enligt
Åsa Regnander-Dahl är det tillåtet att
driva på en häst om man gör det lätt.
Enstaka slag accepteras, trots lagens
ord, i tillrättavisande syfte. Flera slag i
snabb följd är däremot inte tillåtet.

Tidigare har bötesstraffen vid otillå-
ten spödrivning varit mycket låga i
jämförelse med de pengasummor som
travkuskarna kunnat vinna under
tävlingarna. Den 1 mars införde dock
STC, Svenska Travsportens Centralför-
bund, hårdare regler mot spödrivning.
En kusk som anmäls för djurplågeri
riskerar att bli av med prispengarna.
Om fallet avgörs till kuskens nackdel
betalas inga pengar ut. Efter en dom
om djurplågeri är dessutom länsstyrel-
sen numera skyldig att besluta om
djurförbud, vilket får allvarliga konse-
kvenser för tränaren. ■

➤
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En djurägare anmälde veterinär YY
för att ha utfärdat bristfälliga
besiktningsintyg för kattungar.
YY bestred det som lagts honom till
last.

DJ U RÄGARENS AN FÖRAN DE
Djurägaren köpte två kattungar, en per-
ser och en exotic, av en uppfödare som
hade fått katterna besiktigade två dagar
tidigare av veterinär YY. Den enda
anmärkningen som framgår av besikt-
ningsintygen är att den ena kattungen
hade skorv, inte skabb, i örat. Detta var
inte heller svårt att märka då kattens
öron var röda, flagiga och irriterade.
Båda katterna hade mörkt vax inne i
öronen. Uppfödaren gav ägaren en burk
salva som hon skulle smörja på. Det
hjälpte dock inte. Under helgen obser-
verade ägaren att exoticen hade mjällfla-
gor på ryggen och svansen. Dessa parti-
er var mörkare och hårlösa. Persern hade

små skorpor i pälsen och fick diarré
under helgen. Det var blod i avföringen.
Katternas ögon rann och var fyllda av
slem. Uppfödaren gav ägaren rådet att
torka katternas ögon.

Ägaren tog fem dagar efter köpet kat-
terna till en djurklinik där veterinären
direkt sade att katterna inte var friska
och rådde ägaren att lämna tillbaka eller
avliva dem. Äga-
ren kontaktade
uppfödaren som
berättade att kat-
terna hade blivit
behandlade för
mjällkvalster av veterinär YY den sista
tiden. Han hade gett dem den sista spru-
tan Ivomec samma dag som han skrev
friskhetsintyget. Uppfödaren uppgav
vidare att YY inte hade undersökt kat-
ternas päls den dag han skrev intyget.

VETERI NÄRENS SVAR
När YY undersökte katterna var de i det

skick som anges i besiktningsprotokol-
let. YY kan inte svara för vad som sedan
har skett med dem. Katterna transporte-
rades 30 mil och kom till en ny miljö.
Transport och miljöombyte är stressan-
de för djuren och kan utlösa akuta sjuk-
domstillstånd och fodervägran. Djur-
ägaren uppger att den ena katten hade
fått diarré och att ögonen hade börjat

rinna på båda katterna.
Enligt besiktningspro-
tokollet som upprätta-
des av veterinären på
den senare anlitade
djurkliniken var otiter-

na hos katterna akuta, inte kroniska.
Det framgår också att katterna var
magra. Kattungar i den åldern som
utsätts för stress kan magra mycket
snabbt.

Om YY vidtar någon åtgärd utöver
själva besiktningen, som exempelvis
vaccination eller ID-märkning, framgår
detta alltid av besiktningsprotokollet.

JORDBRU KSVERKETS YTTRAN DE
Statens jordbruksverk ansåg att ord står
mot ord huruvida katterna har behand-
lats med Ivomec mot mjällkvalster eller
inte. Vad gäller besiktningsintygen var
det fem dagar mellan de olika besikt-
ningstillfällena. Det är inte omöjligt att
det under denna tid kan ha skett för-
ändringar i fråga om hull och allmän-
tillstånd om katterna t ex har drabbats
av diarré.

ANSVARSNÄMN DENS 
BEDÖMN I NG
I likhet med Jordbruksverket ansåg
nämnden att det inte är möjligt att ta
ställning till frågan om katternas status
vid tidpunkten för intyget från YY. Det
krävs övertygande bevisning för att
disciplinära påföljder skall kunna tillgri-
pas, ord mot ord räcker inte. Dessutom
kan det, i ett fall som det förevarande,
hända mycket under en så kort tid som
cirka fem dagar. Djurägarens anmälan
föranledde därför inte några disciplinä-
ra åtgärder mot veterinären.

Johan Beck-Friis

Bristfälliga besiktningsintyg för kattungar

A Axén Smådjursakuten AB
söker Klinikveterinär med 

specialistkompetens i 
hundens och kattens sjukdomar
Smådjursakuten är belägen i östra Göteborg med bekväm närhet
till centrum. Vi är ca arton personer, varav sex veterinärer.
Företaget är i ett expansivt skede och hade år 2003 mer än 
12 000 besök. Smådjursakuten är utrustad med bland annat ope-
rationsavdelning, internt labb, röntgen samt ultraljud. Vi har även
rehabiliteringsavdelning med Water Walker. Smådjursakuten har
jour alla dagar.

Vi erbjuder dig goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter i en modern och
expansiv miljö. Vi erbjuder bl a företagshälsovård och flera andra personalförmå-
ner. Du kommer att vara starkt delaktig i vår vidareutveckling av kliniken.

Vi söker dig med specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar. Medicinsk inriktning samt
erfarenhet av ultraljud är en merit.

Smådjursakuten söker även en utbildad djursjukvår-
dare samt en receptionist.

Förfrågningar kan göras till Ann-Christin Norfeldt
mellan 09.00-15.00 på telefon 031-7079887.

Ansökan skickas till Smådjursakuten AB,
Ingeborgsgatan 6, 416 59  Göteborg

ansvarsärende
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ChemVet dk A/S söker 2 yngre konsulter med central bostadsort för respektive distrikt. Ett distrikt med
Jönköping som nordligaste punkt och Malmö som den sydligaste punkten och ett distrikt med utgångs-
punkt från Stockholm.

Vi erbjuder ett spännande och självständigt arbete med bra lön inom ett expansivt område med stora
personliga utvecklingsmöjligheter. 

Huvuduppgiften är primärt dagliga informationsmöten med djurläkare och apotekare med fokus både på
medicin för stora och små djur. Utöver detta planlägger du själv symposier, seminarier och utställningar
m m. Du arbetar också aktivt med dina övriga kolleger i Sverige, Norge och Danmark.

Din profil:
Branschrelaterad eller annan naturvetenskaplig bakgrund.
Du är utåtvänd med goda kunskaper i engelska.
Du är kommersiellt inställd, initiativrik och kan omsätta teori i praktik
Du är energisk och kan skapa och vidhålla goda mänskliga relationer baserade på tillit och facklig 
kunskap.   

Lön och förmåner (tjänstebil, telefon m m) efter kvalifikationer. Sänd skriftlig ansökning till:

ChemVet dk A/S, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg, Danmark – eller 
e-mail peter_arve@chemvet.dk
För ytterligare information, kontakta Peter Arvé på tlf. 0045 86 81 75 22, eller
e-mail peter_arve@chemvet.dk

Sista ansökningsdag 15 april 2004 - Märk din ansökning ”Läkemedelskonsult”

Läkemedelskonsulter
Veterinärmedicin

VETERINÄR SÖKES!

Heltidsveterinär sökes till Veterinärhuset Ängelholm AB. Vi utökar
vår verksamhet och behöver ytterligare en serviceinriktad, ambi-
tiös, trevlig och duktig kollega till vårt team bestående av 2 heltids-
veterinärer, 1 konsultveterinär (ultraljud), 3 sköterskor, 1 receptio-
nist, 1 tandläkare samt ekonomipersonal. Kliniken ligger centralt i
Ängelholm (nordvästra Skåne) i fräscha, nybyggda och mycket väl-
utrustade lokaler. Tjänsten innebär viss kvälls- och helgtjänstgör-
ing, dock ej nattarbete. Vi erbjuder kontinuerlig vidareutbildning, en
stimulerande och positiv arbetsmiljö med ett sunt arbetstempo! Se
gärna vår hemsida:  www.veterinarhuset.se För mer information
kontakta Lars eller Kristina Kruuse tel 0431-44 88 99 Ansökan
skickas till Veterinärhuset Ängelholm, att: Lars Kruuse,
Kristianstadg. 14, 262 71 Ängelholm.

Dekaler förbättrar 
husdjurens säkerhet
❘ ❙ ❚ Helsingfors Stads Räddningsverk har
tagit fram dekaler som skall sättas på
ytterdörrar och som talar om att det
finns husdjur i lägenheten. Över 30 000
dekaler har redan skickats ut gratis till
djuraffärer, veterinärstationer och
djurskyddsföreningar i Helsingfors.
Dekalerna klistras på ytterdörren, så att
räddningspersonalen vid en eventuell
brand får reda på att det finns husdjur i
lägenheten och därmed kan effektivise-
ra räddningsarbetet.

I Helsingfors uppstår det omkring
200 lägenhetsbränder per år. I lägenhe-
terna finns det ofta husdjur, varav
många omkommer i brandens giftiga
rökgaser. Tack vare dekalerna vet rädd-
ningspersonalen om att de bör leta efter
djur som gömt sig.

Helsingforsborna har mottagit deka-
lerna med stor entusiasm och det har
även kommit förfrågningar från övriga
delar av Finland. ■

❘ ❙❚ noterat

Skriv gärna insändare och  debattinlägg till Svensk Veterinärtidning, men skriv inte
för långt – max 6 000 tecken inkl blankslag.
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Veterinär Kerstin Hansson, institu-
tionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade fre-
dagen den 12 mars
sin avhandling för
veterinärmedicine
doktorsexamen
med titeln: "Dia-
gnostic imaging of
Cardiopulmonary Structures in Normal
Dogs and Dogs with Mitral Regurgita-
tion". Opponent var dr Michael Herrta-
ge, University of Cambridge, Storbri-
tannien.

Avhandlingens generella syfte var att
utvärdera två olika bilddiagnostiska tek-
niker vilka används för att bedöma hjär-
tat på hundar med mitralisregurgita-
tion. En av teknikerna används för mät-
ning av vänster förmak och en för
bedömning av generell hjärtstorlek samt
att jämföra bilddiagnostik av hjärta och
lungor med plasmanivåer av natriuretis-
ka peptider. Ett mer specifikt syfte var
att studera variabiliteten för objektiva
mätningar av vänster förmak och gene-
rell hjärtstorlek samt variabiliteten för
subjektiva bedömningar av vänster för-
mak, generell hjärtstorlek och radiolo-
giska tecken på hjärtsvikt bland en
grupp bedömare med varierande erfa-
renhet av thoraxradiologi. Följande
erfarenhetsnivåer var inkluderade: erfar-
na veterinärradiologer, erfarna små-
djurskliniker, veterinärer under utbild-
ning till specialister i kattens och hun-
dens sjukdomar samt veterinärstuden-
ter. 

Generell hjärtförstoring kan bedömas
med hjälp av objektiva mätmetoder
men det finns ingen radiologisk metod
för att mäta vänster förmak. Detta kan
däremot göras med hjälp av ultraljud.
En etablerad ultraljudsmetod är att med
hjälp av ett index mäta vänster förmak
på M-mode. Denna metod jämfördes
med en metod där den tvådimensionel-
la (2-D) bilden används till mätningar-
na. Resultaten visade att 2-D-metoden
är en bra metod som kan användas för
att mäta storleken på vänster förmak
samt att den hade en större känslighet
för att påvisa en förstoring av förmaket
jämfört med den etablerade M-mode-
metoden.

Plasmanivåer av natriuretiska pepti-
der (ANP, NT-proANP och BNP) stu-
derades som endogena markörer för för-

storing av vänster
förmak, vänster kam-
mare samt vänster
kammardysfunktion.
Plasmanivåerna för
de studerade pepti-

derna steg inte påtagligt innan förstor-
ing av vänster förmak och kammare

kunde ses med hjälp av röntgen
och/eller ultraljud. Peptiderna kunde
däremot särskilja väl mellan kompense-
rad och icke-kompenserad hjärtsvikt.

I de objektiva mätningarna av hjärt-
storlek var medelvariationen mellan de
16 bedömarna i storleksordningen 1
kotenhet (cirka 15 mm) oavsett om
hjärtat var normalt eller förstorat. Ingen
skillnad i medelvärden kunde påvisas
mellan de olika bedömargrupperna. De

Bilddiagnostik av hjärta och lungor hos hundar 

disputationer

Ni har väl hört talas om

Smådjursdagarna 2004
Datum: 3-4 september 2004 (fred-lör)

Plats: Ultuna, SLU i Uppsala
Arrangör: KompetensCentrum Smådjur, SLU

Målgrupp: Populärvetenskapligt inriktad konferens till alla med stort intresse för
hund och katt, t ex veterinärer, djursjukvårdare, husdjursagronomer, etologer, upp-

födare och övriga intresserade

Under två dagar har ni chansen att höra cirka 20 olika föredrag med de
senaste rönen som gäller hund och katt.
Exempel på föreläsningar: Den svenska hund- och kattpopulationen i ett internatio-
nellt perspektiv, Har hundar personlighet? Kattens naturliga beteende kontra inne-
kattens livsmiljö, Avelsindex – vad är det? Om hundens hud inte är frisk. Då hjärtat
inte slår i rätt takt.

Preliminärt program och ytterligare information finns på vår hemsida
http://smadjur.slu.se 

Kontaktperson Jane Geismar 018-67 17 85

Semestervikarie 
sökes till:

Djursjukhuset Albano
Ansökan sändes till: Bitr chefvet Barbro Wallius

Djursjukhuset Albano , Rinkebyvägen 23, 
182 36 DANDERYD - Tel. 08-505 30 400

➤
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objektiva mätningarna var inte alls
påverkade av bedömarnas erfarenhets-
nivå utan påverkades av enskilda bedö-
mares val av avvikande mätpunkter. I
den subjektiva utvärderingen fanns
stora skillnader både mellan bedömarna
och mellan bedömarna och studiens
gyllene standard. Generellt överdia-
gnostiserades radiologiska tecken på
hjärtsvikt medan vänster förmaks- och
generell hjärtförstoring underdiagnosti-
serades. Precisionen i de subjektiva
bedömningarna var inte på något avgö-
rande sätt påverkad av bedömarnas
erfarenhet. ■ 

Kruuse Svenska AB är totalleverantör till svenska veterinärer. Vår
koncern, med moderbolag i Danmark, omsätter ca 500 MSEK,
marknadsför egna varumärken inom förbrukningsmaterial och
konsumtionsprodukter för veterinärt bruk som t ex Krutex, Buster
och Recovin. Kruuse är också lokal distributör åt ett flertal världs-
ledande leverantörer inom branschen, som t ex IDEXX, Pie
Medical, DataMars, Ethicon och Hill´s. 

Hill´s är världsledande leverantör av diet- och premiumfoder och
har över 100 anställda veterinärer som arbetar med produktut-
veckling, kvalitets- och tillverkningsfrågor och marknadsföring.

Då vår nuvarande Veterinary Affairs Manager går på mammale-
dighet i juni söker vi en vikarierande 

Veterinär
med placering på vårt kontor i Solna

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tekniskt och kommersiellt
implementera Hill´s produkter och projekt på den svenska veteri-
närmarknaden. Detta omfattar bl a:
– Löpande kontakt med Hill´s europaorganisation om produkt-, 

utbildnings- och marknadsföringsaktiviteter
– Övergripande tekniska kontakter med våra storkunder samt 

nyckelpersoner inom branschen
– Övergripande ansvar för våra utbildningsprogram, t ex kostråd-

givarutbildning för veterinärer och djursjukvårdare
– Föreläsare vid utbildningsaktiviteter hos kunder och internt
– Konsumentkontakter avseende nutritionsfrågor
– Deltagande på efterutbildningar och kongresser, främst i 

Sverige men också utomlands
– Korrekturansvar för översättningar

Arbetstiden kan vara deltid (minst 60 %) eller heltid, beroende på
dina förutsättningar.

Din bakgrund, kvalifikationer och egenskaper:
– Minst några års erfarenhet av klinisk verksamhet på hund och 

katt
– Stort intresse för smådjursnutrition
– Goda kunskaper i engelska
– Ha lätt för att kommunicera och hålla föredrag för kunder och 

kolleger
– Datavana – Windows 2000
– Självständigt kunna driva många projekt
– Intresse för affärer och kommersiell förståelse

Vi erbjuder ett självständigt, spännande och omväxlande arbete i
en internationell miljö. Du blir en central punkt med många aktiva
kontakter med våra sju säljare och deras kunder.

Närmare upplysningar lämnas av vår VD Olle Vougt eller mark-
nadschef Jan Davidsson, tel 08-85 02 00.

Välkommen med din skriftliga ansökan till Kruuse Svenska AB,
Box 8013, 170 08 Solna, alt. per e-post till 
jan.davidsson@kruuse.com. 
Din ansökan vill vi ha senast 15 april 2004.

❘ ❙ ❚ noterat

2,8 miljoner till 24
forskningsprojekt
❘ ❙ ❚ Djurförsäkringsbolaget Agrias forsk-
ningsfond delar under 2004 ut drygt 2,8
miljoner kronor till sammanlagt 24
projekt. Agria avsätter årligen fyra promil-
le av premieintäkten till forskning.

– Agria vill att forskningen ska bidra till
att vi ska kunna förebygga sjukdomar,
upptäcka dem tidigare och enklare och
hitta bättre botemedel, säger Thomas
Ohlén, veterinär på Agria Djurförsäkring
och forskningsfondens sekreterare. Bland
de projekt som beviljats medel finns
därför både grundforskning och mer
tillämpad forskning.

Exempel på detta är Lotta Harneviks
kartläggning av den genetiska grunden
till upprepad urinstensbildning, där
resultatet kan användas både i avelsarbe-
te och vid utveckling av ny diagnostik och
behandling. Ane Nödtvedt undersöker
atopisk dermatit hos hund där man tror
att både arv och miljö är av betydelse. De
svar man söker är varför vissa individer
drabbas medan andra förblir symtomfria.
På hästsidan har Viveca Båverud fått
medel med målsättningen att hitta en
snabb och säker laboratoriemetod för att
kunna upptäcka streptokocker i prover
tagna från hästar med misstänkt kvarka.

– Det är viktigt för oss att bidra till att
minska lidandet för människa och djur.
De sjukdomsförlopp som studeras i
projekten är ofta kroniska och smärtsam-
ma för de drabbade djuren och behand-
lingen är både känslomässigt påfrestan-
de och dyr för ägaren, kommenterar
Thomas Ohlén. ■

➤
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Veterinär Stina Marntell, Institu-
tionen för kirurgi och medicin stordjur,
SLU, försvarade fredagen den 12 mars
sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: "Sedation
and Dissociative Anaesthesia in the
Horse - Physiological and Clinical
Aspects". Opponent var professor Yves
Moens, University of Veterinary Medi-
cine, Department of Companion Ani-
mals and Horses, Wien, Österrike.

Det övergripande målet med avhand-
lingen var att studera olika läkemedels-
kombinationer för att lugna och söva
häst, utvärdera deras lämplighet för
användning i fält, förmåga att bibehålla
hjärt- och lungfunk-
tion samt ge tillräck-
ligt anestesidjup och
smärtlindring för
kastration av hingst.

Sedering med �2-
agonister medförde
en lindrig försämring av syreinnehållet i
artärblodet, främst på grund av mins-
kad cirkulation och mismatch i lungan.
Mismatch kännetecknas av försämrad
anpassning mellan luftflöde och blod-
flöde. Under dissociativ anestesi för-
sämrades den arteriella syrgasspänning-
en ytterligare, beroende på intrapulmo-

när shunt och mis-
match. Intrapul-
monär shunt inne-
bär att blodflödet
passerar genom
lungan utan att
komma i kontakt
med luft/gas på
grund av att lung-
blåsorna kollaberat.
Under dissociativ
anestesi och luft-
andning var den
arteriella syrgas-
spänningen sämre
jämfört med seder-

ing, men bättre
cirkulation med-
förde att syreleve-
ransen till vävna-
derna inte försäm-
rades ytterligare
under anestesin.

När hästarna andades en hög syrgas-
koncentration (>95 % syrgas) under
anestesin ökade den intrapulmonära
shunten jämfört med när hästen anda-
des luft (21 % syrgas). Graden av shunt
kvarstod efter att hästarna återgick från
andning av hög syrgaskoncentration till
luftandning och syresättningen av artär-

blodet förbättrades först efter att hästen
rest sig. Fyndet motiverar vidare under-
sökningar för att optimera syrgaskon-
centrationen för häst under anestesi.

När acepromazin gavs före medici-
nering med butorfanol och en �2-ago-
nist bibehölls både cirkulation och syre-
sättning i artärblodet i nivå med vaken
osederad häst, vilket inte var fallet när
bara butorfanol och en �2-agonist
användes för sedering av hästen. Tilläg-
get av acepromazin medförde förbättrad
matchning av blodflöde och ventilation
i lungan både under sedering och anes-
tesi.

Tiletamin-zolazepamanestesi efter
premedicinering med acepromazin,
romifidin och butorfanol resulterade i
tillräckligt anestesidjup och smärtlind-
ring för att genomföra kastrering av
hingst i fält. Vid kastration på klinik
behövdes ytterligare anestesimedel ges
till en del hästar för att kunna slutföra
kirurgin. Förändringar av cirkulation
och andning var inom acceptabla grän-
ser under luftandning hos kliniskt friska
hästar. ■

Sedering och dissociativ
anestesi av häst

disputationer

Avhandlingen visar att den arteriella
syrgasspänningen försämras under
dissociativ anestesi av häst, beroende på
intrapulmonär shunt och mismatch.

Djursjukhuset i Jönköping söker ny medarbetare
Vi letar efter Dig som har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Vi är sju veterinärer och tolv  sköterskor som bedriver kvalitativ djursjukvård med
stationärvård och jourverksamhet. Djursjukhuset är välutrustat, har rymliga fräscha
lokaler och ett varmt, prestigelöst arbetsklimat.
Vi är måna om att vårda och utveckla kompetens och omsorg. Vi ser gärna att Du
har ett eget intresseområde som ligger Dig extra varmt om hjärtat och det finns
goda möjligheter till vidareutbildning.
Specialintresse inom onkologi eller ortopedi är ett plus.

Anställningen gäller fast tjänst på 80-100 % och innefattar jourtjänstgöring, med
tillträde 1 augusti.

Välkommen till Jönköping!

Sista ansökningsdag 23 april -04.
Välkommen att skicka ansökan med CV till
Chefveterinär Nanna Åkerlund Denneberg, Djursjukhuset i Jönköping,
Oskarshallsgatan 6   553 03 Jönköping
nanna.denneberg@djursjukhuset-jonkoping.se
tel 035/341880

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!



kongresser
& kurser

Rättelse av omkastade figurer

I SVT nr 3/03 presenteras ett vetenskapligt arbete om artros hos hund på
sidorna 11-17. Tyvärr blev två av figurerna i artikeln omkastade. Figur 2 på
sidan 12 hamnade på sidan 14, och Figur 4 på sidan 14 ligger på sidan 12.
Figurerna 2 och 4 ska alltså byta plats med varandra enligt det följande:

Redaktionen beklagar hopblandningen av de två figurerna.
Johan Beck-Friis

Figur 2. Kondrocytens roll i utvecklingen av artros. Efter Houlton och Collison (14).

Figur 4. Principer vid medicinsk behandling av artros. Efter Houlton och Colli-
son (14).

Jobb som
distriktsveterinär

Distriktsveterinäravdelningen söker veterinärer till
följande stationer:

Sunne – ett långtidsvikariat 
100 % t.o.m. 31 oktober 2005 (dnr 06-1517/04)

Södra Storsjöbygden – ett långtidsvikariat
100 % t.o.m. 31 augusti 2005 (dnr 06-1518/04)

Södra Storsjöbygden – 80–100 % 
tillsvidare (dnr 06-1519/04)

Falköping – en heltidsanställning (dnr 06-1520/04)

Nyköping – 80–100 % tillsvidare (dnr 06-1521/04)

Gävle – en heltidsanställning (dnr 06-1523/04)

Eskilstuna – 80% tillsvidare (dnr 06-1550/04)

Vännäs – en heltidstjänst (dnr 06-1551/04)

Fullständig annons finns på internet: www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 13 april 2004.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

Svenska

■ Nya
24-25/4 -04. Distansdomar- och vete-

rinärträff anordnas i Uppsala av Rid-
sportförbundet. Info: Bo Kjellgren, e-
mail: bo.kjellgren@telia.com eller Jan
Stenberg, e-mail: procam@telia.com (se
annons i denna tidning)

7-9/5 -04. Grundkurs i Neurologisk

diagnostik arrangeras i Helsingborg av
Regiondjursjukhuset Helsingborg,
Smådjur. Info: Janet Brandin, 
tel: 042-16 80 43, e-mail:
janet.brandin@djursjukhus.com 
(se annons i denna tidning)

13-14/5 -04. Kurs i handläggning och

intyggskrivning i samband med

djurskyddsärenden arrangeras  på
Flämslätt utanför Skara av Institutionen
för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Skara. Info: Birgitta Larsson, 
tel: 0511-67 253, e-mail: 
Birgitta.Larsson@hmh.slu.se 
(se annons i denna tidning)

15-16/6 -04. Praktisk kurs i akut- och
intensivvård av hund och katt arran-
geras i Uppsala av Enheten för anestesi
och akut- och intensivvård vid inst för
KM stordjur och Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. Info: Jan
Frendin, tel: 018-67 13 56. 
(se annons i denna tidning)

3-4/09 -04. Konferens "Smådjursda-

garna" arrangeras av: Kompetens-
centrum smådjur, SLU. Info: Jane Geis-
mar, tel: 018-67 17 85, 
Internet: http://smadjur.slu.se 
(se annons i denna tidning)

16-17/9 -04. Kurs i djurskydd för

smådjursveterinärer arrangeras i
Göteborg av Sveriges Veterinärförbund,
Sveriges lantbruksuniversitet och Djur-
skyddsmyndigheten. Info: 
Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärför-
bund, tel: 08-545 558 33. 
(se annons i denna tidning)

7-8/10 -04. NKVet-symposiet Emer-

ging Zoonoses – New Challanges

arrangeras i Uppsala. Info:

56 nummer 4 •  2004 svensk veterinärtidning 
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www.sva.se/nkvet2004 (se annons i
denna tidning)

■ Tidigare publicerade
11/3 -04. Grundkurs i smådjurstand-

vård för tandläkare, veterinärer

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

11/3 -04. Seminarium angående per-

sisterande ductus arteriosus res-

pektive persisterande högerställd

aortabåge hos hund. 
Arr:  SLU (SVT 3/04)

12/3 -04. Kurs C15 för djursjukvår-

dare, 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)

13/3 -04. Utbildningsdag kring avel,

uppfödning och reproduktionstek-

nik, Norrköping. Arr: Svensk Stuterive-
terinärförening (SVT 3/04)

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)

24-25/3 -04. Svenska Djurhälsovår-

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

27/3 -04. Kurs i onkologi, Ultuna Arr:
Sällskapet för smådjursreproduktion.
(SVT 2/04)

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)

20/4 -04. ”Hill's speaker tour våren

2004” – Feline Diabetes and Obesity,
Uppsala. 
Arr: Hill's. (SVT 3/04)

21/4 -04. ”Hill's speaker tour våren

2004” – Feline Diabetes and Obesity,

Göteborg. Arr: Hill's. (SVT 3/04)

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)

4-5/6 -04. Kurs i tillämpad rehabili-

tering av häst och hund, SLU, Upp-
sala. Arr: Kompetenscentrum smådjur
och Svenska Djursjukhusföreningen
(SVT 3/04)

12-15/9 -04. International Sympo-

sium on Problems of Listeriosis. Arr:
SLU, Uppsala. (SVT 3/04) ➤

Enheten för anestesi och akut- och intensivvård vid inst för KM
stordjur och Svenska Djursjukhusföreningen Utbildning AB 

inbjuder  till

Praktisk kurs i 
akut- och intensivvård för hund och katt

Tid Tisdag 15 juni – onsdag 16 juni 2004
Plats SLU, Uppsala
Föreläsare Jennifer Dewey, DVM

Diplomate American College of Veterinary 
Emergency and Critical Care
Surgery Resident California Veterinary 
Specialists, San Marcos, USA

Jan Frendin, DVM, PhD
Specialistkompetens i hundens och kattens sjuk
domar
Foskarassistent Anestesi och akut- och intensiv
vård

Kursinnehåll Dag 1: Föreläsningar
The acute abdomen – Surgical Diseases
Anesthesia and analgesia for the critically ill or 
injured
Pediatric emergencies
Respiratory emergencies
Catheter placement – in theory

Dag 2: Praktiska övningar
Praktiska övningar i anläggandet av katetrar på §
hund (bl a ven- och artärkatetrar, pleuradränage, 
näskatetrar, tracheostomi, pharyngostomi, epidu
ralkatetrar)

Antal Begränsat antal deltagare
Kursavgift 6 100 kr exkl moms
Upplysningar Jan Frendin tel 018-67 13 56
Anmälan och 
frågor Barbara K-Hallström

Svenska Djursjukhusföreningen Utbildning AB
tel 0220-291 30, fax 0220-29 31
e-mail info@djursjukhusforenigen.com
Sista anmälningsdag är den 30 april 2004.

Övrigt Godkänd som kurs i specialistutbildning för 
hund och katt.
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23-24/09 -04. Kurs i genetik och

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

16-17/10 -04. Kurs i Hundetologi,

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

11-12/11 -04. Veterinärmötet, Ultuna,
Uppsala Arr: Sveriges Veterinärmedi-
cinska sällskap och Sveriges Veterinär-
förbund. (SVT 2/04)

Internationella

Fler internationella kurser hittar Du på
Vet Agendas hemsida: http://www.vet
agenda.com och på British Small Ani-
mal Veterinary Associations hemsida:
http://www.bsava.com

■ Nya
9-12/10 -04. American College of

Veterinary Surgeons (ACVS) årliga

kongress arrangeras i Washington,
USA. Info: www.acvs.org

4-8/12 -04. American Association of

Equine Practitioners, AAEP, arrange-
rar sin årliga kongress i Denver, USA.
Info: www.aaep.org 

■ Tidigare publicerade
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 (SVT 1/04)

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

Nutrition Symposium, Chicago, USA
(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)

19-23/4 -04. Kurs i Diseases Control

and Dynamics, Modul 3.2, Danmark
(SVT 3/04)

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,
Norge (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, Danmark (SVT 1/04)

6-9/5 -04. Kurs i Small Animal Prin-

ciples, Advanced, & Equine Princi-

ples, Columbus OH, USA (SVT 3/04)

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

nary dentistry, step 2, Oslo, Norge
(SVT 1/04)

10-14/5 -04. Kurs i Quantitative Risk

Assessment, Modul 3,3, Danmark
(SVT 3/04)

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

1, Oslo, Norge (SVT 1/04)

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

borne Infections and Intoxications,

Berlin, Tyskland (SVT 11/03)

9-12/6 -04. ACVIM arrangerar sin

årliga kongress i Minneapolis, USA
(SVT 3/04)

27-28/6 -04. Symposium Diseases of

the Icelandic Horses, Island (SVT
3/04)

2-4/7 -04. European College of

Veterinary Surgeons (ECVS) håller sin
årliga kongress i Prag, Tjeckien (SVT
3/04)

Grundkurs i
Neurologisk diagnostik

(Hund och katt)
Plats: Konferenscenter Jacob Hansens hus i Helsingborg
Tid: börjar: 09.00 fredag 7 maj 2004.

avslut: 13-15.00 söndag 9 maj 2004.
Kursledare: Sune Jerre, Leg vet, tel: 042-168025, 

E-Mail: sune.jerre@djursjukhus.com
Frågor: Janet Brandin, tel: 042- 168043

E-Mail: janet.brandin@djursjukhus.com
Föreläsare: Karin Hultin–Jäderlund, dipl. ECVN , SLU,

instut. kir och med (smådjur)
Helena Rylander, dipl. ACVIM (Neurologi) 
Univ. Wisconsin Vet.school
Fredrik Danielsson, dipl. ECVS, 
Regiondjursjukhuset i Helsingborg
Sune Jerre, Legitimerad veterinär, 
Regiondjursjukhuset i Helsingborg

Kursen riktar sig till veterinärer under specialistutbildningen för hund och
katt. Men givetvis är alla veterinärer med intresse för neurologisk dianostik
välkomna. Fokus kommer att vara lokalisation och diagnostik av neurolo-
giska sjukdomar. 

Vi har bokat 40 rum på hotell i Helsingborgs centrum.
Hotell Helsingborg , 695 kr/natt 
Hotell Kärnan 696/natt
Elite hotell Marina Plaza 1060/natt

Kursavgiften: 6 500 kr inklusive moms inkluderande tre luncher och 
2 middagar. Inbetalas: PG: 180593-6, BG: 5276-1798

Anmälan till kursen skall vara skriftlig eller via E-Mail: senast 10 april
2004. Ange om hotell önskas på anmälan. Bekräftelse på kursdeltagande
sändes via E-post senast 15 april. Vi kan ej garantera hotellplats,
ändringar av era önskemål skickas på bekräftelsen.

VÄLKOMNA

➤
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VÄLKOMMEN 
TILL

DJURSJUKVÅRDARSKOLANS  20-ÅRSJUBILEUM
Alla f d studenter och all personal vid landets djursjukhus och
djurkliniker är varmt välkomna till en fest i samband med vårt 20-
års jubileum. Vi anordnar  ett utbildningsprogram i anslutning till
festen.

Program
Lördag 9 oktober
Invigning
Djursjukvårdarskolans historik och framtid
Föreläsning:

Henrik Nyberg, leg vet, röntgenspecialist vid ATGs 
Hästsjukhus i Skara
Marie Karlsson-Lindskog, leg vet, specialist i hundens 
och kattens sjukdomar, Blå Stjärnans Djursjukhus i Skara.

Bilddiagnostik – vilka nya möjligheter ger den moderna 
tekniken? En presentation av de bilddiagnostiska hjälpme
del vi använder inom djursjukvården idag.

Presentation av djursjukvårdsutredningens arbete avseende
legitimation av djursjukvårdaryrket

Djursjukvårdaryrket – kan det innebära mer än att arbeta 
med traditionell djursjukvård?

JUBILEUMSMIDDAG på Stadshotellet i Skara

Söndag 10 oktober
Program på SLU-campus:

Program arrangerat av Skara Hästcentrum och 
Kompetenscentrum Smådjur.

Hästanestesi och näringslära hund och katt

Föreläsning:
Sofia Norberg
Emotionell intelligens  - Börja med att skratta åt dig själv – 
det är en bra början till egen utveckling.

Rundvandring på de nya djursjukhusen i Skara: ATGs 
Hästdjursjukhus, Blå Stjärnans Djursjukhus i Skara och 
Veterinärmuseet.

Pris:
1 300 kr exkl moms. Priset inkluderar kaffe och luncher i 
två dagar samt jubileumsmiddag lördag kväll.

Upplysningar:
Barbara Hallström, Svenska Djursjukhusföreningen 
Utbildning AB, tel 0220-291 30, 
e-mail info@djursjukhusforeningen.com.

Samarrangemang mellan Djursjukvårdarprogrammet SLU och
Svenska Djursjukhusföreningen Utbildning AB.

22-24/7 -04. Focus Meeting Joint

Disease, Louiseville, USA. (SVT 3/04)

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

ter of Veterinary Public Health,

modul 2: Epidemiology and Biosta-

tistics, Danmark (SVT 1/04)

25-28/8 -04. Veterinary Dermatology

5th World Congress, Wien, Österrike
(SVT 3/04) 

1/9 -04. Master i fødevarekvalitet og

-sikkerhed, Danmark  (SVT 2/04)

15-18/9 -04. BEVA konferens, Bir-
mingham, England (SVT 1/04)

24-26/09 -04. Of the Race and Endu-

rance Horse, Oslo, Norge. (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 (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 (SVT 1/04) ■

Djurskyddsmyndigheten
söker banveterinär 

se
www.djurskyddsmyndigheten.se
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SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND

STYRELSE

Ordförande: Telefon bostad
KARIN ÖSTENSSON 070-461 14 46

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

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

ANNA FORSLID

ANNE HAGLUND

PATRICIA HEDENQVIST

ANDERS SANDBERG

ANNA EINARSSON

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERI-
NÄRFÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

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

Sekreterare: TONE LINDVÅG

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

Sekreterare: ULRIKA FORSHELL

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

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

FÖRENINGEN VETERINÄRER I
ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: BJÖRN DAHLÉN

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: SUSANNE STENLUND

PRIVAT PRAKTISERANDE VETE-
RINÄRERS FÖRENING – P V F

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA
VETERINÄRERS FÖRENING –
DAVF (VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: PATRICIA HEDENQVIST

Sekreterare: ANETTE KARLSSON

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: MARIA LENDAU

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: ANDERS SANDBERG

Sekreterare: TORBJÖRN AXELSSON

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Många frågetecken 
kring ny fårsjukdom
❘ ❙ ❚ Den tidigare okända fårsjukdomen
Nor98 upptäcks allt oftare i Sverige. På
mindre än ett år har Sverige gått från noll
till fyra fall, skriver tidningen ATL den 7
mars.

Det första diagnostiserade fallet av
Nor98 i Sverige upptäcktes i Skåne förra
våren. Sedan dess har sjuka tackor hittats
i besättningar på Gotland, Västkusten och
i Västergötland. Alla får i besättningarna
har avlivats och de som varit äldre än tolv
månader har testats för Nor98. Något
mer sjukt djur än det ursprungliga har
inte hittats någonstans. Det betyder dock
inte nödvändigtvis att sjukdomen inte
smittar.

– Nor98 kan ha en väldigt lång inkuba-
tionstid. Men att det inte upptäckts fler
fall tyder på att sjukdomen inte är hög-
gradigt smittsam, säger Maria Nöremark,
veterinär på avdelningen för sjukdoms-
kontroll och smittskydd på SVA till ATL.

Nor98 identifierades som namnet
antyder i Norge 1998 och än vet ingen om

det handlar om en ny sjukdom eller om
en gammal som bara inte upptäckts
förrän nu.

Eftersom sjukdomen betraktas som en
variant på scrapie gäller reglerna inom
Sveriges scrapiekontrollprogram. Det
betyder att mark som använts för en
smittad besättning inte får användas för
får under sju år. De svenska reglerna går
längre än EUs TSE-förordning där karan-
tänperioden är tre år. Tack vare strängare
regler slipper Sverige kravet på avel för
scrapieresistens och kan ställa högre krav
på importerade djur. Jordbruksverket
försöker tillsammans med Norge överty-
ga EU-kommissionen och övriga med-
lemsländer om att Nor98 behöver särskil-
da regler, skriver ATL. ■

SJVs arbetsmarknads-
prognos klar
❘ ❙ ❚ Jordbruksverket lämnade i början av
mars sin prognos över den veterinära
arbetsmarknaden fram till 2020 till
regeringen.

Utredningen konstaterar att det finns
planer på att veterinärprogrammet 2006
kommer att ha 100 utbildningsplatser. En
utökning från tidigare 72 till 82 gjordes

hösten 2003. Ytterligare ökning till 92 är
planerad till hösten 2005.

Efter examen ska veterinärerna kunna
arbeta självständigt inom de olika verk-
samhetsområdena. Det understryker
vikten av den praktiska och kliniska fär-
dighetsträningen i utbildningen. Vid en
ökning av antalet studieplatser är det,
enligt SJVs uppfattning, viktigt att resurs-
behovet beaktas så att utbildningens
kvalitet inte äventyras.

De beräkningar Jordbruksverket har
gjort visar att det planerade antalet
utbildningsplatser bör kunna fylla mark-
nadens behov av veterinära tjänster
under den tid prognosen avser. För att
arbetsmarknaden ska vara i balans år
2020 krävs ändå att tio veterinärer per år
påbörjar utbildning i Danmark eller
Norge samt att 15 utländska veterinärer
genomgår TUVE vartannat år.

Åtgärder för att kortsiktigt lösa den
upplevda bristen på veterinär arbetskraft
föreslås vara att marknadsföra den svens-
ka veterinära arbetsmarknaden inom
områden i EU/EES där det finns överskott
av veterinärer. På längre sikt kan ett sätt
vara att informera svenska sökande om
tillgängliga veterinärutbildningar i andra
länder, som ger rätt till legitimation i
Sverige. ■

❘ ❙❚ noterat



”Ska han dö nu?” undrade femåringen. 
Jag var kallad till en gård för att bota en utegris med röd-

sjuka. Där möttes jag av ett halvdussin småttingar i åldern
fyra till nio år som med förhoppningsfulla ögon följde mitt
förehavande.

I en stor inhägnad bakom bostadshuset huserade tre grisar
i 40-kilosklassen. Då jag skulle ta steget över elstängslet
drabbades jag av en hastigt påkommen osäkerhet. Vad hän-
der då man bremsar en gris? Jo, grisen utstöter ett högljutt
skrik – på gränsen till öronbedövande. Och hur skulle då
dessa små oskuldsfulla varelser som stod på andra sidan
staketet reagera? Det blev säkert gråt och tandagnisslan och
jag skulle bli beskylld för djurplågeri. I det läget fattade jag
ett beslut som skulle visa sig bli ödesdigert. 

Jag laddade sprutan med penicillin och tänkte smyga mig
på bytet bakifrån. En hastig och välriktad injektion bakom
örat på grisen och allt skulle vara över på mindre än en
minut. En halvtimme senare resignerade jag och tog fram
trynbremsen. Men då var besten ordentligt misstänksam mot
mig och backade strategiskt undan.

En storvuxen granne tillkallades. Han deklarerade att han
inte var rädd för björn, varg eller älg – men tyvärr för grisar.
Han kunde därför inte vara till någon större nytta då det
gällde infångandet. Hans uppfinningsrikedom, styrka och
kroppsstorlek kom dock till
hjälp då han hittade en begag-
nad ladugårdsdörr med vars
hjälp han lyckades spärra in mig
och besten i grisarnas
vindskydd. Därinne kom en
mycket prestigefylld maktkamp
att utspela sig och det var i det
här läget som vadhållningen
kom igång på allvar bland
supportrarna. Vem skulle först
komma ut från skyddet? Jag
lyckades i kampens hetta injice-
ra halva medicindosen i grisen.
Resten av penicillinet besudlade
mina händer och ansikte. Ut
från vindskyddet for vi samti-
digt – jag framstupa!

Dagen därpå inkallades

ytterligare en person som skulle
göra ett försök med bremsen.
Även detta försök misslyckades!
Det var nu som mina gedigna
kunskaper om alkoholens ver-
kan väl kom till pass. Min

geniala idé gick ut på att två starköl och lite gröpe kraftigt
skulle nedsätta grisarnas motvärn. 

Djuren sörplade i sig blandningen med god aptit och
medan jag funderade på om det fanns något MRL-värde
angivet för öl började grisarna vingla och bli ostadiga på
benen. Det skulle inte ta många sekunder innan den sjuka
grisen blev behandlad. Men grisarna kände inte för att sova –
nej man kom överens om att det nu var dags att förnya
rangordningen inom gruppen. Det sista jag såg, innan jag
skamsen försvann från gården, var tre grisar som var inbe-
gripna i ett ordentligt slagsmål. 

Sedan den här händelsen inträffade har jag hållit kurser i
läkemedelshantering. Då jag kommer in på ämnet fixering av
djur betonar jag vikten av ett gott arbetsskydd. Jag brukar
också påpeka att barn tillhör ett härdat släkte och att man
inte behöver ta någon speciell hänsyn till deras närvaro vid
obehagliga ingrepp. Pojkens förväntansfulla fråga ”Ska han
dö nu?” klingar ständigt i bakhuvudet och jag undrar fortfa-
rande vem han egentligen avsåg. Grisen eller mig? Frågan var
utan tvekan berättigad i båda fallen.

Per Beskow

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

specialistkompetens

I enlighet med SJVFS 2001:83 har
SVS den 20 februari 2004 utfärdat intyg
om specialistkompetens i sjukdomar hos
nötkreatur för
• Elsa Blomgren
• Lars Brattberg
• Renée Båge

Sällskapet för Veterinärmedicinsk forskning inbjuder till års-
möte den 27 april kl 14.00 i VMF:s kårhus. Vid årsmötet kommer
Eva Ohlsson Engvall att presentera sitt forskningsprojekt
“Antibiotikaresistens hos Campylobacter från människor som smit-
tats i Sverige" och Hans Lindmark kommer att presentera projek-
tet "Kyckling som smittkälla för humanpatogena och resistenta
stafylokocker". 

Sällskapet bjuder på kaffe och tårta. Välkomna!

kanslinytt

Skattereduktion
Förbundet har skickat ut kontrolluppgifter
till medlemmarna för inbetalade avgifter
till förbundet och a-kassan under 2003.

Du behöver inte själv föra in uppgifter-
na i deklarationen utan de ska automa-
tiskt finnas med i förtryckta deklara-
tionsblanketter. 

Följande gäller: din skatt reduceras
med 25 procent av den sammanlagda
fackföreningsavgiften som du betalat in
till veterinärförbundet, under förutsätt-
ning att avgiften uppgår till minst 400
kronor under året. Dessutom reduceras
din skatt med 40 procent av avgiften till
AEA (a-kassan). 

För veterinärförbundets fullbetalande
medlemmar innebär detta för år 2003: 
• Förbundsavgift (medlemsavgift SVF

+ prenumerationsavgift SVT): 289
kr/mån

• Riksförbundsavgift: 2-33 kr/mån
• A-kasseavgift: 86 kr/mån
• Skattereduktion per månad totalt är

enligt ovan totalt ca 107 kr.
• Skattereduktion per år totalt: ca

1286 kr.
(Se vidare deklarationstips 2004 sid 37.)

KSLA-utmärkelse 
till veterinär
❘ ❙ ❚ Den kungliga skogs- och lantbruksa-
kademien, KSLA, höll sin årliga högtids-
sammankomst i Stockholm den 28 jan-
uari.

Under sammankomsten delade KSLA
ut priser och belöningar till personer som
utfört förtjänstfulla insatser inom akade-
miens verksamhetsområden under
föregående år. Belöningen för framståen-
de doktorsarbete tilldelades VMD Ann
Lindberg för att "ha tagit fram ny, origi-
nell kunskap av stor betydelse för bekäm-
pandet av den över hela världen virus-
överförda sjukdomen bovin virusdiarré,
som årligen orsakar stora ekonomiska
förluster inom nötkreatursproduktionen".

Bland dem som utsågs till nya ledamö-
ter i akademien fanns veterinärerna
Marianne Jensen-Waern och Åke Rute-
gård. SLUs tidigare rektor Mårten Carls-
son tillträdde samtidigt som ny preses
(=ordförande) vid KSLA. ■

• Jan Sundberg
• Thomas Svensson
• Kerstin de Verdier

❘ ❙ ❚ noterat




