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Ny ansats!

V
eterinärförbundets fullmäktige beslutade vid ett extra möte
i mars om vissa förändringar i förbundets organisation och ett mer
direkt medlemsinflytande (se även referat i denna tidning). Den

största förändringen avser valprocess och röstningsförfarande. I den nya
organisationen ska varje medlem kunna nominera kandidater till både
fullmäktige och styrelse och sen utöva sin rösträtt direkt. En medlem – en
röst. 

Det kommer att kräva ett bredare medlemsengagemang än vad vi ser
idag för att ge ett rimligt valdeltagande och ett i sanning mer demokratiskt
förbund. Men kanske kan förändringen stimulera till ett mera utbrett
engagemang i kåren – då är mycket vunnet. Det är dock viktigt att vi får
en bred representation i ledningen av förbundet för att säkra kvalitén i
verksamheten.

Tydliga och enkla kommunikationskanaler mellan ledning/kansli och
medlemmarna är avgörande för att olika kompetenser i kåren ska komma
verksamheten tillgodo och för att den ska bli lättillgänglig för medlem-
marna. Organisationen ska också erbjuda bra plattformar för verksamhet
som är angelägen för de olika medlemsintressena. Strukturen inom veteri-
närmedicinska sällskapet med sektioner som knyts samman i ett kollegi-
um kommer att behållas. Den har fungerat bra. För egenföretagande
respektive anställda veterinärer kommer det att finnas två föreningar i stäl-
let för som nu ett flertal mindre riksföreningar. Den nya ordningen syftar
till att ge de båda grupperna större tydlighet och stärka deras möjlighet att
erbjuda service och tillvarata sina medlemmars intressen. För att bättre
kunna tillgodose egenföretagarnas behov av särskilda tjänster inrättas
också ett servicebolag. Nuvarande riksföreningar kan naturligtvis finnas
kvar som undergrupper om de berörda medlemmarna tycker det. Jag ser
ett stort värde i att motsvarande grupperingar är lätta att nå i t ex remiss-
arbetet.

Vägledande för de som har arbetat med att ta fram den nya organisa-
tionen har varit att den på ett bättre sätt än tidigare ska kunna ge service
och tillvarata alla veterinärers intressen. Vidare att möjligheterna till med-
lemsinflytande ska öka och att organisationen ska stimulera initiativ från
medlemmarna. Utöver basverksamheten som ingår i medlemskapet får var
och en ansluta sig till den service eller verksamhet man nyttjar eller vill vara
med i. Regler för att förhindra att man åker snålskjuts
utan att betala kommer att ses över och stramas upp
om det behövs. 

Vi har olika bevekelsegrunder för att vara med i
förbundet men genom att verka på samma platt-
form kan vi behålla det så starkt som det är idag
och ha råd med t ex både specialistutbildning,
fördelaktiga försäkringar, löneförhandlingar och
inflytande i samhället.

Karin Östensson

Förbundsordförande
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– NU HAR DU FÅTT EN INBLICK i hur ren-
näringen fungerar, säger Arja Kautto, veteri-
närinspektör på Livsmedelsverket, statione-
rad i Skellefteå.

Hon har under flera dagar försökt komma
överens med ett renslakteri om en tid då hon
kan inspektera den förestående renslakten
och då SVT dessutom kan följa med. Men det
är svårt att få besked om när slakten ska äga
rum och i sista stund blir den flyttad en vecka
framåt. Renarna hade spritt sig och gick inte

att samla så snabbt som det var tänkt. Men
Arja Kautto är inte förvånad. Hon är van vid
att planeringen spricker.

– Alla som jobbar med ren måste ha för-
mågan att vänta, säger hon luttrat.

När hon reser ut på inspektionsresor, som
kan röra sig om 80 mils bilresa en väg, pack-
ar hon därför alltid ner böcker, gummistövlar
och sovsäck i bagaget. På så sätt är hon beredd
på att vänta. Vänta på rätt väder, vänta på att
renarna ska samlas, vänta på att ledningen vid
anläggningen ska ha tid att ta emot henne.

Men trots att renarna låter henne vänta slu-
tar Arja Kautto aldrig att fascineras av dem.
Intresset väcktes tidigt. Hon växte upp med
renar runt knuten i norra Finland och som
liten åkte hon ut i skogen på skidor och stöt-
te på renar bland träden. På sommaren då
hon plockade bär stod renarna där och skra-
pade med klövarna i sina horn. Dessutom är
hon fascinerad av ren som biologiskt feno-
men.

– Redan vid födseln har kalvarna en fysio-
logi som gör att de kan klara 20 minusgrader

Renar är Arja Kauttos ständiga följeslagare i jobbet. Renarna
har varit med henne sedan barnsben och hon upphör aldrig att
fascineras och intresseras av dem.

Text och foto:

Karin Nordin     

Polyglott med 
förmågan att vänta

På förmiddagen fikar hon med IT-konsulter och på efter-
middagen diskuterar hon renslakt med styckare. Språket
är inget hinder för Arja Kautto som fick finskan och torne-
dalskan med modersmjölken och som kompletterat
språkförrådet med svenska och samiska. Folkhälsan skulle
vinna på mer synliga och kommunikativa veterinärer,
menar hon.



direkt, säger hon, nästan med förundran i rös-
ten.

– I benen har renarna en speciellt utvecklad
gradient neråt med allt längre fettmolekyler
och med fler och fler dubbelbindningar. Den
gör att de kan böja på benen även i sträng
kyla, fortsätter hon förklaringen till varför ren
är så intressant.

ARJA KAUTTO HAR INTE ALLTID sett på
renen med veterinärens ögon. Innan hon blev
veterinär studerade hon botanik, genetik och
zoologi på Uleåborgs universitet. Studierna
ledde henne vidare till en tjänst som forskare
på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Fin-
land. Forskningsområdet gällde subarktiska
ekosystem och mest intresserad var Arja Kaut-
to av förhållandet mellan hjortdjur och bete.
Resultaten av forskningen var dock nedslåen-
de. Efter en tid kunde Arja Kautto visa att ren-
näringen tillsammans med bland annat skogs-
bruket, militären och vattenkraften tagit kål
på en del av skogsekosystemet i norra Finland.
Finansiärernas reaktioner lät inte vänta på sig
och blev så kraftiga att publicering av forsk-
ningsresultaten omöjliggjordes. Och det var
något som Arja Kautto inte kunde låta passe-
ra.

– På den tiden var jag fältbiolog och gick
omkring i gummistövlar och palestinasjal året
om. Jag kunde inte kompromissa.

Forskningsresultaten blev inte heller så
populära på hemmaplan då Arja Kauttos
pappa ägde ett sågverk.

– Jag insåg att jag var i fel bransch, säger
Arja Kautto.

Insikten sammanföll med pojkvännens
önskan om att flytta till Sverige och Arja
Kautto hamnade i Uppsala försedd med
endast tre ägodelar; cykel, ryggsäck och Visa-
kort. Hon påbörjade veterinärstudierna men
fann sig inte riktigt till rätta i det nya landet.
Själv talar hon i efter-
hand om en kultur-
krock.

– Jag kunde skriva
och läsa svenska men
inte kommunicera obe-
hindrat. Språket gjorde
mig totalt slut varje dag
och några sociala evene-
mang på kvällen var
otänkbara. Men i Sverige ska alla vara lika och

det är fult att avvika från
mönstret. Folk blev osäkra
när jag inte deltog. 

Kontrasterna mellan Sve-
rige och Finland blev myck-
et tydliga för Arja Kautto.
Hon beskriver Finland som
mer hierarkiskt än Sverige,
men framhåller samtidigt
att individualism inte är
något fult i Finland på det
sätt som det är i Sverige.

– I Finland får jag en
liten ruta att hålla mig i.
Men inom den rutan får jag
vara individ. Efteråt kan jag
skratta åt hur jag upplevde
Sverige i början. Men då var
det tufft. Jag kände mig
annorlunda.

Som tur var fanns det fler
som befann sig i ungefär
samma situation som hon,
bland annat en kollega från
Peru. Efter en tid hittade
också Arja Kautto sin nisch
i Uppsala. Hon umgicks
mycket med folk på Norr-
lands nation och började så
småningom läsa samiska på
universitetet för nöjes skull.
Men det var ett par år efter
det att hon utsatts för det
svenska språkbadet.

Samiskan blev en stimu-
lerande och givande hobby
där Arja Kautto träffade
många intressanta människor, bland annat sin
nuvarande man. Och i arbetet som veterinär-
inspektör idag har hon mycket nytta av kun-
skaperna i samiska.

– Jag blir inte bortspelad på samma sätt
som jag skulle ha blivit
annars. Men framför allt
har jag mycket nytta av
finskan. Bara att folk vet
att jag kan finska under-
lättar oerhört mycket. Jag
kan till exempel gå fram
till en styckare i Torneda-
len och prata direkt med
honom utan att informa-

tionen ska gå via ledningen. På så sätt kan jag

❘ ❙ ❚ reportage
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Snöskoter och cykel är inte
helt ovanliga färdmedel i
jobbet som veterinärinspek-
tör på Livsmedelsverket.
Däremot är det ganska
sällan Arja Kautto tar ski-
dorna till jobbet. Här är hon
dock på väg mot en renhjord
som befinner sig i närheten.
Telefonen är ett viktigt
arbetsredskap som finns
med även i skogen.

➤

»Bara att folk vet att jag
kan finska underlättar
oerhört mycket.«

➤



få ut annan information, förklarar Arja Kaut-
to.

Hon bor i Skellefteå men har hela Norr-
botten, Västerbotten, Jämtland och delar av
Västernorrland och Dalarna som sitt arbets-
fält. En vanlig vecka arbetar hon på kontoret
i Skellefteå på måndagen. Där har hon hyrt in
sig i ett modernt och ljust kontorskomplex
där kaffe och matbrödsbullar står serverade i
fikarummet när hon kommer på morgonen.
På eftermiddagen är det enhetsmöte där hon
deltar per telefon. Tisdagen kanske Arja Kaut-
to ägnar åt en inspektion och ligger slakteriet
eller köttanläggningen långt bort kan hela
dagen gå åt i restid. Vissa områden ligger så
oländigt till att det inte ens finns väg dit
genom Sverige utan hon måste åka in på fin-
ska vägar.

– En sådan dag sitter man i
bilen och äter chokladprali-
ner och pratar i telefon. En
stor del av mitt jobb handlar
om att prata i telefon med
tillsynsfolket i kommunerna,
besiktningsveterinärer och
med kollegerna på Livsme-
delsverket.

PÅ ONSDAGEN inspekterar
hon och åker tillbaka hela
vägen till Skellefteå för att
dela torsdagen mellan konto-
ret och kompledighet. På fre-
dagen kan hon ta planet till
Uppsala över dagen där hon
kanske är inbokad på möten
eller utbildningar.

Just nu jobbar hon mycket
med att se över vad de nya
hygienförordningarna från
EU kommer att innebära för
besiktningsveterinärer och
veterinärinspektörer. Förord-
ningarna förväntas träda i
kraft år 2006 och en stor för-
ändring blir, enligt Arja Kaut-
to, ett förtydligande om livs-
medelsbranschens ansvar.

– Huvudansvaret ligger
hos branschen men Livs-
medelsverket kommer att
få skyldighet att se till att
branschriktlinjer kommer

fram. Livsmedelsverket måste uppmuntra
branschen och bedöma riktlinjerna. Vi har ett
stort jobb framför oss.

Exakt vad den nya lagstiftningen kommer
att innebära är inte klart. Men Arja Kautto
menar att det är viktigt att redan nu börja dis-
kutera och skaffa kunskap så att alla som arbe-
tar med tillsyn kan bilda en egen uppfattning.
Hon tror inte att veterinärinspektörer kom-
mer att ha samma arbetsuppgifter i framtiden,
eftersom målsättningen är att lägga över
mycket av administrativa uppgifter på besikt-
ningsveterinärerna. Inspektörernas arbete
kommer kanske att handla om internkalibrer-
ing.

– Vi måste skapa en likvärdig tillsyn i hela
landet. Det har vi inte idag. Och trots att Livs-
medelsverket omorganiserats har vi fortfaran-

➤

I samtal med renägaren
Peter Larsson. Under vintern
har Peter Larsson sina renar
på vinterbete i Skellefteåtrak-
ten och Arja Kautto passar
på att titta till dem.
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Arja Kautto analyserar spår i
snön efter renar. När hon inte
inspekterar åt Livsmedels-
verket gör hon utredningar
gällande ren. Utredningarna
finansieras av EU eller Jord-
bruksverket och det händer
att Arja Kautto själv finansie-
rar en del av projekten.



de inte de bästa förutsättningarna för till-
synen. Det är inte heller bara verkets ansvar.
Den kommunala tillsynen fungerar inte till-
fredsställande heller och varierar kraftigt mel-
lan olika kommuner.

MEN HADE ARJA KAUTTO enbart jobbat
som veterinärinspektör tror hon att hon skul-
le ha blivit rastlös. Så därför har hon också
gjort utredningar, bland annat åt Jordbruks-
verket. Hälsolägen hos ren i hägn och virus
hos ren har varit ämnen som hon studerat
närmare i utredningar.

– Som tur är har jag också kontakten med
Umeå universitet där jag deltar i undervisning
av miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Det är
otroligt uppfriskande att träffa 20-åringar,
säger hon entusiastiskt.

Hon tycker också att hon fått mycket upp-
skattning för den veterinära vinklingen på
undervisningen och anser att det är viktigt att
veterinärer börjar kommunicera på
fler sätt än bara som kliniker. 

– Samhället behöver den veteri-
nära kunskapen i en annan form. På
livsmedelssidan har vi mycket att
tillföra som skulle gynna folkhäl-
san.

En tankeställare fick hon också
då hon flyttade in i kontorskom-
plexet och gick ner och fikade med
IT-konsulterna i byggnaden. De sa att de säl-
lan träffar veterinärer.

– Vi veterinärer håller oss på vår kant och
syns inte som kår i det fackliga eller politiska
arbetet. Det borde vi göra mera. Vissa politis-

ka beslut hade bli-
vit bättre om det
hade varit veteri-
närer med och
bestämt, menar
Arja Kautto. ■

❘ ❚  f a k t a

arja kautto

namn: Arja Kautto
yrke: Veterinärinspektör vid enheten för
köttillsyn på Livsmedelsverket.
född: 1961
familj: Man och två barn i åldrarna sex
och åtta år.
bor: På bondgård utanför Skellefteå.
bjuder på: Renkött som hon saltat och
torkat själv i ett torkställ uppsatt på utsi-
dan av en stuga på gården.
är irriterad över: ”Att vi veterinärer
som jobbar centralt på Livsmedelsverket är
på drift fackligt sett. Vi har svårt att påver-
ka vår situation.”
tror på: Att det finns en mening med allt
och att människors öden står skrivna i
stjärnorna. Kallar sig själv vidskeplig.
är förtjust i: Renar och mörk choklad.
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»Samhället behöver den
veterinära kunskapen i
en annan form.«
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❘ ❙ ❚ vetenskap
SVEN SÖRQVIST, VMD, f länsveterinär*

Litteraturstudie

Bakteriers svar på stress orsakad av 
fysikaliska och kemiska agens
I olika skeden av ett livsmedels eller
fodermedels väg från råvara till
färdig produkt kan däri befintliga
bakterier utsättas för stress som
leder till förändringar i deras reak-
tionssätt. Detta kan yttra sig i bland
annat ökad resistens mot såväl
fysikaliska som kemiska agens.
Ökningarna kan i vissa fall medföra
att åtgärder som vidtas för att
eliminera oönskade bakterier inte
får avsedd effekt. I artikeln redogörs
för i litteraturen rapporterade resi-
stensförändringar av nämnt slag.

I N LEDN I NG
När bakterier utsätts för subletala skade-
faktorer svarar de, liksom högre organis-
mer, med att aktivera en rad försvarsme-
kanismer som förändrar deras resistens.
Skadefaktorerna – stressorerna – är
givetvis ofta av olikartad karaktär och
verkar därför på olika sätt i bakterierna.
Intressant är då att notera att bakterier-
nas svar ofta är lika oavsett stressorernas
egenskaper. Detta innebär bland annat
att resistensen förändras inte bara mot
den utlösande – homologa – faktorn
utan också mot icke besläktade – hete-
rologa – faktorer. Detta reaktionssätt är
inte något unikt utan endast ett exempel
på den av Hans Selye (1907-1982)
grundlagda insikten att levande organis-
mer ofta reagerar likartat – ospecifikt –
på ett flertal olikartade stressorer.

I föreliggande arbete ges exempel på
hur homologa och heterologa stressorer
förändrar bakteriers resistens mot agens
av fysikalisk eller kemisk natur. Uppgif-

ter lämnas också för fall där heterologa
resistensförändringar inte kunnat kon-
stateras.

Sammanställningarna som presente-
ras rör Escherichia coli-, Salmonella-,
Listeria-, Yersinia enterocolitica- och
Enterococcus-stammar.

BEGREPPET D-VÄRDE
Termen D-värde används oftast i värme-
behandlingssammanhang och beteck-
nar då den tid som krävs vid en viss
behandlingstemperatur för att 90 pro-
cent av de behandlade bakterierna ska
inaktiveras. I föreliggande arbete an-
vänds termen även i de fall där bakterie-
inaktivering åstadkommits på annat sätt
än genom värmebehandling. Uttrycken

inaktivering/inaktivera har valts i stället
för de mera gängse avdödning/avdöda,
eftersom vissa bakterier efter slutförd
behandling mycket väl kan vara levande
men så svårt skadade att de inte detekte-
ras med använd metodik. Detta kan ha
betydelse i till exempel livsmedelshygie-
niska sammanhang, då sådana bakterier
under vissa betingelser kan reparera sina
skador och återfå sin förmåga till förök-
ning och sina eventuella patogena egen-
skaper (31).

PÅVERKAN VI D TI LLVÄXT FÖRE
I NAKTIVERI NG
Näringsförhållanden
Sammansättningen hos det medium
bakterierna tillväxer i kan väsentligt ➤

I olika skeden av ett livsmedels väg från råvara till färdig produkt kan de bakterier som
finns i utsättas för stress som leder till förändringar i deras reaktionssätt.
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påverka deras resistens. Som exempel
kan resultaten i följande försök nämnas.
I två arbeten (30, 34) visades att Salmo-
nella-bakterier odlade i näringsrika
medier var mera värmeresistenta än
sådana odlade i minimalmedier. Upp till
fem gånger högre D-(55°C)-värden
konstaterades för de förstnämnda. 

I en undersökning (18) utsattes E coli
för glukos- eller kvävesvält under en till
24 timmar. Värmeresistensen, D-
(57°C)-värdena, ökade 1,5 till sex gång-
er. Glukossvält medförde en ännu kraf-
tigare ökning av resistensen mot H2O2.
När resistensen nått maximum hade
H2O2 i den använda koncentrationen,
15 mM, knappast någon bakterieinakti-
verande effekt alls. Både beträffande
värme- och H2O2-resistensen uppnåd-
des maximal effekt efter fyra timmars
glukossvält. I en annan undersökning

(34) påvisades förlångsammad avdöd-
ning vid 55°C av S senftenberg 75W som
utsatts för kol- eller kvävesvält. Effekten
var störst vid kolsvält.

Sammanfattningsvis kan alltså kon-
stateras: Sänkt resistens vid svaga när-
ingsförhållanden, höjd resistens vid svält
(stress).

Temperatur
Värmeresistensen ökar i regel med ökad
tillväxttemperatur (4, 5, 12, 15, 17, 19,
21, 23, 34, 35, 36, 41). Vid höjningar
som sker ovanför optimumtemperatur
kan dock resistensen stegras avsevärt
mera än inom andra temperaturområ-
den. S enteritidis odlades vid 20, 37 och
44°C (15) (Figur 1). Bakterierna odlade
vid den icke optimala temperaturen
44°C hade 5,1 gånger högre D-(56°C)-
värde än de som odlats vid 37°C, medan

dessa hade endast 3,1 gånger
högre värde än 20°C-bakterierna
trots den större temperaturhöj-
ningen. Vid två undersökningar
(23, 41) odlades L monocytogenes
vid 43 och 45°C respektive
42,8°C. D-värden bestämda vid
62,8 respektive 60 och 63°C var
två till tre gånger större än dessa
värden för bakterier odlade vid
37°C.

Även syratoleransen har visats
öka med ökad odlingstemperatur.
D-(pH 2,6)-värden för S enteriti-
dis odlad vid 20, 37 och 44°C var
5,4, 9,2 respektive 12,0 minuter
(15). L monocytogenes odlad vid
30°C (36) var mera resistent mot
en HCl-behandling (pH 2,5) än
samma bakterie odlad vid 10°C.
Här kunde också konstateras att
resultatet av HCl-behandlingen
var beroende av den temperatur
som behandlingen utfördes vid.
När denna gjordes vid 30°C var
D-(pH 2,5)-värdet 1,5 gånger
högre för 30°C-bakterierna än för
10°C-bakterierna. När behand-
lingen utfördes vid 10°C ökade
värdet för båda kategorierna men
mest för bakterierna som odlats
vid 30°C. Dessas D-värde var nu

cirka 19 gånger större. Försök visade
också att bakterier odlade vid 30°C med
låg tillväxthastighet hade större syraresi-
stens än bakterier framvuxna vid samma
temperatur med högre hastighet.

Osmotiskt tryck
I ett försök (20) odlades L monocytogenes
vid 30°C i buljong med förhöjd NaCl-
halt, 3,0, 6,0 och 9,0 procent. Värmere-
sistenserna vid 60°C hos dessa således
NaCl-adapterade bakteriekulturer fast-
ställdes i buljong med samma NaCl-halt
som bakterierna odlats i. De noterade
resistenserna jämfördes med den resi-
stens som erhållits vid denna temperatur
för bakterier som odlats och värmebe-
handlats i buljong med fysiologisk
NaCl-halt. Bakterierna som vuxit vid de
förhöjda halterna hade cirka två, fem
och 20 gånger högre D-(60°C)-värden

Figur 1. S enteritidis odlades vid 20, 37 och 44°C. Bakterierna odlade vid den icke optimala
temperaturen 44°C hade 5,1 gånger högre D(56°C)-värde än de som odlats vid 37°C.

➤
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än jämförelsebakterierna. För bakterier-
na som vuxit vid nio procents NaCl-halt
konstaterades dessutom varierande
cellängd. Vissa bakterier var upp till 50
gånger längre än normalt.

När bakterierna återfördes till ett
medium med fysiologisk NaCl-halt
återtog de normal längd.

pH
S typhimurium odlades i ett medium
med pH 7,6 utom under de en till två
sista celldelningarna då pH hade juste-
rats med HCl till 5,8 (24) (Figur 2).
Värmeresistensen vid 50°C och resisten-
serna mot 2,5 M NaCl, 25 mg kristall-
violett/liter och 10 mg polymyxin B-sul-
fat/liter hos dessa således syraadapterade
bakterier jämfördes med motsvarande
resistenser hos oadapterade bakterier.
D-(50°C)-värdet ökade cirka två gånger
och D-värdena erhållna i lösningarna
med de tre substanserna omkring tre,
fyra respektive två gånger.

Atmosfär
Värmeresistensen hos aerobt och
anaerobt odlade E coli jämfördes (32).
Odlingstemperaturen var 30°C och vär-
mebehandlingstemperaturen 55°C. D-
värdet var 1,4 gånger högre för de
anaerobt odlade bakterierna. Resultatet
antyder att de anaeroba odlingsbetingel-
serna verkade stressande på bakterierna.

PÅVERKAN MELLAN TI LLVÄXT OCH
I NAKTIVERI NG
Brist på näringsämnen
Den näringsmiljö bakterierna vistas i
efter tillväxt kan påverka deras resistens.
L monocytogenes odlades i ett gängse
använt medium till exponentiell till-
växtfas (26). Tillväxten avbröts genom
att bakteriekulturen centrifugerades och
tvättades, varefter bakterierna uppslam-
mades i fosfatbuffert pH 7. De förvara-
des sedan i denna vid 30°C under 156
timmar. Prov togs ut vid tidpunkten 0
och därefter vid olika tidpunkter för D-
(56°C)-bestämning. Resultaten visade
att bakteriernas värmeresistens ökade
kontinuerligt under förvaringen (sväl-

ten). D-värdena efter fem, tio, 25, 50
och 156 timmar var cirka två, tre, 3,5,
sex respektive 13 gånger högre än D-vär-
det vid tidpunkten 0.

Förvaringstemperatur 
Studier har visat att värmeresistensen
kan påverkas av den temperatur bakteri-
erna förvaras vid mellan odling och vär-
mebehandling. E coli som odlats vid
37°C preinkuberades under 30 minuter
i buffertlösning vid olika temperaturer i

området 0-37°C före värmeresistenstest
vid 50°C (21). När preinkuberingen
gjordes i området 0-20°C minskade resi-
stensen gradvis med minskad preinku-
beringstemperatur. De vid 0°C preinku-
berade bakterierna hade cirka två gång-
er lägre D-(50°C)-värde än bakterierna
preinkuberade vid 20°C. I området 20-
37°C var resistensen ungefär konstant.
Värmeresistensen hos samma bakterie-

stam odlad vid 15°C påverkades inte av
likadant utförda preinkuberingar. 

I ett annat arbete (17) visades att
E coli (odlad vid 37°C), som förvarats
vid 3 eller 15°C under tre, sex  eller nio
timmar hade lägre värmeresistens än
kontrollbakterier förvarade vid 37°C.
Resistensen var lägst hos bakterierna
som förvarats vid 15°C. D-(55°C)-vär-
dena för 15- och 3°C-bakterierna var
3,4-5,8 respektive 2,7-3,1 gånger lägre
än D-(55°C)-värdet för kontrollen.

Även under frysförvaring vid –18°C
under åtta och 15 dygn skedde en resi-
stensminskning. Denna var dock lägre
än den hos de kylförvarade bakterierna.
D-värdena minskade cirka 1,5 gånger.

Vid studier (40) hade emellertid kon-
staterats att förvaring av S senftenberg
775W vid 4°C under tio dygn inte hade
någon effekt på värmeresistensen. För
att undersöka om Salmonellae reagerade

Figur 2. Salmonella som pH-stressades ner till pH 5,8 under de sista celldelningarna
ökade sin resistens både mot värme och vissa kemiska lösningar.
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på låga temperaturer på annat sätt än
E coli gjordes följande försök (13).
Lemco Broth och homogeniserad ägg-
massa, som båda inokulerats med S ente-
ritidis, förvarades vid 4 och 8°C under
upp till tolv dygn. Prov togs ut vid olika
tidpunkter och resistenserna vid 55 och
60°C bestämdes och jämfördes med
dessa resistenser hos bakterier odlade vid
41°C. Vid både 4 och 8°C-förvaringar-
na skedde en signifikant minskning av
resistensen. Minskningen visade sig
inom fyra timmar och nådde maximum
inom 24 timmar. Därefter skedde inga
signifikanta förändringar. Störst effekt
sågs hos bakterierna som förvarats vid
4°C. När de kylförvarade kulturerna
preinkuberades vid 37°C återfick de sin
ursprungliga resistens.

Subletal värmechock
Inverkan på värmeresistens
Då bakterier utsätts för värmechock vid
temperaturer som ligger i övre delen av
deras temperaturområde för tillväxt eller

strax ovanför detta,
erhåller de i regel ökad
resistens mot en i
anslutning därtill föl-
jande värmebehand-
ling. När det gäller de
bakterieslag som är
aktuella i föreliggande
sammanställning har
detta reaktionssätt un-
dersökts i bland andra
följande arbeten: E coli
(11, 18, 22, 32, 33, 48,
50), Salmonella spp (2,
15, 27, 28, 29, 30, 42),
L monocytogenes  (2, 3,
6, 8, 23, 25, 37),
L innocua (37), Y ente-
rocolitica (43), Entero-
coccus faecalis (1, 9, 10).
I samtliga undersök-
ningar utom en (22)
gav värmechocken sig-
nifikant ökad värmere-
sistens (Figur 3). 

Effekt registrerades
för chocktemperaturer

från 40 till 52°C. Om man förutom resi-
stenshöjningens storlek tar hänsyn till
regelbundenhet i resultaten, syns opti-
mal effekt ha erhållits i intervallet 45-
48°C, möjligen med undantag för
E faecalis. De relativt få resultat som
finns för denna bakterie antyder att dess
optimum kan ligga något högre, vid 50-
52°C. Verkan erhölls vid chocktider
varierande från tre till 180 minuter. I
flertalet fall användes tider i området
fem till 60 minuter. Resistenshöjning
erhölls för såväl bakterier som kan bedö-
mas ha befunnit sig i tidig till sen expo-
nentiell tillväxtfas som bakterier i statio-
när fas. Värmechockeffekten syns såle-
des inte ha varit relaterad till tillväxtfas.

I föreliggande arbete har D-värden
som rapporterats eller räknats fram
utifrån uppgifter i rapporterna samman-
ställts och D-värdesmedeltalen för vär-
mechockade och ej värmechockade bak-
terier jämförts. Medeltalen för de vär-
mechockade bakterierna var högre
enligt följande: E coli 1,6 gånger, Salmo-
nella spp 3,2, L  monocytogenes 2,0,

L innocua 2,6, Y enterocolitica 2,9 och
E faecalis cirka tio gånger.

Inverkan på 
resistens mot kemiska ämnen
S enteritidis ökade (15) efter värme-
chock vid 40-45°C under fem minuter
sin resistens mot HCl pH 2,6. D-(pH
2,6)-värdena var omkring två till fem
gånger större än detta värde för ochock-
ade kontrollbakterier. En höjning av
chocktemperaturen ovanför 46-47°C
medförde däremot att bakterierna blev
syrakänsliga. Efter värmechock (50°C,
30 minuter) ökade resistensen hos
E faecalis mot etanol (1) och gallsalter
(10). D-(22% etanol)-värdet ökade
cirka sex och D-(0,3% gallsalt)-värdet
cirka 4,5 gånger. Däremot kunde ingen
förändrad resistens mot mjölksyra pH
3,2 noteras (10).

Stress orsakad av kemiska ämnen,
pH- och osmosförändringar
Inverkan på värmeresistens
Förbehandling (adaptering) med två
och fyra procent etanol under 30 minu-
ter (1) medförde att D-(60°C)-värdet
hos E faecalis ökade tre respektive åtta
gånger (Figur 4), medan svag eller osä-
ker ökning av D-(62,5˚C)-värdet note-
rades. L monocytogenes-kulturer (26)
stressades under sista odlingstimmen
genom att etanol tillsattes odlingsmedi-
et. En etanolkoncentration på 1 procent
eller lägre hade ingen effekt på värmere-

➤

Figur 3. Salmonellaväxt på blodagar. I flertalet av de refere-
rade undersökningarna gav värmechock en signifikant ökad
värmeresistens hos bakterierna.
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sistensen. Högst resistens noterades vid
koncentrationer på 4-8 procent. D-
(56°C)-värdet hade då ökat i genom-
snitt fyra gånger. Vid högre koncentra-
tioner minskade effekten. D-värdet var
vid koncentrationen tolv procent lägre
än D-värdet hos kontrollen (strukturel-
la skador vid dessa högre nivåer?).

E faecalis förbehandlades (9, 10) med
0,08 procent gallsalter, 6,5 procent
NaCl, 2,4 mM H2O2, mjölksyra pH 4,8
och NaOH pH 10,5. Behandlingarna
med gallsalter och NaCl medförde att
D-(62°C)-värdet ökade 1,4 gånger,
medan behandlingarna med H2O2,
mjölksyra och NaOH gav osäker eller
svag effekt. L monocytogenes utsattes
(26) för H2O2-stress (27-500 ppm) och
syrastress (pH 4,5-7,0). Efter behand-
lingar med 500 ppm H2O2 ökade D-
(56°C)-värdet två till fyra gånger. En
sänkning av pH från 7,0 till 4,5 med-
förde en ökning av detta värde på upp
till cirka tio gånger. HCl användes för
pH-sänkningen. Författarna påpekade
att organiska syror inte testades i under-
sökningen därför att dessa hämmar bak-
terier inte endast genom att pH sänks
utan också genom påverkan av den odis-
socierade formen. I några studier har
denna påverkan undersökts närmare. I
ett arbete (7) förbehandlades L monocy-
togenes med HCl, ättiksyra eller mjölk-
syra. pH-värdet sänktes till 4,0 omedel-
bart eller successivt under fyra och 24
timmar. Efter en timmes förvaring vid

pH 4,0 bestämdes
värmeresistensen vid
58°C. När HCl an-
vändes var D-värdena
1,4, 1,2 respektive 1,2
gånger större än kon-
trollens. Inga ökning-

ar erhölls när pH-sänkningen gjordes
med ättik- eller mjölksyra. I stället kon-
staterade man att ättiksyran verkade tox-
iskt. Vissa resultat från andra undersök-
ningar (49) talar också för ättiksyrans
toxiska verkan. E coli behandlades med
ättiksyra pH 4,0 under 15 minuter vid
37°C. En av tre undersökta stammar
överlevde inte syrastressen och hos den
ena av de överlevande stammarna var D-
(54°C)-värdet lägre än hos kontrollen.
Den tredje stammens värmeresistens
påverkades dock inte.

I ett arbete (20) utsattes L monocyto-
genes för osmotisk chock. Bakterier som
odlats i buljong med fysiologisk NaCl-
halt förbehandlades under fem minuter
i buljong innehållande 3,0, 6,0 respekti-
ve 9,0 procent NaCl (Figur 5). Värme-
behandling (60°C) utfördes sedan i
medium med samma NaCl-halt. D-vär-
dena var 1,3, 2,5 respektive åtta gånger
större än D-värdet för
den ochockade kontrol-
len (odlad och värmebe-
handlad vid fysiologisk
NaCl-halt).

Effekten av förbehand-
ling med alkali undersök-
tes i två arbeten. Testbak-
terie var S enteritidis.

I det första arbetet (14)
behandlades bakterierna
vid pH 9,2 under fem
och 30 minuter före resi-
stensprövning vid 55°C
och pH 7,0. D-värdet
ökade fyra respektive sex
gånger. I det andra arbe-
tet (16) behandlades bak-
terierna under 30 minuter
vid pH-värden varierande
från 7,0 till 10,5. Resi-
stensen ökade kontinuer-
ligt med stegrat pH-värde
i området 7,0-9,5. För
bakterierna behandlade
vid pH 9,5 hade D-
(54°C)-värdet ökat 2,2
gånger. I intervallet 9,5-
10,5 minskade däremot värdet för att
vid pH 10,0 och däröver ligga under
värdet för kontrollen (pH 7,0). Uppen-

barligen var bakteriernas motåtgärder
otillräckliga eller satta ur funktion vid
dessa högre pH-värden.

Inverkan på resistens mot kemiska
ämnen
Genom förbehandling med två och fyra
procent etanol (1) ökade resistensen hos
E faecalis mot 22 procent etanol. D-
(22% etanol)-värdena var cirka två
respektive elva gånger högre än detta
värde för den obehandlade kontrollen.
E faecalis som förbehandlats med 0,08
procent gallsalter (10) erhöll förlängd
överlevnad i 0,3 procent gallsaltlösning.
D-(0,3% gallsalt)-värdet ökade omkring
50 gånger.

Förbehandlingen hade däremot
ingen höjande effekt på resistensen mot
mjölksyra. Snarare minskade bakterie-
halten. Bakterier förbehandlade med
mjölksyra pH 4,8 ökade sin resistens

mot mjölksyra pH 3,2
(10). D-(mjölksyra pH
3,2)-värdet ökade cirka
40 gånger. Resistensen
mot gallsalter påverkades
inte.

PÅVERKAN U N DER
PÅGÅEN DE VÄRME-
BEHAN DLI NG
Det har konstaterats att
bakteriers värmeresistens
kan öka vid gradvis upp-
hettning. När det gäller
här aktuella bakterier har
detta undersökts närma-
re i några arbeten (28,
37, 38, 39, 45, 46, 47).
De temperaturstegrings-
hastigheter som använ-
des för att uppnå slut-
temperaturen varierade
från 0,13 till 10,0°C/
minut. Sluttemperatu-
ren användes vid den
omedelbart följande
värmeresistensundersök-
ningen. I samtliga fall

noterades resistensökningar. Antalet
rapporterade resultat är litet när det gäl-
ler vissa av bakterierna men en tendens

Figur 4. Förbehand-
ling med två och fyra
procent etanol under
30 minuter medförde
att D(60°C)-värdet hos
Enterococcus faecalis
ökade tre respektive
åtta gånger.

Figur 5. Listeriabakterier som
odlats i buljong med fysiolo-
gisk NaCl-halt förbehandla-
des i buljong innehållande
3,0, 6,0 respektive 9,0 procent
NaCl. D-värdena blev upp till
åtta gånger större än D-
värdet för den ochockade
kontrollen.
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kan noteras: ju lägre temperatursteg-
ringshastighet, desto större ökning. Föl-
jande exempel belyser detta. I en under-
sökning (45) upphettades L  monocyto-
genes till 60°C med hastigheterna 0,3,
0,5, 0,7 och 5,0°C/minut. 

D-(60°C)-värdet ökade 3,3, 3,0, 2,9
respektive 1,1 gånger. I ett annat arbete
(39) användes hastigheterna 0,13 och
0,48°C/minut vid undersökning av
E faecium. D-(65°C)-värdet ökade cirka
åtta respektive fem gånger.

RESISTENSFÖRÄN DRI NGARNAS
VARAKTIGH ET
I några arbeten har man undersökt hur
länge och under vilka betingelser upp-
komna resistensförändringar kvarstår.

I en undersökning (2) fann man att
D-(57,8°C)-värdet för värmechockade
L monocytogenes återgick till kontrollens
nivå inom en timme om bakterierna
överfördes till tillväxttemperaturen
35°C. Om däremot chocktemperaturen

42°C bibehölls kvarstod den ökade resi-
stensen under åtminstone fyra timmar.
Författarna till en annan rapport (6)
konstaterade med hänvisning till littera-
turen att tiden som den genom värme-
chock ökade resistensen kvarstod
uppenbarligen var beroende av ett flertal
faktorer. Några av dessa var temperatu-
ren för chocken, föregående inkuber-
ingstemperatur och bakteriernas meta-
boliska status. I egna undersökningar
(6) fann de att L monocytogenes som vär-
mechockats och därefter förvarats vid
4°C under 24 timmar förlorade en del
av den ökade resistensen. Andra forska-
re (27) värmechockade S typhimurium
vid 42, 45 och 48°C. Vid bibehållen
chocktemperatur kvarstod den ökade
värmeresistensen under tio timmar men
minskade i olika grad vid fortsatt inku-
bering. Efter 31 timmar vid 42, 45 och
48°C var överlevnaden vid värmebe-
handling 3,6, 11,9 respektive 0,15 pro-
cent. Överlevnaden vid samma värme-

behandling var 0,001 pro-
cent för icke värmechockade
bakterier. I ett annat arbete
av samma forskare (30) kon-
staterades att om S typhimu-
rium som värmechockats
vid 48°C under 30 minuter
överfördes från chocktem-
peraturen till 37°C förlora-
des den ökade resistensen
inom en timme eller kortare
tid. Varaktigheten syntes
dock vara beroende av hur
länge bakterierna utsatts för
chocken. Om tiden förläng-
des till 60 minuter bibehölls
den ökade resistensen längre
än en timme i fyra av sju
experiment.

Den ökade värmeresi-
stens som noterades för
L monocytogenes som förbe-

handlats och värmebehandlats i medi-
um med nioprocentig NaCl-halt (20)
förlorades snabbt (<5min) när bakteri-
erna överfördes till fysiologisk NaCl-
halt.

Den alkaliinducerade ökade värmere-
sistens som konstaterades hos  S enteri-
tidis (16) minskade gradvis sedan bakte-
rierna överförts från pH 9,2 till pH 7.
Bakterierna var signifikant mer resisten-
ta än kontrollen under två timmar efter
överföringen.

SAMMAN FATTN I NGAR 
OCH KOMMENTARER
Sammanfattningsvis kan följande resul-
tat från de refererade studierna listas:
– Homologa stressfaktorer gav större

resistensförändringar än heterologa.
– Värmeresistensen hos odlade bakteri-

er ökade om odlingstemperaturen
höjdes eller det osmotiska trycket
ökades.

– Bakterier som under odling utsattes
för glukos-, kväve- eller kolsvält
ökade sin resistens mot värme och
H2O2.

– Värmeresistensen hos E coli ökade vid
anaerob odling (Figur 6).

– Värmeresistensen hos framodlade
bakterier påverkades av förvarings-
temperaturen (minskade vid minskad
temperatur).

– Subletal värmechock gav ökad resi-
stens mot värme, etanol, gallsalter
och saltsyra men inte mot ättik- eller
mjölksyra.

– Ökad värmeresistens erhållen genom
subletal värmechock kvarstod vid
bibehållen chocktemperatur under
fyra till tio timmar och under minst
24 timmar vid kylförvaring (4°C)
men förlorades vid flertalet experi-
ment inom en timme vid 37°C.

– Stigande behandlingstemperaturer
gav ökad värmeresistens.

– Etanol-, gallsalt-, NaCl-, H2O2-,
alkali- och HCl- men inte ättik- eller
mjölksyrastress gav ökad värmeresi-
stens.

– Syraadaptering med mjölksyra gav
ökad resistens mot mjölksyra men
inte mot gallsalter.

➤

Figur 6. Litteratursamman-
ställningen visar bland
annat att värmeresistensen
hos E coli ökade vid anaerob
odling.
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– Syraadaptering med HCl gav ökad
resistens mot NaCl och vissa kemiska
substanser.

– Förbehandling med etanol gav ökad
resistens mot etanol.

– Förbehandling med gallsalter gav
ökad resistens mot gallsalter men inte
mot mjölksyra.
Resistensökningar av nämnda slag

torde i vissa praktiska sammanhang ha
väsentlig inverkan på bakteriehalten hos
vederbörande slutprodukter. För att
säkerställa godtagbar bakteriologisk
kvalitet hos dessa bör i vissa fall förläng-
ning av den avslutande bakterieinaktive-
rande behandlingen övervägas. Hur
dylika resistensökningar kan motivera
sådana förlängningar framgår av följan-
de exempel. Angivna D-värden för
ochockade bakterier är genomsnitts-
värden erhållna vid värmebehandling i
vätskor (44).

E coli: Värmechock ökade D- värdet 1,6
gånger i genomsnitt. För att vid 60°C
reducera bakteriehalten från 100 000 till
10 bakterier/ml krävs 2,6 minuter för
ochockade (D-värde = 0,65 minuter)
och 4,2 minuter för chockade bakterier.

L monocytogenes: Värmechock ökade D-
värdet 2,0 gånger i genomsnitt. För att
vid 60°C reducera bakteriehalten från
100 000 till 10 bakterier/ml krävs 6,0
minuter för ochockade (D-värde = 1,5
minuter) och 12 minuter för chockade
bakterier. 

Salmonella: Värmechock ökade D-vär-
det 3,2 gånger i genomsnitt. För att vid
60°C reducera bakteriehalten från
100 000 till 10 bakterier/ml krävs 1,6
minuter för ochockade (D-värde = 0,40
minuter) och 5,1 minuter för chockade
bakterier.

Y enterocolitica: Värmechock ökade D-
värdet 2,9 gånger i genomsnitt (Figur
7). För att vid 60°C reducera bakterie-
halten från 100 000 till 10 bakterier/ml
krävs 2,0 minuter för ochockade (D-
värde = 0,50 minuter) och 5,8 minuter
för chockade bakterier.

Det bör betonas att värden av nämnt
slag inte utan vidare kan utgöra grund
för åtgärder i enskilda fall. Förekom-
mande resistenshöjningar måste stude-
ras närmare i vederbörande praktiska
sammanhang och eventuella erforderli-
ga åtgärder vidtas utifrån resultatet av
sådana studier.

SUMMARY
A study of literature. Responses of
bacteria to stress caused by physi-
cal and chemical agents

Bacteria subjected to stress caused by
shifts in environmental parameters
often react by altering their resistance.
The reaction is generally unspecific, i e
resistance is altered not only against the
factor in question but also against unre-
lated ones.

This article deals with reported
responses of Escherichia coli, Salmonella,
Listeria, Yersinia enterocolitica and Ente-
rococcus strains to stress conditions cau-
sed by physical and chemical agents.

Salmonellas grown in nutritionally
rich media showed greater heat resistan-
ce than those grown in
minimal
media.

However, E  coli and salmonellas stres-
sed by glucose, nitrogen or carbon star-
vation exhibited increased resistance to
heat. Glucose- or nitrogen-starved E
coli bacteria were also more H2O2-resi-
stant. Increased growth temperature,
elevated osmolarity (L  monocytogenes),
acid adaptation (salmonellas) and
anaerobic incubation (E coli) enhanced
heat resistance. Also acid (HCl) toleran-
ce increased when the growth tempera-
ture was elevated (salmonellas, L mono-
cytogenes). The increases in heat and acid
tolerance induced by elevation of
growth temperature were largest when
the bacteria were cultured at above-opti-
mum temperatures.

Starvation of L monocytogenes during
storage (30°C) resulted in enhanced
tolerance to heat. E coli and salmonellas
cultured in conventional media, howe-
ver, decreased their heat resistance when
stored at low temperatures (0-8°C). All
bacterial groups studied obtained signi-
fically greater heat resistance after
sublethal heat shock. Shock of this kind
also induced tolerance of HCl (salmo-
nellas) and of ethanol and bile salts but

failed to induce tolerance of lactic
acid (E faecalis).

Pretreatments with 2-8 %
ethanol, 27-500 ppm

H2O2 or 3.0-9.0 %
HCl (L monocytoge-

nes, E faecalis), HCl
pH 4.0-5.0 or
NaOH pH 7.5-
9.5 (L monocytoge-
nes) or 0.08 %
bile salts (E faeca-
lis) enhanced heat
tolerance. Orga-
nic acids (acetic

and lactic) did not
increase heat resi-

stance (E coli, L mono-
cytogenes). Pretreat-

ments with ethanol, bile
salts and lactic acid enhan-

ced tolerance of ethanol, bile
salts and lactic acid, respectively (E

faecalis).
Heat resistance increased during hea-

Figur 7. Yersinia 
enterocolitica på DC-agar. Värmechock
ökade D-värdet 2,9 gånger i genomsnitt.
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➤ ting at rising temperatures. The resi-
stance obtained was inversely related to
the rate of heating-up, i e the slower the
heating-up rate, the more resistant the
bacteria.

Some of the increases in resistance
described are in the article discussed
shortly from a hygiene point of view.

TACK
Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forsk-
ning beviljade en gång i tiden författaren
ett stipendium ur Ivar och Elsa Sandbergs
fond för sammanställning av referens 44.
Mycket av den då insamlade litteraturen
har kommit till användning även i före-
liggande arbete. Författaren har därför
anledning att åter tacka sällskapet.

R e f e r e n s e r

1. Boutibonnes P, Giard JC, Hartke A, Tham-
mavongs B & Auffray Y. Characterization
of the heat shock response in Enterococ-
cus faecalis. Antonie van Leeuwenhoek,
1993, 64, 47-55.
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En fullständig referenslista (50 referen-
ser) kan erhållas från författaren.

* SVEN SÖRQVIST, VMD, f länsveterinär, Hjelte-
gatan 22, 662 30 Åmål.

Swedish Meats inför rätta

❘ ❙ ❚ I slutet av mars ställdes Kenny Thor, vd
för Swedish Meats i Uppsala inför rätta
vid Uppsala tingsrätt, skrev Upsala Nya
Tidning den 24 mars. Han anklagas för
brott mot djurskyddslagen då det gäller
användning av elpåfösare mot slaktsvin.
Detta är första gången saken prövas i
svensk domstol.

Det var under 1999-2000 som veteri-
närstudenter reagerade mot Uppsa-
laslakteriets dåliga behandling av grisar
och storboskap. De slog larm om en

alltför frekvent användning av elpåfösare,
men påpekandena ledde inte till någon-
ting.

Efter ett och ett halvt år kom ännu en
skrivelse från veterinärstudenterna.
Samtidigt kom anmälningar från besikt-
ningsveterinärer på slakteriet i Uppsala.
Kommunala inspektioner följde och
förelägganden om förbättringar utfärda-
des mot slakteriet. Så småningom polis-
anmäldes slakteriets ledning för det
frekventa användandet av elpåfösare.

Chefsåklagare Bengt Rankka har åtalat
Kenny Thor, som ansvarig för att han

underlåtit att ingripa mot att ett mycket
stort antal grisar utsatts för onödigt
lidande innan slakten. Thor förnekar
brott.

Vid rättegången företog rätten "syn"
på plats och ett flertal vittnen hördes.
Enligt samtliga vittnen har påfösare
använts på minst varannan gris.

– Eftersom grisarna inte ville hoppa
över tröskeln var det nödvändigt att
använda elpåfösare. Annars hade de inte
kunnat slakta 1 000 grisar om dagen,
berättade ett av vittnena. Dom i målet
meddelas senare. ■

❘ ❙❚ noterat



Vilken är din diagnos? – Radiologi

En hundägare ville ha reda på orsaken till en
svullnad bakom hundens öga. Fallet är under-
sökt kliniskt av Karin Hultin-Jäderlund vid
Institutionen för kirurgi och medicin, smådjur,
SLU och MR-undersökningen tolkad av Giliola
Spattini och Margareta Uhlhorn vid avdelning-
en för bilddiagnostik och klinisk kemi, Institu-
tionen för biomedicin och veterinär folkhälso-
vetenskap, SLU.

Foxterrier, tik, 10 år  
Anamnes: Ägaren hade noterat att hunden varit röd
i sitt högra öga sedan en tid och hade upptäckt en
hård buktande svullnad bakom höger öga. Hunden
var annars pigg.

Klinisk undersökning: Allmäntillståndet var
gott. Kraftig muskelatrofi i m temporalis och m mas-
seter på höger sida framhävde arcus zygomaticus, vil-
ket uppfattades som en hård svullnad av djurägaren.
Oftalmologisk undersökning visade en keratokon-
junktivit i höger öga men inga andra förändringar.

Neurologisk undersökning visade känselbortfall runt
höger öga och i höger näsborre. Slutsatsen från den
neurologiska undersökningen var att det bör finnas
en lesion i de delar av högra trigeminusnerven som
ligger i sinus cavernosus och foramen ovale med sam-
tidig påverkan på n oculomotorius i det området.
Samtliga blodprover som togs var normala.

Magnetresonansundersökning (MRI): Under-
sökning av skallen utfördes med en 1,5 T superle-
dande magnet (Gyroscan NT Intera T15, Siemens).
Hunden sederades med butorfanol (10 ug/kg intra-
muskulärt) och medetomidin (50 ug/kg intramus-
kulärt). Patienten låg på bröstet med huvudet i en så
kallad "knäspole". T1-viktade sagittala och transver-
sala bilder togs före och efter intravenös kontrastgiva
(Figur 1 A-D) och dessutom togs DUAL/TSE (TR
2200, TE 16, TR 2200, TE 110) T2-viktade trans-
versala bilder och FLAIR (vätskesuppression) trans-
versala bilder. Kontrastmedlet som användes var det
paramagnetiska ämnet gadolinium (0,1 mmol/kg
eller 0,2 ml/kg intravenöst)

Fråga: Var finns lesionen? Vilken är den troligaste
diagnosen?

svar se sidan 38
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Figur 1A och 1B. T1-viktade
transversala bilder av hjär-
nan i nivå med sinus caver-
nosus före och efter kon-
trastgiva. R markerar hun-
dens högra sida.

R
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Figur 1C och 1D.

T1-viktade transversala
bilder av hjärnan i nivå
med cerebellum/pons
före och efter kontrast-
giva. R markerar hun-
dens högra sida.



Den 3 mars arrangerade CUL, Centrum för
uthålligt lantbruk, SLU, ett seminarium om
djurhälsa och djurvälfärd på Ultuna. Forska-
ren Vonne Lund och veterinären Lotta Berg
höll var sitt inledande föredrag. Därefter följ-
de gruppdiskussioner med det 50-tal forskare,
lantbrukare, veterinärer och rådgivare som
deltog i seminariet.

DJ U RVÄLFÄRD
Vonne Lund är agronomie doktor i ämnet
etik och djurvälfärd i ekologisk djurhållning.
Hon har disputerat vid SLU men är nu verk-
sam vid Veterinærinstituttet i Oslo. Just hem-
kommen från OIEs konferens i Paris om "ani-
mal welfare" konstaterade hon att djurvälfärd
ligger i tiden. Men vad är djurvälfärd? Vilken
är definitionen? Vonne Lund tyckte att man
kan se djurvälfärd från tre perspektiv:
– En subjektiv upplevelse – att djuret känner

att det mår bra. Detta kan vara svårt att
mäta.

– En biologisk funktion – att djuret fungerar
fysiskt med god tillväxt och god funktion.

– Naturligt liv för djuret – att det kan utföra
sina naturliga beteenden.
Traditionellt utgår den ekologiska rörelsen

från perspektivet naturligt liv medan veteri-
närmedicinen traditionellt utgår från per-
spektivet biologisk funktion. Den ekologiska
grundsynen bygger på kretslopp och uthållig-
het av växtnäring. Målet med jordbruket är
att skapa bra system där djuren ingår i ett
naturligt sammanhang och där alla delar i
jordbruket hänger ihop. Vonne Lund menade

att man måste acceptera att det finns olika
synsätt och att det är en styrka i processen att
djurvälfärd och djurhälsa kan definieras på
flera sätt. 

FORSKN I NG OM EKO-DJ U RVÄLFÄRD
I framtida forskning inom området är det vik-
tigt att sätta upp vilka etiska mål man vill
uppnå med sin forskning. Etik är ett centralt
begrepp när det handlar om djurvälfärd. De
grundläggande etiska principerna kan dock
variera beroende på vad man anser vara det
viktigaste målet med djurhållning-
en. Uthållighet, helhetssyn och
respekt för naturen är de främsta
kriterierna för Vonne Lund.

Hon menade vidare att det finns
få vetenskapligt granskade studier
om eko-djurvälfärd. Det är också
svårt att jämföra studier från olika
länder eftersom många faktorer
skiljer sig åt mellan länderna. Den
forskning som finns dokumenterad
handlar framför allt om mjölkproduktion och

Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk
Barbro G-Dotter Beck-Friis, AgrD.*

Under ett seminarium på SLU i början av
mars diskuterades djurvälfärd i ekolo-
giskt lantbruk. Såväl veterinära som
ekologiska aspekter på djurhållningen
belystes. En slutsats som drogs var att
sjukdomsbilden ser annorlunda ut i
ekologiska besättningar än i konventio-
nella på grund av skillnader i djurmiljön,
utfodringsstrategi, ekolantbrukarens
attityd och restriktioner hos KRAV efter
medicinering.

Vonne Lund ville definiera
djurvälfärd från tre perspek-
tiv: att djuret "mår bra", att
djuret fungerar fysiskt och
att djuret har möjlighet till
naturligt beteende.
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»Etik är ett centralt
begrepp när det hand-
lar om djurvälfärd.«
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parasitinfektioner och berör i stort sett bara
djurhälsan.

Djur som lever i en stimulerande miljö har
bättre möjligheter att utföra sina naturliga
beteenden än djur i karga miljöer. Men varje
produktionssystem dras med sina problem,
konstaterade Vonne Lund. Sjukdomsbilden
ser annorlunda ut i ekologiska besättningar på
grund av skillnader i djurmiljön, utfod-
ringsstrategi, ekolantbrukarens attityd och
restriktioner hos KRAV efter medicinering.
Hon summerade sina egna forskningsstudier
med att djurhälsan inte är sämre hos ekolo-
giska besättningar utan snarare bättre, utom
när det gäller parasitsjukdomar.

FRAMTI DEN FÖR 
EKOLOGISK DJ U RHÅLLN I NG
Något som oroade Vonne Lund var den ökade
risken med zoonoser vid utevistelse. Efter
fågelinfluensans framfart i Asien kan zoonos-
rädslan leda till nya internationella regler som
förbjuder utehöns. Utevistelsen är grundläg-
gande i ekologisk djurhållning men innebär
samtidigt stora problem med djurhälsa, djur-
miljö och smittorisk.

Den framtida ekologiska forskningen
måste utgå från ekolantbrukets grundsyn.
Vonne Lund efterfrågade forskning kring väl-
färdsindikatorer och forskning för att hitta

ännu bättre produktionssystem för djurhåll-
ningen. På frågan om vaccin är en framtida
lösning för att förbättra djurhälsan svarade
hon att det finns en skepsis mot vaccin hos
eko-producenterna, eftersom det kan vara
framställt med genmodifierade organismer.
Vacciner har bara varit godkända om det inte
finns andra alternativ att tillgå.

Vonne Lund avslutade med att rekommen-
dera en nyutkommen bok, Animal Health
and Welfare in Organic Agriculture, där hon
själv är en av författarna.

VETERI NÄRA ASPEKTER
Lotta Berg är veterinärmedicine doktor och
jobbar nu på Djurskyddsmyndigheten. Tidi-
gare var hon forskare på fjäderfä och nöt vid
institutionen för husdjurens miljö och hälsa i
Skara. 

Hon konstaterade att veterinärens jobb i
första hand är att tillgodose djurskyddet, men
veterinären måste även ta hänsyn till djuräga-
rens önskemål. Detta kan leda till problem
när djurägaren och veterinären inte är överens
om vad som är den bästa behandlingsmeto-
den. 

Lotta Berg menade att det finns generella
veterinära synpunkter på ekologisk djurhåll-
ning där man är kritisk till de metoder som
förespråkas inom den ekologiska djurhåll-

Djur som lever i en stimule-
rande miljö har bättre
möjligheter att utföra sina
naturliga beteenden än djur
i karga miljöer. Men varje
produktionssystem dras
med sina problem.
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ningen. De främsta skälen till den negativa
inställningen är att veterinärer anser att det
ekologiska regelverket med långa karenstider
gör att sjuka djur inte alltid behandlas när de
borde. Veterinärer är vidare skeptiska till alter-
nativa behandlingsmetoder, de är ofta inte
insatta i KRAVs regler och de blir frustrerade
över att inte kunna använda vanliga behand-
lingsmetoder. Veterinärer kan slutligen bli
förorättade när djurägaren hellre använder
"humbug"-metoder.

SJ U KDOMAR I  
EKOLOGISKA BESÄTTN I NGAR
Ekologiska djur drabbas av samma sjukdomar
som konventionella, men med vissa skillna-
der. Eftersom den ekologiska behandlings-
principen är att ingen medicinering får göras
förebyggande, är parasitproblemet stort vid
utevistelse. KRAVs regel om dubbel karenstid
kan vidare inverka på val av medicinsk
behandling, även om det inte idag finns några
uppenbara risker för felbehandlingar i ekolo-
giska besättningar. 

Kravet på utevistelse har visat sig ge goda
resultat hos grisar under sommaren, men
stallmiljön har inte alltid varit gynnsam på
vintern för de ekologiska grisarna. Inom den
ekologiska djurhållningen finns det dessutom
fler entusiaster som inte alltid har så stora
kunskaper i djurhantering och inte heller
samma tillgång till rådgivning som konven-
tionella djurägare. 

VI LKEN FORSKN I NG BEHÖVS?
Lotta Berg ansåg att en jämförande forskning
mellan ekologisk och konventionell djurhåll-
ning är tämligen meningslös. Den viktigaste
faktorn är alltid djurägaren och dennes kun-
skaper. Djurägarfaktorn slår ut alla andra fak-
torer. Ska jämförande studier göras ska det
vara i samma besättning och användas som
grund för framtida politiska beslut. 

Lotta menade vidare att parasitprob-
lem och beteshygi-
en har hög prioritet
inom ekologisk
djurhållning. Resi-
stensproblem med
avmaskningsmedel
har lett till att
intresset är stort för
nya metoder även
hos konventionella uppfödare. En vetenskap-
lig studie av alternativa behandlingsmetoder
är viktig för att klargöra effekter och risker
med metoderna.

Det är förbjudet med tillsatser av syntetis-

ka aminosyror i hönsfodret enligt KRAVs reg-
ler. Detta ger problem, då fodret inte innehål-
ler tillräckliga mängder av essentiella amino-
syror. Utevistelsen innebär slutligen en ökad
utsatthet för rovdjur och ökade risker för
livsmedelshygien och smittskydd, i kombina-
tion med förbud av förebyggande mediciner-
ing.

GRU PPDISKUSSION ER
Efter de förberedda föredragen följde en
gruppindelning av alla deltagarna efter intres-
seområde. 

I en grupp diskuterade man problemen
med att kalven stannar hos kon under rå-
mjölksperioden och att smittorisken till kal-

ven ökar. Dessutom ökar stressen vid separer-
ing genom ökad prägling, vilket vanligtvis blir
resultatet om kalven stannar längre än bruk-
ligt hos mamman. I gruppen diskuterades
möjligheten att hitta system där kalven kan

Veterinärer är ofta skeptiska
till alternativa behandlings-
metoder, är dåligt insatta i
KRAVs regler och blir frustre-
rade över att inte kunna
använda vanliga behand-
lingsmetoder, konstaterade
Lotta Berg.

»Den viktigaste faktorn är alltid djurägaren och
dennes kunskaper.«

➤
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stanna hos kon upp till sex månaders ålder. 
I en annan grupp efterlystes tydliga djur-

välfärdsindikatorer för att konsumenten ska
veta hur djuren har haft det under sin levnad.
En tredje grupp diskuterade avelsarbete för att
hitta parasitresistenta djur och sambandet
mellan fodrets sammansättning och djurens
mottaglighet för parasitangrepp.

Diskussionerna var tidvis intensiva, och

alla hade egna uppfattningar att föra fram.
Uppenbarligen är djurvälfärd i det ekologiska
lantbruket ett ämne som engagerar. Utrymme
bör därför finnas för fler seminarier inom
samma område i framtiden.

*BARBRO G-DOTTER BECK-FRIIS, AgrD, Livsmedels-
Sverige, SLU, Box 7052, 750 07 Uppsala.

Diskussionerna var tidvis
intensiva, och alla hade
egna uppfattningar att föra
fram. Djurvälfärd i det
ekologiska lantbruket är ett
ämne som engagerar.
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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
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Carina Andersson
Hållsta, 635 18 Eskilstuna
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Extra fullmäktige fastslog ny organisation

Under det ordinarie fullmäktigemötet 2002
gavs Sveriges Veterinärförbunds styrelse i
uppdrag att ta fram ett förslag till ny organi-
sation av förbundet. Förslaget skulle avse ett
sammanhållet förbund. En arbetsgrupp till-
sattes med representanter på förslag från riks-
föreningar och sektioner inom förbundet.
Styrelsen var inte representerad i gruppen.

Fullmäktige uttalade att hela omorganisa-
tionsprocessen skulle ske skyndsamt. Omor-
ganisationsgruppen presenterade sitt förslag
på förbundets ordförandekonferens i början
av oktober 2003, och förbundsstyrelsen ställ-
de sig principiellt bakom förslaget.

Gruppens förslag till ny organisation gick i
december 2003 ut på remiss till samtliga med-
lemmar i förbundet. Efter att ha sammanställt
de remissvar och synpunkter som SVF-med-
lemmarna lämnat till förbundsstyrelsen, lade
styrelsen fram ett modifierat omorganisa-
tionsförslag. Det var detta förslag som det
extra fullmäktigemötet den 19 mars hade att
ta ställning till.

VARFÖR EXTRA FU LLMÄKTIGE?
Förutsättningarna för det extra fullmäktige
var att endast besluta om en ny organisation
av förbundet skall införas och principerna i en
sådan organisation. Ett beslut redan i mars i
år var nödvändigt, dels för att inte införandet
av en ny organisation skall fördröjas (uttryck-
ligt önskemål från fullmäktige 2002) och dels
för att arbeten förknippade med kostnader för
detaljbeskrivning, revidering av stadgar m m
under 2004 inte skall riskera att behöva göras
"i onödan". Detta skulle ha kunnat bli fallet
om inget extra fullmäktigemöte kallats för
principbeslut – om ordinarie fullmäktige i
höst hade beslutat att en ny organisation inte
skulle införas.

SKI LLNADER OCH LI KH ETER
Att leda ett extra fullmäktige kring en fråga av

denna vikt för förbundet kräver en discipline-
rad och strukturerad ordförande med mycket
skinn på näsan. Delegaterna utsåg enhälligt
Johan Hellander till den delikata uppgiften,
biträdd av förbundsjuristen Anders Lefrell
som sekreterare. Scenen var satt och förhand-
lingarna kunde börja.

I sitt välkomstanförande till de 39 försam-
lade fullmäktigedelegaterna underströk för-
bundsordföranden Karin Östensson att det
bara var små skillnader mellan omorganisa-
tionsgruppens förslag och styrelsens förslag.
Hon framhöll att alla förändringar som gjorts
bygger på medlemmarnas remissvar och sty-
relsens bedömning av hur den nya organisa-
tionen ska fungera bäst.

Den största skillnaden mellan de båda för-
slagen gällde hur medlemmarna ska organise-
ra sig i föreningar inom förbundet. Omorga-
nisationsgruppen ville att alla förbundsmed-
lemmar ska ingå medlemskap i en av två nya
föreningar: Anställda veterinärers förening
(AVF) eller Företagande veterinärers förening
(FVF). Förbundsstyrelsen å andra sidan ansåg
att det finns en stark gemenskap på nuvaran-
de riksföreningsnivå som troligen blir svagare
i en förening som AVF. Styrelsen föreslog där-
för att riksföreningarna skulle behållas men
att medlemskapet skulle göras frivilligt.

GARANT FÖR I NTRESSEN EUTRALITET
Lars Thorén från omorganisationsgruppen

Den 19 mars samlades veterinärförbun-
dets högsta beslutande organ, fullmäkti-
ge, för ett extra möte. Den enda punkten
på dagordningen gällde ny organisation
av förbundet, och därav följande tilläggs-
beslut.

Fullmäktigedelegaterna
utsåg enhälligt Johan Hellan-
der till den delikata uppgiften
att leda det extrainkallade
mötet.

➤
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tyckte att frågan om
AVFs och FVFs vara
eller inte vara utgjor-
de en fundamental
skillnad mellan de
båda förslagen. Han
pekade på att grup-
pen sett neutraliteten
mellan anställda och
företagande medlem-
mar som mycket vik-

tig. Två intresseföreningar med skild ekono-
mi sågs av gruppen som en garant för denna
neutralitet och som en förutsättning för fram-
gångsrik konflikthantering. Torsten Jakobs-
son, också han från den ursprungliga omor-
ganisationsgruppen, ansåg det nödvändigt att
bryta upp dagens riksföreningar för att
komma vidare med veterinärförbundet.

DISKUSSIONSFASEN
Inför fullmäktigemötets diskussionsfas sam-
manfattade mötesordföranden Johan Hellan-
der sin syn på skillnaderna i de två förslagen.
Han framhöll ännu en gång att detta full-
mäktige inte skulle ta ställning till detaljer
utan bara till övergripande principer. Den
första principen gällde om veterinärförbundet
alls skulle genomföra den föreslagna omorga-
nisationen, men detta verkade alla vara över-
ens om att så skulle ske.

Följande principdiskussioner gällde de
mest betydelsefulla skillnaderna mellan det
ursprungliga och det remissbehandlade för-
slaget. Johan Hellander pekade ut fyra centra-
la frågor som fullmäktige måste ta ställning
till:

Ska de två föreningarna AVF och FVF ska-
pas eller inte? Ska medlemskapet i föreningar-
na i så fall vara frivilligt eller obligatoriskt? Ska
förbundets förtroendevalda väljas genom
direktval eller genom representativ demokra-
ti? Ska namnet "Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap" (SVS) användas även i den nya orga-
nisationen, eller ska ett nytt namn utarbetas?

SYN PU N KTER OCH YRKAN DEN
Diskussionens vågor gick stundtals höga, och
fullmäktigedelagater från alla läger var aktiva.
En önskan från ordföranden var att varje dis-
kussionsinlägg skulle avslutas med ett yrkan-
de, vilket inte alltid hörsammades. Det blev
emellertid många yrkanden allt eftersom
dagen gick, och vissa yrkanden togs så små-
ningom även tillbaka.

Ett exempel på det sistnämnda var hästsek-
tionens representant Bengt Johansson, som
inledningsvis ville att SVF ska lämna central-

organisationen SACO. Han menade att det
bara borde vara de anställda veterinärerna i
AVF som skulle vara med i SACO. Här kunde
dock förbundsordföranden Karin Östensson
snabbt ge besked: SACO accepterar bara
medlemskap från förbund som omfattar alla
yrkesutövare, inte bara en viss grupp. En stor
majoritet av fullmäktigedelegaterna var också
för ett medlemskap i SACO, varför hästsek-
tionen drog tillbaka sitt yrkande. Sektionen
ville dock fortfarande att ett AVF och ett FVF
skulle tillskapas.

VIATs (Veterinärer i administrativ tjänst)
representant Björn Dahlén ifrågasatte den
föreslagna valproceduren, med årliga direkt-
val till alla lediga förtroendeposter. Systemet
innebär ett hot mot demokratin menade han,
då risken för valtrötthet, lågt valdeltagande
och därmed "kuppande" ökar jämfört med
dagens representativa val.

BESLUT
Diskussionerna kom dock främst att kretsa
kring vara eller icke vara av föreningarna AVF
och FVF, och om medlemskap i dessa skulle
vara frivilligt. Privatpraktikernas ordförande
Evamarie Lewin förespråkade ett bildande av
de två föreningarna, men med medlemskap
på frivillig bas. Den lösningen verkade tilltala
också många andra i fullmäktigeförsamling-
en.

Slutligen satte mötesordföranden Hellan-
der streck i diskussionerna, och kallade till
den avgörande beslutsfasen.

Efter att ha vägt samman yrkanden och
motyrkanden, och i det arbetet utgått från
förbundsstyrelsens organisationsförslag efter
remissbehandling, presenterade mötesordfö-
randen en beslutslista på ett tiotal punkter.
Styrelsen hade i det läget beslutat att ställa sig
bakom tillskapandet av en AVF och en FVF,
varför den "hetaste" tvistefrågan plötsligt för-
svann.

Först ut klubbades att den tänkta omorga-
nisationen av SVF ska genomföras, med start
2005. Därefter slog fullmäktige fast att nam-
net SVS ska behållas även i den nya organisa-
tionen. Beträffande medlemskapet i de två
föreningarna AVF och FVF beslutade full-
mäktige att det ska vara frivilligt, men att varje
medlem aktivt måste begära utträde ur "sin"
förening. De förtroendevaldas mandatperio-
der fastställdes till två år, men systemet med
direktval ville en majoritet av delegaterna
ändå pröva. Fullmäktige beslutade vidare att
inte binda förbundets ekonomiska ramar på
nuvarande nivåer. Det slutliga ekonomiska
ställningstagandet måste hänskjutas till ordi-

Lars Thorén pekade på att
omorganisationsgruppen
sett neutraliteten mellan
anställda och företagande
medlemmar som mycket
viktig.

Bengt Johansson
drog tillbaka häst-
sektionens yrkande
om utträde ur SACO,
sedan förbundsord-
föranden förklarat
att SACO bara
accepterar medlem-
skap från förbund
som omfattar alla
yrkesutövare.
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narie fullmäktige i höst då detaljer i ekonomin är klar-
lagda. Detta innebär dock att den nya organisationen
kan tillåtas bli dyrare än dagens. 

AVSLUTN I NG I  SAMSTÄMMIGH ET
Efter dessa inledande beslut frågade ordföranden om
fullmäktigemötet kunde ställa sig bakom förbundssty-
relsens nu modifierade organisationsförslag. Delegater-
na svarade ett rungande ja på frågan, och ingen anmäl-
de sig vara däremot.

Som en konsekvens av de nu fattade besluten fastslog
fullmäktige att en valberedning för den nya organisa-
tionens förtroendevalda ska utses redan under höstens
ordinarie fullmäktigemöte. Mandatperioden för de för-
troendevalda som ska utses till sista året av den gamla
organisationen beslutades också i konsekvensens namn
bli bara ett år. Den nya organisationen kommer därmed
att ha blivit fullt införd den 1 januari 2006.

För att arbetet med att ta fram alla detaljer, stadgar
etc ska hinnas med fram till det ordinarie fullmäktige-
mötet i oktober, bad styrelsen om extra budgetmedel
från fullmäktige. En betydelsefull extra kostnad förvän-
tas för de arbetsgrupper där medlemmarna ska arbeta
fram organisation och arbetsformer för AVF och FVF.
Delegaterna beviljade styrelsen maximalt 300 000 kro-
nor extra, att tas från förbundets kapital.

Beslutsfasen var därmed över, och en lättnadens suck
hördes från alla församlade. Karin Östensson tackade
mötesordföranden Johan Hellander för hans förtjänst-
fulla arbete. Han hade lyckats med att jämka ihop ett
antal motstridiga viljor till en samstämmig och framåt-
blickande församling, vilket i sig var ett konststycke.
Han hade också lyckats med att lägga grunden till fram-
tidens veterinärförbund, ett förbund öppet för alla kate-
gorier av veterinärer.

Nu återstår det utmanande arbetet att bygga väggar
och tak på grunden.

Johan Beck-Friis

Skydda din hund mot fästingar 
med Bolfo® vet.

• Stöter bort fästingar innan de får fäste på din hund

• Förebygger mot nya fästingangrepp under fyra veckor

• Enkelt och säkert att använda

• Receptfritt på apotek

Animal Health Division
Box 5237 · 402 24 Göteborg 
Tel 031-83 98 00 · www.vet.bayer.se

Skogstur utan 
fästingar

permethrin
Bolfo® vet. 

Tillskapandet av en Anställda veterinärers förening
stöddes av Fredrike Ritter från nuvarande DaVF (Djur-
sjukhusanställda Veterinärers Förening).
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Miljö- och djurvänlig behandling av skabb

Inspirerad av Marianne Mellgrens artikel om behandling av öronskabb hos katt i SVT
nr 2/04, vill följande insändare dela med sig av sina erfarenheter kring behandling av
fotskabb hos höns och öronskabb hos katt. Lokal administrering av paraffin- eller
barnolja avdödar enligt författarens erfarenhet effektivt skabbdjuren.

Med anledning av Marianne Mellgrens artikel
om behandling av öronskabb hos katt i SVT
nr 2/04, vill undertecknad ge en kommentar
från den "beprövade erfarenheten".

I artikeln tas flera behandlingsalternativ
upp till diskussion. Dels nämns behandling
med antiparasitära me-
del som inte är registre-
rade för katt, dels Sulfi-
ram som svider "som
katten", och slutligen
diverse örondroppar
innehållande bland an-
nat olika former av anti-
biotika. När det gäller örondropparna är det
ingen som innehåller en aktiv substans som är
verksam mot skabbkvalstren, och författaren
konstaterar sakligt att det sannolikt är oljan i
dropparna som kväver kvalstren. Men hon
kommer aldrig till den för mig uppenbara
slutsatsen. Varför behandla öronskabb med
något annat än ren olja?

FOTSKABB HOS HÖNS
Jag fick idén första gången på 1980-talet, då
en bekant berättade att hon behandlade fot-
skabb på sina höns med spillolja. Miljövän

som jag är tyckte jag att spillolja lät lite giftigt.
Jag drog mig då till minnes vad jag hade lärt
mig under utbildningen i parasitologi, när det
gällde behandling av öronskabb hos katt. Det
var oljelösningen i örondropparna som kväv-
de skabbdjuren. Raskt slöt jag mig till att det-

samma borde gälla även fotskabb hos
höns.

När en del av mina egna höns fick
fotskabb penslade jag
rikligt med paraffinolja
på deras ben. Jag
behandlade 2-3 gånger

med en till fyra veckors mellanrum
(dvs mycket osystematiskt) men hönsen blev
skabbfria. Jag har behandlat mina höns på
detta vis i många år nu med gott resultat.

ÖRONSKABB HOS KATT
Jag började även fundera på om inte öron-
skabb hos katt skulle kunna behandlas på
samma sätt. Eftersom jag inte hade någon
smådjursmottagning och mina egna katter
var fria från öronskabb, dröjde premiär-
behandlingen ända tills de gamla katterna
hade dött ut och en ny liten älskling inför-
skaffats. Till min stora glädje hade det lilla

Används antibi-
otika och andra
kemiska ämnen i
onödan för att
behandla
öronskabb, eller
räcker det med
vanlig miljövän-
lig barnolja?
frågar sig insän-
daren.

insänt



30 nummer 5 •  2004 svensk veterinärtidning 

livet rikligt med öronskabb!
Paraffinoljan stod ute i hönshuset varför

jag tog det som var närmast tillhands, Barn-
ängens barnolja, som jag med hjälp av en 2
ml-spruta fick jag in i kattens öron. Nästa
behandling glömde jag bort och det hann gå
en hel vecka innan katten behandlades på
nytt. Sedan blev det ingen mer behandling då
öronskabben var borta och aldrig kom igen
mer. Första behandlingen föregicks av en
enkel mekanisk rengöring.

ANTI BIOTI KA ONÖDIGT? 
Efter detta tillfälle har jag rekommenderat
oljebehandling till några kattägare, bland
annat till min bekant med spilloljan, som
behandlade en hel kull kattungar med gott
resultat.

Min slutsats är att vi använder antibiotika
och andra kemiska ämnen helt i onödan för
att behandla dessa skabbdjur. Det bästa och
effektivaste medlet verkar vara vanlig miljö-
vänlig barnolja. Dessutom är behandlingen
vänlig mot katten då den inte orsakar annat
obehag än vad det innebär att få någonting
hällt i öronen.

Det skulle vara intressant om någon hade
möjlighet att pröva denna behandling i lite
större skala och till exempel prova fram bästa
behandlingsstrategi och administrationssätt.

Ragnvi Ekström

leg veterinär

Parasitologiska kommentarer
Kommentar till insändaren
Under föreläsningen i parasitologi sades
nog att det var propylenglykol i örondrop-
parna som hade effekt tack vare uttork-
ning av öronskabbdjurens miljö. Men visst
vore det intressant med en systematisk
studie av den kliniska effekten av barnolja.

Kommentar till behandling av öronskabb
Vid behandling mot öronskabb bör man
vara medveten om att det bara är den kli-
niska effekten man iakttar. I en studie om
noskvalster, genomförd av undertecknad
och Lotta Gunnarsson, behandlades en
grupp försökshundar upprepade gånger
med ivermectininjektioner. Den öron-
skabb som hundarna hade före behand-
ling försvann och iakttogs inte mer under
de månader försöket pågick (opublicerade
uppgifter). Djuren hölls isolerade på SVAs
djurhus. Vid försökets slut påvisades
levande Otodectes-skabbdjur hos flera
hundar allra längst ner i hörselgången, vil-
ken i övrigt var ren och fin. Behandlade
djur kan således vara kroniska smittbära-
re. Liknande förhållande kan misstänkas
föreligga även efter oljebehandling.

Dan Christensson
laborator
Avdelningen för parasitologi, SVA

➤

EWDA konferens 9-12 september, 2004, Uppsala
Den 9-12 september arrangeras den 6:e konferensen för den Europeiska 
grenen av WDA, Wildlife Disease Association.

Konferensen har följande teman:

• Överförbara sjukdomar mellan rovdjur och bytesdjur
• Nya sjukdomar bland vilda djur i Europa

I anslutning till konferensen arrangeras den 8 september en workshop 
på temat:

• The Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) of Animals and
    Chronic Wasting Disease (CWD) 

Mer information och anmälningsformulär fi nner du på SVAs hemsida 
under www.sva.se/ewda



Sverige har nu (mars 2004) haft fyra fall
av TSE-sjukdomen Nor98. Tre av dessa
har handlagts enligt ett standardförfa-
rande för epizootisjukdomar. Det första
fallet däremot hanterades, efter inbland-
ning av Jordbruksdepartementet, på ett
sätt som jag inte kan uppfatta annat än
som ett försök att dölja att sjukdomen
finns i Sverige. Jag anser att händelserna
runt detta fall är värda att berättas i för-
hoppning om att offentlighet kan stävja
upprepning.

H ISTORI EN OM DET FÖRSTA FALLET
Händelserna kring detta första fall
inträffade under våren och försomma-
ren 2003. Jag arbetade då på smitt-
skyddsenheten på Jordbruksverket, med
bland annat TSE-frågor.

I början av april reagerade en sju år
gammal skånsk tacka positivt på ett så
kallat snabbtest för TSE. I väntan på
svar av konfirmerande tester belades
besättningen med restriktioner enligt

epizootilagen, vilket är ett standardför-
farande. Då de konfirmerande testresul-
taten (som inte var helt samstämmiga,
se följande beskrivning) var färdiga,
blandade sig jordbruksdepartementet i
ärendet. Departementet styrde såväl
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA) som Jordbruksverket. Svaret från
SVA skulle formuleras så att det inte
klart framgick huruvida Nor98 konsta-
terats eller huruvida Nor98 är en TSE-
sjukdom. Det skulle få konsekvenser för
Jordbruksverket om epizootilagen
användes. SVA skrev ett försiktigt ytt-
rande (de flesta ärenden hanteras annars
endast med provsvar). 

Jag beordrades att skriva ett beslut
enligt provtagningslagen men vägrade
(och slutade på verket) då jag ansåg
beslutet felaktigt på veterinärmedicinsk
grund samt att departementsinbland-
ning i ett enskilt ärende strider mot
svensk förvaltningstradition. Jordbruks-
verket skrev beslut enligt provtagnings-
lagen, vilken inte innehåller regler för
att ersätta djuräga-
ren, och djuren i
besättningen avliva-
des. Djurägaren fick
ett löfte om att
ersättning trots allt
skulle lämnas som
om beslutet skrivits
med stöd av epizooti-
lagen. Regeringen
ändrade under som-
maren 2003 provtagningsförordningen,
så att Jordbruksverket kan, om särskilda
skäl föreligger, betala ersättning till
djurägaren.

Jordbruksverkets förklaring till att
provtagningslagen skulle användas var
att man bara misstänkte att Nor98 var en
TSE-sjukdom (alla TSE-sjukdomar till-
hör epizootilagen).

NYA FALL AV NOR98
I oktober 2003 fattade Jordbruksverket
beslut om att en gotländsk fårbesättning

skulle avlivas på grund av att ett fall av
Nor98 konstaterats och i januari 2004
fattades motsvarande beslut angående
besättningar på Orust och i Mariestad.
Vid dessa tillfällen användes epizooti-
lagen och TSE-förordningen. I dessa tre
beslut konstaterade Jordbruksverket att
Nor98 är en TSE-sjukdom.

Nu ÄR alltså Nor98 en TSE-sjukdom
enligt Jordbruksverket, åtminstone på
Gotland, på Orust och i Mariestad, men
inte i Skåne. På förfrågan uppger Jord-
bruksverket att de inte tänker skriva om
beslutet i Skånefallet. Däremot hantera-
de Jordbruksverket ersättningsfrågan
som om beslutet var skrivet med stöd av
epizootilagen.

PROVSVAR
Som här nämnts var provsvaren i Skå-
nefallet inte helt samstämmiga. EUs
referenslaboratorium kunde inte säkert
påvisa PrPSc (smittämnet) vare sig i
Skånefallet eller i de två fallen under
2004 (Orust och Mariestad), något som

skedde vid fallet på
Gotland. Alltså har
det faktumet ingen
betydelse för vilken
lag Jordbruksverket
väljer att använda. I
alla fyra fallen:
Skåne, Gotland,
Orust och Marie-
stad, har veterinär-
institutet i Norge

kunnat påvisa Nor98. Det är beklagligt
att EUs referenslaboratorium inte alltid
klarar av att påvisa alla förekommande
TSE-former (stammar), något som för-
hoppningsvis kommer att förbättras.

VARFÖR OLI KA LAGSTÖD FÖR
SAMMA SJ U KDOM?
Om djurägarna får samma ersättning
och de åtgärder som vidtas i besättning-
arna är desamma, har det då någon
betydelse om myndighetsbesluten stöds
på den ena eller den andra lagen? Ja,

❘❙❚ debatt

svensk veterinärtidning nummer 5 • 2004 31

Sjuka får – politik eller veterinärmedicin?

➤

Författaren till följande inlägg
arbetade under våren och försom-
maren 2003 på Jordbruksverket,
med bland annat TSE-frågor. Under
handläggningen av Sveriges första
fall av TSE-sjukdomen Nor98, upp-
levde hon att Jordbruksdeparte-
mentet gjorde försök att dölja att
sjukdomen finns i Sverige.

Jordbruksdepartementet har givits
tillfälle att besvara insändaren,
men avstår från detta. Istället
bemöter Jordbruks-
verket och SVA
kritiken på annan
plats i tidningen.

»I tre beslut konsta-
terade SJV att Nor98
är en TSE-sjukdom.«
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absolut anser jag. Kanske är den
viktigaste konsekvensen möjlig-
heten att dölja vissa fakta i den
information som lämnas från
Jordbruksverket.

Förändringen i provtagnings-
förordningen ger en möjlighet
att underlåta att öppet informera
om vilka sjukdomar som faktiskt
finns i landet, utan att enskilda
djurägare drar alltför mycket
uppmärksamhet till sådana fall
eftersom ersättning ändå betalas
ut. Den skånska tackan, som på
Jordbruksverkets hemsida redo-
visas som negativ, är som här
beskrivits precis lika positiv som
fallen på Orust och i Mariestad.
Om inte de följande fallen hade
inträffat hade alltså officiellt
någon Nor98 inte funnits i Sve-
rige. Den slutsats jag drar av han-
teringen av Skånefallet är att det i
juni 2003 inte var politiskt kor-
rekt med ett svenskt TSE-fall.
Detta var tydligen viktigt efter-
som en rad extraordinära åtgärder vid-
togs. När sedan flera fall upptäcktes gick
fakta inte längre att dölja.

DEN ENSKI LDES RÄTTSSKYDD
Det är inte förenligt med likabehand-
lingsprincipen, som ju måste gälla vid
allt myndighetsutövande, att olika
lagstöd används för samma myndighets-
ingripande och samma sjukdom. Det är
en avsevärd skillnad om det i den lag
som används står att ersättning skall ges
eller ersättning kan ges om särskilda skäl
finns. Det senare ger ett stort utrymme
för godtycke från myndighetens sida.
Det är utomordentligt viktigt att drab-
bade djurägare kan lita på att den cen-
trala myndigheten hanterar alla på
samma sätt.

VI KTEN AV KORREKT I N FORMATION
På Jordbruksverkets hemsida finns en
tabell där misstänkta fall i den i inled-
ningen nämnda övervakningen redovi-
sas. Den skånska tackan anges som
negativ på det slutgiltiga testet för scra-
pie, utan vidare kommentar. Övriga fall

av Nor98 sägs vara negativa för scrapie
men med en hänvisning om att de är
positiva för Nor98. 

Inom unionen ska varje medlemsland
rapportera resultatet av övervakningen
till EU-kommis-
sionen. I den sta-
tistiken är Nor98
scrapiefall, dvs oli-
ka TSE-former
särbehandlas inte.
Det finns åtskilliga
TSE-former hos
får och get, varav
Nor98 är en (en-
dast beskriven hos
får). Huruvida
Nor98 och andra
nya TSE-former
hos får och get är scrapie eller inte är en
definitionsfråga som förmodligen kom-
mer att diskuteras en tid. The Scientific
Panel on Biological Hazards kallar
Nor98 "a new TSE-strain".

De tester som används för att påvisa
TSE-sjukdomar bygger på att påvisa att
ett kroppseget protein inte är normalt

nedbrytbart. Vid alla
olika former av dessa
sjukdomar är det
samma protein som
förändras så att det inte
bryts ned normalt.
Inom EU har nyligen
ett antal så kallade aty-
piska TSE-sjukdomar
rapporterats, atypisk
BSE från Italien och
Frankrike och ett 50-
tal fall av någon aty-
pisk TSE-sjukdom hos
får från bland annat
Storbritannien och
Portugal. Det är fortfa-
rande oklart hur oli-
ka TSE-former/(stam-
mar) kan överföras till
andra arter, inklusive

människan, och hur vissa former kan
övergå i nya former då de överförs mel-
lan olika arter. Det är därför viktigt att
varje TSE-form hanteras med stor för-
siktighet. Inte minst gäller detta nya for-
mer där kunskapen om överföring är
små eller obefintliga. Det är viktigt att
myndigheternas agerande är öppet gen-
temot allmänhet, djurägare och landets
veterinärer och att likabehandlingsprin-

cipen får gälla.
Ändringen i provtag-

ningsförordningen öppnar
en möjlighet att dölja smitt-
skyddsmässigt relevanta fak-
ta. Den departementsin-
blandning som förekommer
är ett hinder för ett bra
smittskyddsarbete. Beslut i
enskilda ärenden ska fattas
av dem som innehar kompe-
tensen inom området och
inte styras av politiska argu-
ment. Det är svårt för an-

ställda på statliga verk att fatta självstän-
diga beslut om det finns direktiv från
högre ort om en viss hantering. De fles-
ta människor vill gärna säga ja och är
rädda om sina jobb, karriärer etc.

Sigrid-Lisa Olsson

leg veterinär, VMD

Den skånska tackan (daterad 2003-04-09), som
på Jordbruksverkets hemsida redovisas som
negativ, är enligt insändaren lika positiv som
fallen på Orust och i Mariestad.

»Beslut i enskilda
ärenden ska
fattas av dem
som innehar
kompetensen«



Svar från SVA angående Nor98

❘❙❚ replik

Såsom varande den som på SVA hade
ansvar för frågan och även utformade
det svar som gick till Jordbruksverket
(SJV), vill jag gärna kommentera berät-
telsen. 

Påståendet att jordbruksdepartemen-
tet styrt SVA i denna fråga och i utfor-
mandet av ett provsvar är en mycket all-
varlig anklagelse som sätter SVAs veten-
skapliga integritet och trovärdighet i
fara. Anklagelsen saknar grund och
tyder på okunnighet om förhållandena
vid SVA. 

Utgångspunkterna för det svar som
gavs till SJV var följande: Förekomst av
Nor98 hade, förutom i Norge, inte
dokumenterats i något land före aktuellt
svenskt fall. De norska fallen fanns
dokumenterade bland annat på hemsi-
dor hos norska veterinärmyndigheter.
Det fanns dock ingen vetenskaplig
beskrivning av Nor98 i någon erkänd
internationell, vetenskaplig tidskrift vid
tillfället för det aktuella svenska fallet.
Det brittiska laboratoriet som, förutom
att vara Storbritanniens referenslabora-
torium för TSE-sjukdomar även är EUs
och OIEs referenslaboratorium och har
världens kanske mest erfarna expertis
inom området, kunde inte, trots uppre-
pade kontakter från SVAs sida, konfir-
mera förekomsten av Nor98 eller någon
annan prionrelaterad sjukdom. Inte hel-
ler svensk expertis vid SVA kunde säkert
konfirmera diagnosen Nor98. Det nors-
ka laboratoriet ställde dock diagnosen
Nor98.

FEL ATT STÄLLA 
TVÄRSÄKER DIAGNOS
Att i detta läge, i avsaknad av publice-

rad, vetenskaplig beskrivning av Nor98
och i avsaknad av en konfirmerad dia-
gnos från det nationella referenslabora-
toriet (SVA) samt från EUs och OIEs
referenslaboratorium, tvärsäkert ställa
diagnosen på en sjukdom som tidigare
inte påvisats i något land förutom
Norge vore med förlov sagt fel och
oklokt. SVA har en hög vetenskaplig
integritet och försöker alltid handla
efter vetenskap och beprövad erfaren-
het.

I det svar som
gavs och som på
intet sätt är hem-
ligt utan finns
diariefört både på
SVA och Jordbruksverket, lämnas frå-
gan öppen. Det angavs dock att miss-
tanke förelåg om att aktuellt fall var ett
fall av Nor98. Vidare anfördes att ytter-
ligare forskning och undersökningar
behövde genomföras för att slutgiltigt
kunna ställa en diagnos.

Det är således inte heller så som
Sigrid-Lisa skriver att om enbart aktu-
ellt fall funnits skulle Nor98 aldrig offi-
ciellt ha påvisats. Fortsatta undersök-

ningar, som på intet vis motarbetats,
skulle mycket väl ha kunnat resultera i
att man slutligen kunnat ställa diagno-
sen Nor98. Internationellt samarbete
kring detta fall har fortsatt efter påvi-
sandet.

BALANSERAD BESKRIVN I NG
Det är mot ovanstående bakgrund inte
förvånande att svaret från SVA var utre-
dande till sin natur då fallet var kompli-

cerat. Det handlade alltså inte om
att departementet styrde SVA i

denna fråga och sva-
ret var inte försiktigt
eller politiskt utfor-
mat, utan utgjorde

en balanserad beskrivning av de fynd
som påvisades.

SVA har ingen anledning att kom-
mentera de rent lagtekniska delarna av
fallet, då detta ligger utanför SVAs kom-
petensområde. 

Anders Engvall

generaldirektör 
(statsepizootolog vid SVA vid 

tidpunkten för aktuellt fall)

SVAs generaldirektör svarar i följan-
de replik på Sigrid-Lisa Olssons
insändare om behandlingen av
Sveriges första fall av Nor98.

repl ik

TSE-provtagning på nöt i Sverige. Det brittiska referenslaboratoriet kunde inte konfir-
mera förekomsten av Nor98 eller någon annan prionrelaterad sjukdom hos det aktuel-
la fåret.

F
o

t
o

:
B

e
n

g
t
 E

k
b

e
r

g
.

svensk veterinärtidning nummer 5 •  2004 33



svensk veterinärtidning nummer 5 •  2004 35

Veterinärmedicin och
juridik snarare än politik 

❘❙❚ replik

Under 2003 hade vi på Jordbruksverket
förmånen att ha veterinär Sigrid-Lisa
Olsson tillfälligt anställd hos oss. Med
hennes tidigare forskningsbakgrund
från TSE-området kunde hon tillföra
oss viktig veterinärmedicinsk kompe-
tens.

Sigrid-Lisa har i sin artikel haft syn-
punkter på verkets hantering av det så
kallade Skånefallet och vi vill här göra
vissa tillrättalägganden.

J U RI DI K OCH 
VETERI NÄRMEDICI N I  TAKT
Inför beslut och hantering av ett enskilt
ärende på en förvaltningsmyndighet
måste alltid befintlig vetenskaplig fakta
vägas samman med vilka lagstiftnings-
mässiga förutsättningar som finns. Juri-
diken och veterinärmedicinen måste gå
i takt. Därigenom kan ett rättssäkert
agerande ske i myndighetsutövningen. I
det av Sigrid-Lisa beskrivna ärendet
gjorde hon, utifrån sin egen veterinär-
medicinska upp-
fattning, en annan
juridisk bedöm-
ning än den juri-
diska kompeten-
sen på Jordbruks-
verket. Nämligen
att epizootilagen och inte provtagnings-
lagen var tillämplig i det aktuella enskil-
da fallet. Vilka veterinärmedicinska
åtgärder som skulle vidtas hade, som jag
uppfattade det, Sigrid-Lisa och verket
samma uppfattning om. Detta resulte-

rade i att de åtgärder som
vidtogs således blev de
samma, oavsett lagval.

VAD L ÅG BAKOM VALET
AV L AG? 
Vilket lagstöd Jordbruks-
verket skulle använda för
beslutet i detta enskilda
ärende hade sin grund i de
provsvar och den samman-
tagna bedömningen som
vårt nationella laborato-
rium och vetenskapliga
expertmyndighet Statens
Veterinärmedicinska An-
stalt (SVA) lämnade. Osä-
kerheten var dock stor. Var-
ken SVA eller EUs referens-
laboratorium för TSE-sjuk-
domar kunde bekräfta att det rörde sig
om Nor98 eller TSE. 

För att epizootilagen ska vara tillämp-
lig krävs att den sjukdom som misstänks
eller har konstaterats är upptagen i Jord-
bruksverkets föreskrifter (SJVFS
1999:102) om epizootiska sjukdomar.
TSE-sjukdomar finns upptagna i före-
skrifterna och omfattas därmed av epi-
zootilagen. För att en ny form av sjuk-
dom ska betraktas som en TSE-sjukdom
måste det i detta avseende vetenskapligt
råda tillräcklig säkerhet om sjukdomen.

Vid tidpunkten för verkets beslut
hade verket inte till-
räckliga vetenskapliga
belägg för att betrakta
sjukdomen som en
TSE-sjukdom. Det
rådde stor osäkerhet

om sjukdomen var överförbar. Provsva-
ren från SVA och EUs referenslaborato-
rium var osäkra. Verket kunde endast
misstänka en eventuell epizootisk sjuk-
dom. På grund av den rådande osäker-
heten kring sjukdomen gick det därför

inte vid tidpunkten för beslutet att miss-
tänka en sjukdom som omfattades av
epizootilagen. Detta medförde att epi-
zootilagen inte kunde tillämpas. Även
om kunskaperna om en sjukdom är
ofullständiga är det emellertid angeläget
att, av försiktighetsskäl, vidta åtgärder
för att så långt möjligt undvika sjuk-
domsangrepp. För att kartlägga och
vidta åtgärder mot sådana sjukdomar
som det inte finns tillräcklig kunskap
om har verket att tillämpa provtag-
ningslagen, vilket också gjordes. Beslu-
tet fattades självständigt av verket utan
någon som helst inblandning av jord-
bruksdepartementet.

MER KU NSKAP
Senare har verket däremot fått mer kun-
skap på området. SVA och EUs refe-
renslaboratorium har i Gotlandsfallet
bekräftat TSE. SVA har även i Orust-
och Mariestadsfallen bekräftat TSE.
Med hänsyn till det har Jordbruksverket
i dessa fall ansett att Nor98 faller inom
epizootilagens tillämpningsområde.

Ansvarigt veterinärråd på Jord-
bruksverket svarar på Sigrid-Lisa
Olssons kritik av hur verket hante-
rat det första svenska fallet av
Nor98 sommaren 2003.

repl ik

Får drabbat av scrapie. Nor98 skiljer sig från klassisk
scrapie bland annat genom sitt sporadiska uppträdan-
de.
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➤ Fallen redovisas som Nor98 i vår statis-
tiska EU-redovisning. Pågående diskus-
sioner inom EU tillsammans med
Norge och Sverige äger för tillfället rum
för att närmare definiera denna nya
TSE-form. På många sätt skiljer Nor98
sig från klassisk scrapie genom sitt spo-
radiska uppträdande och eventuella
kopplingar till åldersbetingade för-
ändringar samt en ärftlig bakgrund.

ERSÄTTN I NGSREGLER
Ett problem i Skånefallet, och det är här
politiken kommer in, var att det inte
fanns några ersättningsregler kopplade
till våra åtgärder enligt provtagningsla-
gen. För Jordbruksverket var det högst
väsentligt att den drabbade djurägaren
skulle bli ekonomiskt kompenserad på
samma sätt som om epizootilagen
tillämpats i det här enskilda fallet. Detta

inte minst med anledning av de mycket
långtgående åtgärder som vidtogs. Efter
kontakter med jordbruksdepartementet
och en snabb handläggning där, besluta-
de regeringen om ersättningsregler
kopplade till särskilda skäl. Jordbruks-
verkets uppfattning är att dessa kom-
pletterade ersättningsregler stärker
smittskyddet i och med att oklara fall
som detta kan hanteras så att djurägaren
kompenseras ekonomiskt av staten.

Slutligen är det givetvis så att lika fall
ska behandlas lika. Skånefallet skilde sig
vid tidpunkten för beslutet från senare
fall. Verkets agerande i de olika fallen
strider därför inte mot likabehandlings-
principen. 

ÖPPEN H ETEN EN GRU N DBU LT
Att vårt handlande varit något annat än
öppet är ett häpnadsväckande påståen-

de. Öppenheten är en grundbult i vår
offentliga förvaltning. Därför har vi
också på olika sätt redogjort för det
aktuella fallet, bland annat i pressmed-
delande den 19 juni 2003 och på Jord-
bruksverkets webbplats samt vid EU-
kommissionens arbetsgruppmöte den
23 juni 2003. Öppenheten bygger
naturligtvis inte på vilken lagstiftning
som väljs vid handläggningen av ett
ärende. Det väsentliga är att öppet redo-
visa alla tillgängliga fakta, vilket även
skett i det aktuella fallet. Och som sagt -
i det första fallet kunde diagnosen
Nor98 och TSE inte bekräftas av varken
vårt nationella referenslaboratorium
SVA eller av EUs referenslaboratorium i
Weybridge.

Leif Denneberg

Veterinärråd och för Jordbruksverket
beslutande i det aktuella ärendet

❘ ❙ ❚ noterat

Sveriges hundar allt fetare

❘ ❙ ❚ Sveriges hundar blir allt fetare, visar
en aktuell studie från företaget Nestlé
Purina. Av landets 800 000 hundar lider
ca 25 procent av övervikt. Var fjärde hund
eller katt som kommer till en veterinär är
överviktig eller fet.

– Det är viktigt att sprida kunskap om
problemet med fetma hos hundar bland
hundägarna. Det är vår skyldighet för att
hundarna ska få ett bättre liv, säger
professor Åke Hedhammar vid SLU i
Uppsala. Tillsammans med agronom
Marie Sallander gick han i mitten av mars
ut i en mediakampanj för att belysa
överviktsproblematiken hos landets
sällskapsdjur.

Den aktuella studien visade att de
hundar som hölls slanka i snitt levde två
är längre än överviktiga hundar. Åke

Hedhammar är kritisk till ägarnas miss-
riktade välvilja som leder till att hundarna
tillåts äta i obegränsad mängd.

– De flesta hund- och kattägare är
omedvetna om att deras djur riskerar att
få vällevnadssjukdomar. I vissa extrema
fall är det till och med tal om djurplågeri,
sade Åke Hedhammar till tidningen
Metro den 20 mars. ■

Försäkringsbolag ifrågasätter
veterinära behandlingar
❘ ❙ ❚ Det har blivit nästan dubbelt så dyrt
att gå till veterinären med sitt sällskaps-
djur under de senaste fem åren, anser
försäkringsbolaget If, enligt Radio Skara-
borg den 23 mars. I ett brev uppmanar If
sina kunder att ifrågasätta veterinärernas
behandlingar.

– Försäkringsbolagen tjänar väl inte de
stora pengar som de vill tjäna, säger
chefveterinär Birgitta Löfdahl på Blå
Stjärnans djursjukhus i Skara till Radio
Skaraborg. Chefveterinären är upprörd
över att brevet har sänts till djurägarna,
utan att veterinärerna fått veta något om
avsikten med det.

– Det känns som ett hugg i ryggen på
oss, säger Birgitta Löfdahl. I brevet från If
uppmanas djurägarna att ifrågasätta
behandlingarna, och att kräva besked om
varför vissa prover måste tas.

Skadechef Jenny Stenberg på försäk-
ringsbolaget If hänvisar till de, som hon
uttrycker saken "galopperande kostnader-
na för djursjukvården i Sverige". – Många
djurägare har hört av sig till oss och
framfört synpunkter och klagomål. Djur-
sjukvården har blivit mycket dyrare, säger
Jenny Stenberg. ■
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Vilken är din diagnos? – Svar

SVAR OCH DISKUSSION
På bilderna ses ett välavgränsat, ca 9 mm i diameter stort
område på höger sida, i den kaudala fossan, ventralt om
vinkeln mellan cerebellum och pons. Förändringen är
något hypointensiv (mörk) på de T1-viktade bilderna
och förskjuter cerebellum och pons något dorsomedialt.
Efter kontrastgiva ses en kraftig homogen förstärkning
av signalerna från den förändrade vävnaden, vilken nu
tydligt kan följas kranialt till nivån för sinus cavernosus
och ut genom ett förstorat foramen ovale på höger sida
(Figur 2 och 3). Kontrastförstärkningen indikerar att
vävnaden är rikligt kärlförsörjd och att blod-hjärnbar-
riären inte fungerar i detta område. Utseendet är typiskt
för neoplastisk vävnad och den följer n trigeminus för-
lopp genom foramen ovale.

En påtaglig atrofi av temporalismuskulaturen på
höger sida kan ses. Inga vävnadsförändringar i muskula-
turen kan påvisas.

Höger bulla tympani är fylld med material som är
hyperintensivt (ljust) på de T1-viktade bilderna, som är
isointensivt med hjärnvävnad på de DUAL/TSE T2-
viktade bilderna och som inte förstärks av kontrastme-
del. Materialet är sannolikt vätska som innehåller en hög
koncentration av proteiner. Muskelatrofin och vätske-
fyllnaden i höger bulla tympani är sannolikt sekundära
förändringar till följd av skadan i n trigeminus.

Den laterala väggen i örontrumpeten utgörs delvis av
m tensor tympani, vilken innerveras av en motorisk gren
från n trigeminus. Om innerveringen skadas kan öron-
trumpeten kollapsa vilket leder till ett ökat tryck i inner-
örat. Det ökade trycket anses leda till en inflammation i
innerörats mukosa med en sekundär bildning av en pro-
teinrik inflammatorisk vätska. 

Diagnos
Ett fåtal fall med här beskrivet MRI-utseende i kombi-
nation med tuggmuskelatrofi och vätska i bulla tympa-
ni har tidigare rapporterats i samband med nervskidetu-
mörer i trigeminusnerven (1), vilket är den sannolika
diagnosen också i detta fall.

KOMMENTAR
Trigeminusnerven består av tre huvudgrenar: n oftal-
micus som är sensorisk och innerverar ögat och omgi-
vande hud, n maxillaris  som är sensorisk och innerverar
huden över maxillan samt n mandibularis som har sen-

sorisk innervering av mandibularområdet och motorisk
innervering av tuggmuskulaturen. Patologiska processer
i trigeminusnerven är ovanliga. Den vanligast förekom-
mande förändringen är tumörer. Tumörerna utgörs
framför allt av schwannom, neurofibrom och neuro-
fibrosarkom (2). Det kan ibland vara svårt att histolo-
giskt säkert skilja på nervskidetumörer som schwannom
och neurofibrosarkom, då kriterierna som satts upp för
människor inte alltid kan tillämpas på djur. I allmänhet
anses tumörer i kranialnerver och perifera nerver vara
lokalt invasiva men metastasera långsamt. Tumörer i tri-
geminusnerven brukar växa infiltrativt i proximal rikt-
ning mot centrala nervsystemet och kan orsaka kom-
pression av hjärnstammen. Patienterna kan då bli atak-
tiska och kan så småningom utveckla hemipares.

Det vanligaste kliniska fyndet vid unilateral skada på
trigeminusnerven är atrofi av temporalis- och masseter-
muskulaturen (1, 3). Atrofi av dessa muskler kan också
ses vid polyneuropatier, polymyositer och vid hyperad-
renokorticism, men då oftast bilateralt och i kombina-
tion med atrofi av andra muskler.

Såväl CT (datortomografi) som MRI (magnetreso-
nansundersökning) kan användas vid diagnostik av pro-
cesser i trigeminusnerven, men MRI är att föredra då
mjukdelarna kan utvärderas mycket bättre med denna
teknik. 

På människor är kirurgi den vanligaste behandlings-
formen för nervskidetumörer, ofta i kombination med
strålbehandling. I litteraturen finns kirurgisk behand-
ling av hund beskriven i tre fall (1). I endast ett av dessa
fall kunde hela tumören avlägsnas, vilket ledde till att
hunden var symtomfri 27 månader efter ingreppet.
Utan behandling varierade överlevnadstiden mellan fem
och 21 månader (1).

R e f e r e n s e r

1. Bagley RS, Wheeler SJ, Klopp L, Sorjonen DC, Thomas WB,
Wilkens BE, Garvin PR & Dennis R. Clinical features of
trigeminal nerve-sheath tumor in 10 dogs. JAAHA, 1998, 34,
1, 19-25.

2. Saunders JH, Poncelet L, Clercx C, Snaps FR, Flandroy P,
Capasso P & Dondelinger RF. Probable trigeminal nerve
schwannoma in a dog. Vet Radiol Ultrasound, 1998, 39, 6,
539-42.

3. Simpson ST, Klopp L & Hathcock JT: What is your neurologic
diagnosis? Neurofibroma of CN V. J Am Vet Med Assoc, 1995,
206,
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Figur 2. T1-viktad transversal bild av hjärnan i nivå med sinus cavernosus
efter kontrastgiva. Den kontrastförstärkta (ljusa) vävnaden på höger sida ses
sträcka sig ut genom ett förstorat foramen ovale på höger sida. Motsvarande
område vid vänster sidas foramen ovale bedöms som normalt. R markerar
hundens högra sida.

Figur 3. T1-viktad transversal bild av hjärnan i nivå med cerebellum/pons
efter kontrastgiva. På bilden ses den största delen av tumörens intrakraniala
del. Även vätskan i höger bulla tympani ses tydligt vid jämförelse med den
vänstra normala bullan. R markerar hundens högra sida.
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➤

Epizteln innehåller denna gång information
om ett rabiesdödsdall i Litauen, om salmo-

nellautvärderingen och om ett misstänkt antraxfall hos får.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i detta nummer
sammanställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

RABI ES I  L ITAU EN
Den 10 mars dog en sexårig pojke i Litauen i
rabies. I samband med anslutningen av de nya
EU-medlemmarna kan det vara på sin plats
att påminna om att rabiessituationen i Balti-
kum och Polen, Slovakien, Ungern och Slove-
nien skiljer sig betydligt från den i nuvarande
EU-länder. Följande rabiesstatistik från
Litauen förmedlades i samband med informa-
tionen om pojkens dödsfall. 

Under åren 1986 till 1997 rapporterades
totalt 1 440 fall av rabies hos djur i Litauen.
Majoriteten av fallen under denna period
rörde tamdjur (72 %), av vilka mer än hälften
utgjordes av nötkreatur. Från och med 1997
har man sett en tydlig uppgång i antalet rap-
porterade fall i Litauen. Under 2003 dia-
gnostiserades där 1 108 fall av rabies hos djur,
vilket är 175 fall fler än 2002. Av dessa fall
påvisades 28 procent (312 fall) hos tamdjur
och resten hos vilda djur. 

Hos människa rapporteras rabies ungefär
vart tredje till fjärde år i Litauen, med totalt
sex rapporterade fall sedan 1992. Nära 12 000
personer som blivit bitna av djur sökte läkar-
kontakt under 2003, av vilka 7 016 vaccine-
rades mot rabies.

I sammanhanget kan också påminnas om
den häst som diagnostiserades med rabies i
Finland under förra året. Hästen var importe-
rad från Estland.

SALMON ELLAUTVÄRDERI NG
Den epidemiologiska utvärdering som gjorts
med hjälp av medel från akutbidrag från For-
mas, med stöd av data som samlats in från

Nuvarande strategier för bekämpning av
salmonellasmitta, som bygger på många års
erfarenheter, har oftast varit framgångsrika.
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sommarens utbrott av Salmonella cubana,
börjar bli klar. Resultaten kommer att publi-
ceras i en internationell tidskrift. Utvärder-
ingen har indelats i två studier, där den ena
rörde riskfaktorer som kan kopplas till huru-
vida besättningar blev smittade eller inte. Den
andra rörde faktorer som påverkat spärrtidens
längd i spärrade besättningar. Med hjälp av
akutbidraget har värdefulla data framkommit
men ett stort behov av vidare vetenskapliga
studier finns. 

Nuvarande bekämpningsstrategier, som
bygger på många års erfarenheter, har oftast
varit framgångsrika. Sommarens utbrott har
dock visat på kunskapsluckor som behöver
fyllas igen för att bekämpningsstrategierna
skall kunna optimeras och bli så kostnads-
effektiva som möjligt. Förbättrad diagnostik
och ökad kunskap om hur man kan minska
risken för salmonellasmitta via foder behövs.
Vetenskapliga studier bör ligga till grund för
utvecklande av en säker och kostnadseffektiv

framtida salmonella-
kontroll. Grundläg-
gande studier bland
annat rörande salmo-
nellabakteriers över-
levnads- och koloni-
seringsförmåga behö-
ver genomföras. SVA
kommer under våren
att söka finansiering
för forskningsprojekt
som bör kunna ge svar
på flera av de angeläg-
na frågorna kring
detta.

ANTRAXMISSTAN KE
HOS FÅR
Från ett får som dött
hastigt och där okoa-

gulerat blod kunde ses rinna ur kroppsöpp-
ningarna, togs blodprov då antrax inte kunde
uteslutas. Efter undersökning av blodprover
vid SVAs bakteriologiska laboratorium kunde
misstanken avfärdas. Det spekulerades i huru-
vida dödsorsaken var förgiftning, då misstan-
ke om dumpning på betesmarken av gamla
batterier, råttgift m m förelåg. Distriktsveteri-
när och länsveterinär fick dock en nyttig
övning i hantering av ett misstänkt epizooti-
fall.

I N FÖRSEL AV DJ U R 
FRÅN NYA EU-LÄN DER
Den 1 maj 2004 blir de så kallade anslut-
ningsländerna (Cypern, Estland, Lettland,

Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ungern) medlemmar i EU. Under
perioden 1 maj till och med den 2 juli kom-
mer därför nuvarande införselregler för säll-
skapsdjur att gälla också för införsel från de
nya medlemsstaterna.

Fr o m den 3 juli 2004 ska den nya EG-
förordningen tillämpas. Samma regler för
införsel ska gälla för alla medlemsstater, nya
som gamla. Sverige, Storbritannien och Irland
har dessutom vissa tilläggskrav. Följande vill-
kor ställs för införsel av sällskapsdjur från EU-
land till Sverige fr o m den 3 juli 2004: 
– ID-märkning med mikrochip eller en klart

läslig tatuering. Microchip av ISO-stan-
dard bör väljas. Om du använder annat
chip måste du själv föra med dig en avläsa-
re för ID-kontroll vid gränspassagen.

– Vaccination mot rabies enligt vaccintillver-
karens rekommendationer med ett vaccin
godkänt av WHO (vaccination behövs inte
vid direktinförsel från Storbritannien och
Irland).

– Antikroppstest som utvisar minst 0,5
IE/ml rabiesantikroppar. Provet ska tas
tidigast 120 dagar och senast 365 dagar
efter senaste grundvaccination mot rabies,
dvs med samma tidsfrister som i nuvaran-
de regler (antikroppstest behövs inte vid
direktinförsel från Storbritannien och
Irland). Endast laboratorier som EU god-
känt får anlitas. Om revaccination utförs
enligt tillverkarens rekommendationer
krävs inte förnyat test därefter.

– Avmaskning mot dvärgbandmask (Echino-
coccus spp) utförd av legitimerad veterinär i
avsändarlandet med ett prazikvantelhaltigt
preparat inom tio dagar före införseln.
Pendlare mellan Sverige och Danmark kan
även fortsättningsvis använda fyraveckors-
intyg. 

– Dokumentation i form av ett pass där
behörig veterinär noterar alla nödvändiga
åtgärder.

Följaktligen kommer följande införselkrav att
försvinna: friskintyg, vaccination mot lepto-
spiros och valpsjuka samt registrering/till-
stånd för registrerad importör. De nya regler-
na syftar till att skydda samhället mot rabies.
Det är alltså helt och hållet djurägarens ansvar
att skydda djuret mot andra främmande sjuk-
domar. Jordbruksverket rekommenderar att
djurägaren ber sin veterinär ge djuret ett
skydd som anpassats efter den region som
man ska besöka. Utförligare information om
de nya införselreglerna finns att läsa på Jord-
bruksverkets webbplats, www.sjv.se ■

■ ■ 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.

➤
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Rapport från förbundsstyrelsen
i mars 2004

Årets andra möte med veterinärför-
bundets styrelse ägde rum den 18
mars, dagen innan förbundets extra
fullmäktigemöte. Här
refereras de viktigaste
punkterna på
dagordningen
under styrelse-
sammanträdet.

OMORGAN ISATION AV SVF
Huvuddelen av styrelsemötet ägnades åt
en slutlig genomgång av styrelsens för-
slag till omorganisation av Sveriges Vete-
rinärförbund inför det extra fullmäkti-
gemötet den 19 mars.

De mest betydelsefulla förändringar-
na i förslaget till ny organisation efter
remissbehandlingen, jämfört med nuva-
rande organisation, innefattar röst-
nings- och valproceduren, frånvaro av
representativitet i fullmäktige, fullmäk-
tigemöte varje år, årligt särskilt med-
lemsmöte, en förste och en andre vice
ordförande i förbundsstyrelsen, kompe-
tensutskottets ordförande är även andre
vice ordförande i förbundsstyrelsen
samt att ordförande i veterinärförbun-
det och kanslichef skall vara två skilda
funktioner.

JORDBRU KSDEPARTEMENTETS
SAMRÅDSGRU PP
Förbundsordföranden informerade om
arbetet i Jordbruksdepartementets sam-
rådsgrupp för veterinära frågor, som i
sin nuvarande form avslutats. Gruppen
har haft fyra möten sedan den startades
för knappt ett år sedan. Gruppen har

arbetat med att ta fram strikta underlag
för bedömning av bland annat servi-
cegraden och konkurrensaspekten i sta-
tens engagemang i den veterinära fält-
verksamheten, baserat på samhällets
specifika och generella regelverk. Det
arbetet är inte avslutat.

De konkreta resultaten av arbetet i
gruppen hänför sig till förändringar
avseende bidrag till avlägset boende
djurägare samt mjölkdirektivet.

Bidrag till avlägset boende djurägare
kommer att konkurrensneutralt utgå till
förrättningar oavsett om de utförs av
statliga distriktsveterinärer eller pri-
vatpraktiserande stordjursveterinärer.
En förutsättning för att bidraget utbeta-
las till privatpraktiserande veterinärer är
att dessa registreras på djuravdelningen,
SJV, med uppgifter om praktikområdets
utbredning och att de tar ett ansvar för
dygnetruntservice i området. Nuvaran-
de minimigräns på 30 km enkelresa
kommer att justeras marginellt uppåt
för att täcka de ökade administrations-
kostnaderna av bidraget, med den nya
ordningen. Sådana kostnader måste
nämligen finansieras inom det totala
bidragsbeloppet.

Avseende tillsyn av hygien och djur-
hälsa i mjölkproducerande besättningar
kommer privatpraktiserande veterinärer
att efter särskilt förordnande få möjlig-
het att utföra denna tillsyn. Jordbruks-
verket har uttryckt en vilja att satsa på
särskild kompetensuppbyggnad av de
veterinärer som utför tillsynen.

Avsikten från departementet är att
samrådsgruppen ska fortsätta arbetet
efter eventuell justering av gruppens
sammansättning. Gruppen kommer
sannolikt att få en ny ordförande som

har särskild tid avsatt för arbetet. Kon-
kurrensneutralitetsfrågan behandlas
vidare så snart gruppen är igång igen.

SLU
Förbundsordföranden rapporterade om
situationen vid SLU i Uppsala. En ny
stordjursmedicininstitution kommer att
inrättas genom sammanslagning av de
tidigare institutionerna för obstetrik och
gynekologi, idisslarmedicin samt häst-
och svinmedicin.

Det konstaterades slutligen att SLU-
styrelsen fortfarande inte fattat beslut
om innevarande års budget och att det
fortfarande saknas en ingående konse-
kvensanalys rörande neddragningar och
de besparingsprogram som skall genom-
föras på den veterinärmedicinska fakul-
teten.

Bo Eberhardson

Ledamot i förbundsstyrelsen

Överlåtes
Veterinär rörelse överlåtes med
inventarier och hyreslokal 64
kvm i Johanneshov. Bra kund-
underlag då verksamheten
bedrivits sedan år 1988. Över-
låtes till högstbjudande. För
närmare information kontakta

Advokat Kimmo Tihinen
Advokatfirma Tihinen AB
Dalstigen 3
182 33 Danderyd
tel 08-622 66 29
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Veterinär till Laboratory Animal Sciences,
Bioscience Södertälje

Sektionen Laboratory Animal Sciences består av ca 20 medarbetare och
ansvarar för all skötsel av försöksdjur, såsom mus, råtta marsvin och
kanin, inom Bioscience.

Din uppgift som veterinär är att i samarbete med forskare vidareutveckla
våra djurmodeller, övervaka djurskydd, djurhälsa och smittskydd samt
delta i det interna och externa etikarbetet. Du kommer att arbeta nära
projekten och vi ser gärna att du är forskningsintresserad. Tjänsten inne-
bär goda personliga utvecklingsmöjligheter.

För mer information kontakta gärna Karin Sandstedt, 08-553 240 09.

Välkommen med din ansökan och CV märkt “10-8458” via
www.astrazeneca.se  senast den 5 maj.

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

Jag vill påverka.

www.astrazeneca.com

Veterinär Karin Lundborg, Institutio-
nen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Skara, försvarade fredagen den 26 mars

sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln: "Housing,
Management and Health in Swedish

Dairy Calves". Opponent var dr Jens
Yde Blom, Landbrugets Rådgiv-
ningscenter, Århus, Danmark.

Avhandlingen är resultatet av en
observationsstudie utförd i mjölkpro-
ducerande besättningar i f d Skaraborgs
län samt landsomfattande enkätstudie.
Hälsan hos 3 081 kvigkalvar i 122 be-
sättningar studerades. Mätning skedde
också av kalvarnas bröstomfång vid föd-
sel och avvänjning.

Resultatet visade en total sjuklighet

på 23 procent. Vanligaste sjukdomarna
var diarré och luftvägslidande. Riskfak-
torer för diarré var kalvboxars placering,
första råmjölksgivan genom digivning,
mjölk från yngre ko, SRB-ras och födel-
se under sommarperioden. Ökad risk
fanns för luftvägslidande genom drag,
infektion med bovint virusdiarrévirus,
korsningsras, födelse under vinterperio-
den, lösdrift, mindre god registrerings-

Hälsa hos svenska kalvar

Klinikveterinär
sökes för ett vikariat från juni 2004 till september 2005, eventuellt
med möjlighet till förlängning. Viss jourtjänstgöring på helgerna
ingår. Erfarenhet av smådjurssjukvård är önskvärd.
Tjänstgöringstiden kan räknas som utbildning för specialistexa-
men. 

Vi är för närvarande 5 veterinärer och 10 TA-personal i trevliga
lokaler med närhet till centrala Linköping och skogen runt knuten. 

Välkommen med din ansökan snarast till: 
Christer Nygren , Djursjukhuset Jägarvallen, Jägarvallsvägen 2,
584 22 Linköping

Frågor besvaras av chefveterinär Christer Nygren tel 013-212510

disputationer
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Efter den uppskattade konstutställningen på Veterinärmötet 2002 vet vi
att det finns många veterinärer med talanger på det konstnärliga planet,
utöver sina veterinärmedicinska kunskaper. Veterinärmötet kommer
också att återkomma med en ny konstutställning, troligen redan nästa år.
SVS kollegium vill dock gärna ha någon kulturell aktivitet även vid årets
Veterinärmöte, som äger rum den 11-12 november, och har beslutat att satsa på en fotoutställning.
Vi tror att det finns många duktiga fotografer i kåren och detta är följaktligen ett upprop till er som
fotograferar. Vi hoppas att evenemanget ska vara av lika stort intresse som sist och bli ett trevligt
kulturellt inslag. Motivvalet är helt fritt, det får vara natur, djur, människor, resminnen eller vad helst
ni brukar fotografera.

Men inte nog med detta, vi söker också veterinärer med skönlitterära författartalanger. I utställ-
ningsrummet vill kollegiet ha ett "bokbord" där veterinära publikationer kan ställas ut. Det ska dock
inte vara facklitteratur utan romaner, noveller, poesi, deckare eller annan skönlitteratur. Foto- och
bokutställningen kommer inte att kosta deltagarna något och man får om man så önskar bjuda ut
sina alster till försäljning. Vi har också tänkt oss att författarna ska kunna signera sina verk och
eventuellt också idka lite uppläsning om det finns intresse för detta. 

Om du vill delta i årets utställning ber vi dig kontakta Christina Arosenius, SVS,
Box 12 709, 112 94 Stockholm, telefon 08-545 558 24, e-post: 
christina.arosenius@svf.se och anmäla ditt deltagande samt vad du vill bidra
med, foto eller litteratur. För att kunna avgöra om intresset är till-
räckligt stort för att vi ska arbeta vidare på denna idé vill vi gärna
höra av dig senast den 15 maj.

Christina Arosenius
Generalsekreterare, SVS

VETERINÄRMÄSTERSKAP I GOLF  
Välkomna till veterinärmästerskapen i golf den 29–31 juli 2004 på
Knistad Golf & Country Club utanför Skövde. ALLA är välkomna
oavsett hcp, vilket naturligtvis gäller även övriga familjemedlem-
mar och sponsorer.

Torsdag 29/7 Inspelningstävling 4-boll-bästboll för alla, pb.
Samtidigt första 18 hålen i veterinärmästerskapen, slaggolf.
Första start 13.00. 
Fredag 30/7 VM  andra 18 hålen med seedad start efter torsda-
gens resultat, slaggolf.
Poängbogey för familjemedlemmar och juniorer samt sponsortäv-
ling. 
Vi avslutar fredagskvällen med middag och prisutdelning.

Anmälan sker genom insättning av 100:-/pers (200:-/familj) till
Claes Lönnberg på pg 745203-0 senast 15/6. Glöm inte att ange
namn, adress, om du är veterinär /sponsor/ familjemedlem och
hcp. Vi är tacksamma om ni meddelar ev återbud så snart som
möjligt (via telefon!) så vi hinner ändra i startlistorna.

Boende kan bokas på Knistad tel 0500-463170. Reserverade plat-
ser finns t.o.m. 15/6-04, uppge bokn.nr. 9812463.  
Välkomna till ett par trevliga dagar i förhoppningsvis lika fint väder
som förra året!

Lotta Ericsson, Tel 0494-10055, Mobil 0702-901950, e-post: 
lotta.ericsson@dv.sjv.se    
Claes Lönnberg, Tel 0155-37836, Mobil 070-6406615, e-post:
c.lonnberg@swipnet.se

förmåga hos djurägaren m m.
Tillväxten påverkades negativt av

SRB-ras, inhysning i stor gruppbox,
svår kalvning, förstakalvare och kvarbli-
ven efterbörd.

I en enkät till 1 500 mjölkproduce-
rande besättningar identifierar man flera
områden där rådgivning behövs såsom
råmjölksrutiner, uppvärmning av hel-
mjölk och inhysning av kalvar och kvi-
gor. ■ 

kanslinytt

Lönestatistik 2003 
Lönestatistiken för privatanställda år
2003 är klar och har skickats ut till alla
som besvarat löneenkäten. Medellönen
per månad är 34 600 kronor. Övriga
medlemmar kan beställa statistiken
från förbundskansliet alternativt hämta
den från förbundets hemsida
www.svf.se. ■ 

Finns det fotografer och författare i kåren?
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Svenska

■ Nya
9-12/9 -04. EWDA konferens (Europe-

iska Wildlife Disease Association)

arrangeras i Uppsala. Info:
www.sva.se/ewda 
(se annons i denna tidning)

29-30/9 -04. Kurs i immunmedierade

sjukdomar hos hund och katt arran-
geras i Strömsholm av Regiondjursjuk-
huset Strömsholm. Info: Lena Anders-
son, Regiondjursjukhuset Strömsholm,
Djursjukhusvägen 11, 730 40 Kolbäck,
tel: 0220-458 81, e-post: 
lena.andersson@regdjsh.se 
(se annons i denna tidning)

20-21/11 -04. Kurs i Anestesiologi

hund och katt arrangeras i Ströms-
holm av Regiondjursjukhuset Ströms-
holm. Info: Lena Andersson, Region-
djursjukhuset Strömsholm, Djursjuk-
husvägen 11, 730 40 Kolbäck, 
tel: 0220-458 81, 
e-post: lena.andersson@regdjsh.se

12-13/3 -05. Kurs i Endokrinologi

arrangeras i Strömsholm av Regiondjur-
sjukhuset Strömsholm. Info: Lena
Andersson, Regiondjursjukhuset
Strömsholm, Djursjukhusvägen 11,
730 40 Kolbäck, tel: 0220-458 81, 

e-post: lena.andersson@regdjsh.se

■ Tidigare publicerade
24-25/4 -04. Distansdomar- och

veterinärträff, Uppsala. Arr: Rid-
sportförbundet (SVT 4/04)

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

Towards Sustaiable Production and

Consumption, Uppsala. Arr: SLU.
(SVT 1/04)

6-7/5 och 17-19/5 -04. Grundkurs för

hund- och kattdagis/pensionat,

Ultuna. Arr: Kompetenscentrum små-
djur, SLU. (SVT 16/03)

7-9/5 -04. Grundkurs i Neurologisk

diagnostik, Helsingborg. Arr: Region-
djursjukhuset Helsingborg, Smådjur
(SVT 4/04)

13-14/5 -04. Kurs i handläggning och

intygsskrivning i samband med

djurskyddsärenden, Skara.  Arr:
Institutionen för husdjurens miljö och
hälsa, SLU Skara (SVT 4/04)

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)

15-16/6 -04. Praktisk kurs i akut- och

intensivvård av hund och katt,
Uppsala. Arr: Enheten för anestesi och
akut- och intensivvård vid inst för KM
stordjur och Svenska Djursjukhusföre-
ningen Utbildning AB (SVT 4/04)

3-4/9 -04. Konferens "Smådjursda-

garna", Uppsala. Arr: Kompetens-
centrum smådjur, SLU (SVT 4/04)

kongresser
& kurser

Sveriges Veterinärförbund, Sveriges lantbruksuniversitet och
Djurskyddsmyndigheten inbjuder till

Kurs i djurskydd 
för smådjursveterinärer

Tid och plats: den 16-17 september 2004, Hotell Arken, 
Göteborg.

Målgrupp: Kliniskt verksamma veterinärer med smådjurs-
praktik.

Föreläsare: Ingrid Eilertz, Helena Striwing, Håkan Bredin, 
Håkan Frostman, Ulrike Segerström, Jan 
Svedberg, Helena Röcklinsberg, Eva Hertil, 
Torsten Jakobsson.

Ur programmet: – Tillsynsmyndigheternas aspekter på djur-
skyddslagstiftningen. 

– Veterinärens roll i djurskyddsärenden.
– Föreläggande, omhändertagande och djurför-

bud. Arbetsgång i förvaltningsmål.
– Veterinärintyg eller -utlåtande. Fallbeskrivning

och övningsuppgifter.
– Grundläggande etiska begrepp. Etiska fråge-

ställningar inom smådjurssjukvården.
– Djurskyddsproblem som smådjursveterinären

ställs inför.
– Djurskyddsmyndighetens roll för smådjursve-

terinärens tillsyn.
Pris: 5 000:- kr + moms, inkl kurslitteratur, luncher, 

kaffe och middag. Tillägg på 950:- kr + moms 
för de kursdeltagare som önskar övernatta på 
kurshotellet.

Anmälan: Skriftlig anmälan skickas till Sveriges 
Veterinärförbund, att: Marianne Lundquist, Box 
12 709, 112 94 Stockholm. Anmälningsblankett 
finns  att ladda ner från förbundets hemsida 
www.svf.se. Anmälan kan också göras via
e-post: marianne.lundquist@svf.se. Sista 
anmälningsdag är den 11 augusti 2004.

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

Ytterligare information ges på hemsidan www.svf.se
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inbjuder till kurs i
”Immunmedierade sjukdomar hos

hund och katt”
onsdag 29 september-torsdag 30 september 2004

Plats: Regiondjursjukhuset Strömsholm.

Tid: Kursen börjar kl 09.00 onsdag 29 september
och avslutas kl 15.00 torsdag 30 september.

Målsättning: En kliniskt inriktad översikt över immunmedie-
rade sjukdomar hos hund och katt.

Målgrupp: Kursen vänder sig till veterinärer i smådjurs-
sjukvården, med företräde för veterinärer under
utbildning inom SVS djurslagsspecialisering .

Föreläsare: Michael J Day BSc BVMS(Hons) PhD FASM
DiplECVP MRCPath FRCVS Professor of
Veterinary Pathology, University of Bristol.

Kursavgift: 3 990 kr exkl moms. Lunch och kaffe båda
dagarna samt  kursmiddag onsdag och kursma-
terial ingår. Deltagarna bokar själva boende
enligt nedan. 

Boende: Vi har förbokat logi på Thottska villan,
Strömsholm, enkelrum 660 kr + moms, dubbel-
rum 975 + moms, frukost 48 kr. Tel nr 0220-451
36, www.thottskavillan.se

Upplysningar: Lena Andersson, tel 0220-458 81

Anmälan: Skriftlig bindande anmälan till:
Regiondjursjukhuset Strömsholm,
Djursjukhusvägen 11, 730 40 Kolbäck 
e-post: lena.andersson@regdjsh.se

Kursledare: Ulrika Nordwall, ulrika.nordwall@regdjsh.se

Kommande kurs på Regiondjursjukhuset Strömsholm:
Anestesiologi 20-21 november 2004

12-15/9 -04. International Sympo-

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

16-17/9 -04. Kurs i djurskydd för

smådjursveterinärer, arrangeras i
Göteborg. Arr: Sveriges Veterinärför-
bund, Sveriges lantbruksuniversitet och
Djurskyddsmyndigheten.  (SVT 4/04
och denna tidning)

23-24/9 -04. Kurs i genetik och små-

djursavel, Jällaskolan. Arr: Kompe-
tenscentrum smådjur, SLU. (SVT
16/03)

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

ging Zoonoses - New Challanges,
Uppsala (SVT 4/04)

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

Ultuna. Arr: Kompetenscentrum små-
djur, 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

■ Tidigare publicerade
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)

22-24/7 -04. Focus Meeting Joint ➤
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ledigkungör följande

STIPENDIEFONDER VID FAKULTETEN FÖR VETERINÄRMEDICIN
OCH  HUSDJURSVETENSKAP

Linnea och Axel Ericssons stipendiefond, stipendiebelopp 150.000 kr
”Utdelas till stöd för vetenskapligt forskningsarbete rörande hästens eller hundens sjukdomar. Stipendiet utdelas till
yngre forskare vid veterinärmedicinska fakulteten som avlagt veterinärmedicine doktorsexamen för att av vederbö-
rande i dennes forskning nyttjas för teknisk assistans, resor, apparatur eller material (foder, farmaka, röntgen o dyl)”.
Stipendiet kan delas. Stipendiet kan innehas i högst tre år under förutsättning att det vetenskapliga arbetet
fortfarande pågår.

Regementsveterinär F A Setterboms stipendium, stipendiebelopp 56.000 kr
Utdelas till legitimerad veterinär ”att under tid och i länder kollegiet bestämmer studera nötkreaturens, fårens, svin-
kreaturens, hundens och pälsdjurens sjukdomar och deras behandling samt även åkommor hos våra matnyttiga fjä-
derfän bland husdjuren”.

Jacobiska stipendiefonden, stipendiebelopp 16.000 kr
”Stipendiet utdelas som resestipendium åt en ung veterinärläkare, som med beröm absolverat sin djurläkarexamen
och innehar akademisk bildning samt visat sig jämte den teoretiska veterinärvetenskapen äga mer än vanligt goda
praktiska anlag i förening med en redbar vandel”.

Gymn dir Stina Johanssons i Fränsta fond för veterinärmedicinsk forskning, stipendiebelopp 10.700 kr
”Utdelas i form av bidrag till forskare som arbetar med klinisk veterinärmedicinsk forskning i Sverige eller vid
utländsk vetenskaplig institution eller som resestipendium till kliniskt verksam veterinär. Företräde till forskningsbi-
drag för klinisk forskning har examinerad veterinär, som nyligen påbörjat forskarutbildning inom kliniskt ämne.
Företräde till resestipendium har examinerad veterinär verksam vid klinisk institution i Uppsala. Bidrag ges inte till
forskning som innefattar djurförsök. Sökande som vill förlägga forskningsverksamhet till utländsk institution skall vara
svensk medborgare.”

Gunnar Philipssons stipendium, stipendiebelopp 7.500 kr
”Utdelas till understödjande av vetenskaplig forskning i första rummet till studier av hästens, men jämväl till studier
av fårets sjukdomar. Understöd skola i första hand utdelas till lärare vid veterinärhögskolan och eljest till svensk
veterinär som av kollegienämnden anses därtill kvalificerad.”Fullständig projektbeskrivning skall bifogas ansökan.

C August Carlssons stipendium, stipendiebelopp 26.900 kr
”Bidrag skall tilldelas skötsam veterinärstuderande med goda vitsord i sina studier vid veterinärhögskolan, med före-
träde för den, som ådagalagt särskilt intresse och kunnighet i fråga om hästens vård och behandling.”

Veterinärmedicinska fakultetens stipendiesamfond, totalbelopp 29.350 kr
Samfonden har bildats genom sammanläggning av följande enskilda fonder efter medgivande av Kammarkollegiet
1992-10-01: Anderssons, Gustafssons, Heimanns, Modigs, Palms, Schmidts, Tinnerstedts, Vennerholms och Öster-
götlands veterinär-kassors. Utdelning sker i form av stipendier inkl resestipendier till en eller flera veterinärstuderan-
de. I tillämpliga delar skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stipendiesamfonden ingående donatio-
nerna. Stipendier bör i första hand tilldelas studerande som passerat utbildningens icke kliniska del.

Regementsveterinär och fru Carl Ahlgrens stipendiefond, stipendiebelopp 14.700 kr
”Stipendiet skall tilldelas skötsam studerande, som tillhör någon av 2:a – 4:e årskurserna samt i sina studier vid
veterinärhögskolan ådagalagt mycket god studiebegåvning och förvärvat goda vitsord.”

STIPENDIUM UR SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS SAMSTIFTELSE
Till veterinärstuderande, ett eller flera stipendier på sammanlagt 7.600 kr (Samfonden har bildats genom sam-
manslagning av Svenska Veterinärläkarföreningens stipendiefond och professor C.A. Lindqvists stipendiefond).

STIFTELSEN ELSA PAULSSONS MINNESFOND
Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, erhöll under hösten 2000 en donation från herr Torbjörn Paulsson, Sollentuna.
Fakultetsnämnden beslutade, i enlighet med donators önskan, att stiftelsens ändamål är att tillgängliga medel ska
användas till stipendier för studerande inom veterinärprogrammet för genomförande av examensarbete. Stipendiet
får innehas under högst 1 år.
Veterinärmedicinska fakulteten utlyser härmed 25.500 kr att utdelas till en eller flera veterinärstuderande för täckan-
de av kostnader (analyser, resor etc) i samband med genomförande av examensarbete. Till ansökan ska fogas pro-
jektbeskrivning samt vad sökta medel ska användas till.

Ansökan på särskild blankett skall ha inkommit till:
Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast onsdagen den 7 maj 2004.
Blanketter kan rekvireras från kansliet, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, tel 018/672206, fax
018/673570, e-post: Gunvor.Strombom@adm.slu.se och från studentkåren (Veterinärmedicinska föreningen), tel
018/671079, fax 018/301703

Den sökande är själv skyldig att förse sin ansökan med sådana uppgifter som behövs för bedömning av ansökan.
Specificera vad sökta medel ska användas till, t ex delfinansiering av ett större projekt. OBS! Till stipendier
som fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser behöver de sökande inte bifoga något utdrag ur
studiedokumentationsregistret (LADOK).
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Vänskapsband 

Inställsamhet funkar ofta dåligt. I alla fall på katter.

Smarta och intuitiva varelser som förstår dig bättre

än du förstår dem, vilket kanske är anledningen till

den respektfulla vänskap du och din katt har.

Det band som knyter er samman har vi lätt att

förstå. För vi är goda djurmänniskor som ser till

djurens bästa. Och ditt förstås! Hos oss får du

veterinärtips, information, äkta engagemang och

bra försäkringslösningar för katter. 

Titta in på agria.se, ring Agria kundcenter på

020-88 88 88 eller kontakta Länsförsäkringar där

du bor så får du veta mer.

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 04-09-01

Försäkra nu.
Första månaden gratis.

Ring 020-88 88 88 eller

gå in på agria.se.

Säljes / Uthyres
Farsta Vet Praktik

Trevliga lokaler i köpcentrum.
3000 patienter/år. Röntgen,
narkos m m.

08-664 46 19 / 0703-99 03 21

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)

24-26/9 -04. Of the Race and Endu-

rance Horse, Oslo, Norge. (SVT
16/03) ■ 

SÄLJES
SMÅDJURSPRAKTIK

I FALKENBERG
inkl inventarier o. utrustning.
Nära centrum. Bra parkering.
Låg hyra. Bra patientunderlag. 
Tel: 0346-827 98 säkrast
8–9.30 el. kvällstid.

Arninge Djurklinik i Täby
söker

KLINIKVETERINÄR
Arninge Djurklinik är en 4-veterinärs smådjursklinik med stor kom-
petens, bra kundstock och mycket trevliga medarbetare. Vi satsar
på kompetensutveckling av veterinärer och djurvårdare. Kliniken
har operation med övervakningsapparatur, lab, ultraljud, röntgen
och satsar nu på digital framkallning.
Vi söker veterinär på hel- eller deltid, helst med specialistkompe-
tens, med tillträde enligt ök. Vi värdesätter samarbetsförmåga,
egna initiativ och personlig utstrålning.

Information om tjänsten kan lämnas av chefveterinär Eva Linders
på tel: 0708-24 53 44 el 08-510 518 43, säkrast kväll. Det går
också bra att maila på
eva.linders@arningedjurklinik.se
Ansökan skall vara kliniken tillhanda senast 20 maj 2004 och kan
ställas till Eva Linders eller Ulrika Magni (ulrika.magni@abc.se).
Arninge Djurklinik AB, Ritarslingan 18, 187 66 Täby 

➤



Bayer HealthCare – Animal Health Division søger

 produktchef/dyrlæge  
for vores produkter til selskabsdyr

Til at varetage jobbet som produktchef/nordisk markedskoordinator for vores lægemidler til hund og kat 
søger vi en energisk, markedsorienteret person med viden og erfaring inden for veterinærsektoren.

I arbejdet indgår blandt andet:
• Planlægning og gennemførelse af markedsføringskampagner i samarbejde med konsulenter og 

markedsassistenter
• Kontakt til dyrlæger og andre fagrelevante personer inden for området
• Følge med i tendenser og udviklingen inden for det veterinærmedicinske område hund og kat
• Rådgive dyrlæger og hunde- og katteejere vedrørende brugen af Bayers produkter
• Afholdelse af faglige og produktrelaterede symposier og møder
• Deltage aktivt i afprøvning og evaluering af nye produkter sammen med kolleger i moderfi rmaet 

i Tyskland og de andre nordiske lande
• Planlægning af nordiske markedsføringsaktiviteter sammen med kolleger i de øvrige nordiske lande

Vi har følgende ønsker til dine kvalifi kationer:
• Du er dyrlæge eller har anden medicinsk/biologisk uddannelse og har erfaring med eller supplerende 

uddannelse i markedsføring eller
• Du har en uddannelse inden for markedsføring og har erfaring med lægemidler/veterinærmedicin

Desuden ønsker vi, at
• Du har kendskab til/erfaring med den veterinære sektor hund og kat
• Du er kommunikativ og har gode evner til at arbejde i et team og har gode lederevner
• Du er energisk og har et godt humør 
• Da vi er en international virksomhed med nordiske arbejdsområder, skal du kunne udtrykke dig på 

engelsk og have et godt kendskab til programmerne i MS Offi ce-pakken

Vi tilbyder:
• Et spændende og udfordrende job med mange udviklingsmuligheder i et stort internationalt medicinal-

fi rma
• Et arbejde, hvor du både skal arbejde selvstændigt og indgå i et engageret nordisk team med stor 

faglig ekspertise
• En gage, der modsvarer de stillede krav samt pensionsordning og fri bil
• Du vil få kontor i vores lokaler i Kgs. Lyngby

Ansøgning og yderligere information:
Du bedes sende din ansøgning, så vi har den i hænde senest den 14. maj 2004 – enten skriftligt til: 
Personaleafdelingen, Bayer A/S, Nørgaardsvej 32, DK-2800 Kgs. Lyngby – eller pr. email til 
william.kleis.wk@bayer.dk

Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til nordisk divisionschef Peter Friesenhahn på 
tlf. (+45) 45 23 51 80 eller til produktchef Kirsten Larsen på mobil tlf. (+45) 40 31 34 46.

www.bayer.dk

Bayer HealthCare er en delkoncern i den 

internationale koncern Bayer AG. Bayer 

HealthCare udvikler, fremstiller og distribu-

erer produkter til diagnosticering, fore-

byggelse og helbredelse af sygdomme 

og yder et væsentligt bidrag til forbedring 

af menneskers og dyrs sundhed i hele 

verden. Bayer HealthCare beskæftiger 

mere end 34.600 medarbejdere og har 

en omsætning på 8,9 mia. euro (2003). 

Delkoncernen omfatter divisionerne 

Pharmaceuticals, Biological Products, 

Consumer Care, Diagnostics og Animal 

Health.

Bayer Norden er en regional enhed 

i den internationale koncern Bayer AG. 

Bayer Norden omfatter Danmark, Sverige, 

Norge, Finland samt Estland, Letland og 

Litauen. Vi beskæftiger 470 medarbej-

dere og har en nettoomsætning på 

ca. 545 mio. euro og et operativt resultat 

på 12,1 mio. euro (2003).  

Bayer er en international virksomhed med 

aktiviteter inden for industri-, landbrugs- 

og sundhedssektoren, og med sine over 

10.000 produkter er Bayer til stede i stort 

set alle aspekter af den moderne tilværelse. 

Koncernen er opdelt i tre selvstændige 

delkoncerner: Bayer HealthCare, Bayer 

CropScience og Bayer MaterialScience 

og har en omsætning på ca. 29 mia. euro 

og beskæftiger 115.400 medarbejdere 

fordelt på ca. 350 selskaber over hele 

verden (2003). 
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Rättelse
I SVT nr 4 sidan 57 uppstod fel i texten vad gäller faxnummer och
e-postadress. Nedan anges den rätta texten. Redaktionen bekla-
gar felen.

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

Anmälan och 
frågor Barbara K-Hallström

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

Kennelklubben stämmer
Jordbruksverket
❘ ❙ ❚ Svenska Kennelklubben, SKK, stämde i
mitten av februari Jordbruksverket på
drygt 9 miljoner kronor. Orsaken var att
SKK anser sig ha innestående betalningar
för utfört arbete med det statliga hund-
ägarregistret, något som Jordbruksverket
bestrider.

Den 31 mars 2003 sade SKK upp avtalet
om att administrera det statliga hund-
ägarregistret. Anledningen var att Jord-
bruksverket sedan hösten 2002 inte
betalat de fakturerade kostnaderna.
Tvisten handlar om att SJV inte anser sig
skyldiga att betala för bland annat
datadrift och kontorsomkostnader för
berörd personal hos SKK.

Vid årsskiftet upphörde SKK att admi-
nistrera det statliga registret och återgick
till det tidigare egna hundägarregistret.
Den viktigaste anledningen till att SKK
driver ett hundägarregister är att under-
lätta att bortsprungna hundar kan åter-
förenas med sina ägare. Polisen har fri
tillgång till SKKs hundägarregister och
kan på så sätt snabbt hitta ägaren till
omhändertagna hundar. För i SKK regi-
strerade hundar betalas registeravgiften
av uppfödarna medan ägare till oregistre-
rade hundar, blandrashundar och katter
får betala en engångsavgift på 120 kronor.
Inga avgifter tas ut om hunden eller
katten byter ägare.

Enligt lagen om märkning och regi-
strering av hund som trädde i kraft den 1
januari 2001, ska hundägare låta märka
sin hund och registrera sig som ägare i ett
centralt register. Jordbruksverket var
ansvarigt för registret under perioden
2001-2003. Sedan årsskiftet är
Djurskyddsmyndigheten ansvarigt för
registret. ■

Svenska veterinärer på EU-
uppdrag
❘ ❙ ❚ Två svenska veterinärer ska hjälpa till
med inspektioner av djur- och livsmedels-
import vid gränsstationer i Östeuropa när
EUs yttre gränser flyttas. Detta rapporte-
rade tidningen ATL den 26 mars.

Gränskontrollerna för import av livsme-
del och levande djur flyttas i många fall
till de nya EU-länderna i Öst- och Central-
europa när unionen utvidgas med tio
länder den 1 maj. I början krävs förstärk-

VÄSTERORTS DJURSJUKHUS
SÖKER

KLINIKVETERINÄR 
MED SPECIALISTKOMPETENS I HUNDENS OCH
KATTENS SJUKDOMAR.

Vi söker dig som är intresserad av hund och katt och deras ägare
och vill vara med i vår utveckling. Vi är ett trevligt och glatt gäng
på fem veterinärer och tio sköterskor med tro på nya perspektiv. I
tjänsten ingår i nuläget ingen natt-, söndags- eller helgdagsjour.

Tjänsten är tillsvidare på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 30 maj -04.

För mer upplysningar kontakta Eva Salén tel.08-367727 eller
skicka din ansökan till
Västerorts Djursjukhus, att: Eva Salén, Bromstensvägen 174, 
163 55 Spånga.
email: eva.salen@vetcare.se

ning vid gränserna, anser kommissionä-
rerna David Byrne och Günter Verheugen,
som är ansvariga för djurhälsan respekti-
ve utvidgningen. EU-kommissionen har
därför bett de nuvarande 15 EU-länderna
om hjälp. Svenska Jordbruksverket kom-
mer att skicka två veterinärer som ska
stötta kollegerna vid gränsen i de nya
medlemsländerna några veckor före och
efter utvidgningen. Vem som ska åka och
var de ska arbeta är ännu inte klart. Det

avgörs vid ett möte inom kort.
– De svenska veterinärerna kommer

nog att arbeta med livsmedelsområdet
eftersom det krävs mycket livsmedelskon-
troller i det här skedet, säger Leif Denne-
berg, chef för djuravdelningen vid Jord-
bruksverket.

– Personalen vid gränsen ska upprätt-
hålla livsmedelssäkerhet och djurhälso-
krav för hela EUs inre marknad, säger
David Byrne i ett pressmeddelande. ■

❘ ❙❚ noterat
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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

Svensk veterinär-

legitimation

Jordbruksverket har fr o m 27 januari
t o m 17 mars tilldelat nedanstående
personer svensk veterinärlegitimation.

• Sara Ahlner
• Sofie Andersson
• Annelie Axelsson
• Charlotte Axén
• Johannes Bergstedt
• Erika Brandeker
• Kamilla Breum
• Martina Cambrand
• Emma Cegrell
• Karin Ekman
• Malin Eriksson
• Lisa Friling
• Maria Gidekull
• Matilda Gustafsson
• Mathias Haraldsen
• Jenny Hedman
• Therèse Helmersson
• Jens Ulrik Hoelgaard
• Lisa Holm
• Jonas Johansson
• Harri Järveläinen
• Taru Kalimo
• Kristina Karlsson

• Hanna Klinkenberg
• Jenny Liman
• Johanna Lindahl
• Björn Lindulf
• Jenny Lundberg
• Sara Lundström
• Lotte Martoft
• Astrid Mordt
• Anne Moustgaard
• Ylva Nelson
• Pia Nilsson
• Karl-Johan Nordfeldt
• Anita Nyman
• Anna Ohlson
• Lars Olsson
• Katja Puustinen
• Anna Semrén
• Marie Skavnes
• Laila Solvang
• Emma Strage
• Anna Strandell
• Birna Sveinbjörnsdóttir
• Henrietta Talts
• Anna Tell

• Maria Tholander
• Karoline Uppström

• Sara Wallgren
• Lotta Wallin
• Franziska Wegner
• Kristi Anne Veien
• Marie Werholt

• Fia Westerholm
• Rebecka Westin
• Stefan Widgren

specialistkompetens

Efter genomgången specialistutbild-
ning och godkänd examination enligt
C 5 har Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap den 10 mars 2004 utfärdat
intyg om specialistkompetens i hästens
sjukdomar för följande veterinärer:

• Lena Brask
• Ulrika Norell

personnotiser

Födelsedagar i maj 2004
Ann-Marie Tunón, Alunda, 50 år den
5/5
Torsten André, Rimforsa, 80 år den
8/5
Lars-Erik Kängström, Stockholm, 70
år den 12/5 ➤



Den här berättelsen är sann. I alla fall
nästan. Den utspelar sig i finska Karelen, en
trakt med rika sångar- och berättartraditio-
ner, där historier gärna och ofta ”förbättras”
av nästa berättare. Och eftersom jag själv
också putsat till berättelsen vill jag ge rådet
att läsa den med ett visst filter. 

Min morfars bror Edvard var provinsi-
alläkare under första hälften av 1900-talet
i en karelsk socken vars namn översatt till
svenska blir Sommarviken. Den var idyl-
liskt belägen intill en sjö och omgiven av
björkskogar. Edvard bodde med sin unga
fru och två pojkar i byns ståtligaste vita
villa med glasveranda och snickarglädje.
Sommarviken gästades sällan av utländska
gäster, men när detta skedde blev de snart
bekanta med den språkkunnige och sociala
doktorn och hans fru vars rykte som duktig
matlagerska var spritt i hela socknen.

I början av 1900-talet kom så en holländare
till Sommarviken. Han blev frekvent gäst hos Edvard och hans
familj och som ett uttryck av tacksamhet för all gästfrihet han
fått uppleva skänkte han Edvard en målning. Visserligen hade
han lite konstnärliga talanger själv, men nej, denna målning
var ett verk av hans kusin, en missförstådd stackare som nog
skulle bli något stort trodde kusinen.

Edvard och hans fru tyckte inget vidare om oljemålningen.
De grälla färgerna passade inte att pryda läkarvillans väggar.
Edvards fru betraktade målningen lite skeptiskt. ”Inte kan väl
en solros se ut så där?” undrade hon. Edvard nickade instäm-
mande. Men eftersom målningen var en gåva måste den ju
hängas upp någonstans. Efter ett gemensamt beslut förpassa-
des den till utedasset. Min mor som var Edvards guddotter och
ofta besökte läkarvillan minns den än. Det var lika kul varje
gång man satt på dasset att försöka klura ut vad den egentli-
gen föreställde.

Edvard gick ur tiden i slutet av 1950-talet och hans yngste
son tog över villan som försågs med vattenklosett, utedasset
fick dock stå kvar som monument. 

Flera decennier senare kom det åter en holländare till
Sommarviken. Han gick i sin fars fotspår och letade upp läkar-
villan. Han knackade på och presenterade sig som herr van
Gogh och på Edvards sons fråga om huruvida han var släkt
med den stora konstnären löd svaret: ”jodå, han var pappas
kusin”. Edvards nu gamla fru mindes herr van Goghs far
mycket väl och plötsligt kom hon att tänka på målningen de
fick i present. Kunde det rentav ha varit självaste Vincent som
målat den?  Efter en kollektiv språngmarsch till dasset möttes
de inte av en van Gogh utan av Cliff Richards leende ansikte
från tonårsdotterns pop-tidnings mittuppslag. Hade Cliff
månne förpassat van Gogh till midsommarbrasan? I vilket fall
som helst gick målningen inte att återfinna trots att hela Som-
marviken till slut var inblandad i sökandet.

Under tiden som sökandet pågick såldes en annan tavla av
van Gogh för över 50 miljoner kronor på en Londonauktion.

Ritva Krokfors Wretemark
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Georgios Toffia, Skellefteå, 60 år den
12/5
Kerstin Sjöstedt, Dösjebro, 50 år den
12/5
Bo Nilsson, Västervik, 70 år den 16/5
Ingeman Nilsson, Skivarp, 75 år den
19/5
Christer Bergsten, Axvall, 50 år den
22/5
Anders Ekestubbe, Ramdala, 60 år den
26/5

Avliden
Länsveterinär Pia Herbst Törn-

quist har avlidit den 9 mars 2004. Se
in memoriam nedan.

in memoriam

Pia Herbst Törnquist 

Pia Herbst Törnquist har avlidit efter en
tids sjukdom.

Pia föddes i Köpenhamn 1946. Hon
avlade veterinärexamen vid Den Konge-
lige Veterinær- och Landbohøjskole i
Köpenhamn 1973. Med ett vetenskap-
ligt arbete kring paratuberkulos blev Pia
veterinärmedicine licentiat, alltjämt vid
KVL. Därefter kom hon att bedriva
immunologisk forskning i Kanada med
huvudsaklig inriktning på nötkreatur.
Pia flyttade 1980 från en lovande fors-
karkarriär i Guelph till Sverige, för att
ingå äktenskap med kollegan Mats Tör-
nquist. Svensk legitimation erhöll hon
ett år senare. 

I Skara bedrev Pia epidemiologisk
forskning på Institutionen för hus-
djurshygien vid Veterinärinrättningen.
Hon framlade den första moderna vete-

rinärepidemiologiska avhandlingen i
Sverige 1988, Risk indicators of disease
occurrence in dairy cows in Sweden. När en
akademisk tjänst i epidemiologi senare
skulle inrättas vid Sveriges Lantbruksuni-
versitet i Uppsala, torde svensk veterinär-
medicin vid tillsättningen ha gått miste
om en formell och betydelsefull epidemi-
ologisk kompetens. Pia förblev Skara tro-
gen och ägnade sig nu åt administration.
Vid sin bortgång var dr Herbst Törnquist
länsveterinär i Skåne län.

Pia Herbst Törnquist hade en mycket
stor personlig integritet och en uttalad
rättskänsla. Hon skötte sin länsveterinär-
tjänst på ett korrekt, ämbetsmannamäs-
sigt sätt: ”Om reglerna är dumma, måste
du likväl följa dem tills du förmått att för-
ändra dem”.

Hennes duglighet och oväld inom
djurskydd och andra tillsynsområden var
omvittnad. Hon hade ett oeftergivligt
krav på att alla parter måtte få en rättvis
behandling. Pia utförde sina officiella
åligganden med ett stort mått av självkri-
tik parad med humor, vilket gjorde arbe-
tet lättare för hennes arbetskamrater. En
stundom osvensk uppriktighet karakteri-
serade Pia, privat såväl som professio-
nellt. I diskussion med nära vänner
kunde hennes klokhet, intuition och
analysförmåga lösa privata och yrkesrela-
terade problem. En kort och rättfram
kommentar från Pia var alltid befriande
och inte sällan till ovärderlig hjälp för
många vänner och kolleger i beråd.

Våra tankar går nu till kollegan och
maken Mats, barnen Christina och Petter
samt Pias mor och syster i Köpenhamn.

Gösta Nyberg

Lennart Sjöland 

Sven T Tolling

Jobb som
distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker veterinär till 
följande station:

Lilla Edet – ett långtidsvikariat 
100 % t.o.m. 31 oktober 2005 (dnr 06-1950/04)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 6 maj 2004.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se
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