
❘ ❙ ❚ ledare

Ålder och arbetsliv

S
tora delar av Europa inklusive Sverige bär på en tick-
ande åldersbomb. Enligt demografiska prognoser är snart var
fjärde svensk över 65 år. Samtidigt är födelsetalet mycket lågt.

Allt färre skattebetalare skall försörja en allt större grupp åldringar.
En paradox i sammanhanget är att andelen äldre som lönearbetar
minskar samtidigt som det allmänna hälsoläget förbättras.

Många välutbildade äldre lämnar arbetslivet innan de uppnått
pensionsålder. Inom statlig verksamhet är det bara sju procent av de
anställda som stannar kvar i arbetslivet efter att de fyllt 60 år. I fram-
tiden kommer det att råda brist på arbetskraft om inte stora för-
ändringar vidtas. 

I morgondagens arbetsliv måste äldres erfarenhet och kompetens
tas tillvara på ett mycket bättre sätt än idag. Clas-Bertil Ytterberg,
biskop i Västerås och ordförande i regeringens parlamentariska
äldreberedning SENIOR 2005 har kärnfullt uttryckt sig som följer:
"Vi måste riva den mentala Berlinmur som betraktar äldre mer som
ett problem än som en resurs - inte som individer utan som en kate-
gori som lämpligen förströs med kaffe och dragspel".

Enligt Arbetslivsinstitutets projekt "Ett arbetsliv för alla åldrar"
är de vanligaste skälen till att man lämnar sitt yrke i förtid att man
upplever alltför hög tidspress, i kombination med hög mental och
emotionell belastning samt att det saknas utvecklingsmöjligheter.

Enligt Arbetslivsinstitutets analys krävs en mycket större flexibi-
litet i arbetslivet för att de äldre löntagarna ska stanna i yrkeslivet,
inte minst när det gäller arbetstider.

I mars 2004 överlämnade Jordbruksverket sin prognos över den
veterinära arbetsmarknaden fram till 2020. Utredningen föreslår en
utökning av antalet utbildningsplatser inom veterinärprogrammet
fram till 2006. För att arbetsmarknaden skall vara i balans 2020
krävs samtidigt att ett antal veterinärer per år utbildas i Norge eller
Danmark samt att TUVE-programmet bidrar med 15 veterinärer
vartannat år.

Klinisk verksamhet och i synnerhet ambulerande stordjursverk-
samhet kan i många fall upplevas betungande med intensiv jour-
verksamhet och långa dagar. Detta gäller i synnerhet när de norma-
la ålderskrämporna dyker upp.

För att undvika att den veterinära arbets-
marknaden i onödan dräneras på äldre, erfar-
na och kompetenta veterinärer bör de, som
så önskar, beredas möjlighet att stanna i
yrkeslivet. Möjliga medel för detta är en
bra arbetsmiljö, flexibla arbetstider, an-
passning av arbetsuppgifterna och gott
ledarskap.

Bo Eberhardson

Ledamot i förbundsstyrelsen

svensk veterinärtidning nummer 6 •  2004 3

SVERIGES 
VETERINÄRFÖRBUND
BOX 12 709
112 94 S TO C K H O L M

BESÖKSADRESS: Kungsholms Hamnplan 7

E-POST: office@svf.se
HEMSIDA: www.svf.se
TELEFONTID: 9.00–11.30, 12.30-16.30
(MAJ–AUGUSTI: 9.00–11.30, 
12.30–16.00)

KANSLI
TELEFON: 08-545 558 20
TELEFAX: 08-545 558 39

Kanslichef:
KARIN ÖSTENSSON, leg vet
TELEFON: 08-545 558 21
MOBIL: 070-461 14 46
BOSTAD: 018-46 21 21
E-POST: karin.ostensson@svf.se

Förhandlingschef:
ANDERS LEFRELL, jur kand
TELEFON: 08-545 558 25
MOBIL: 070-418 07 99 
BOSTAD: 08-765 91 19
E-POST: anders.lefrell@svf.se

Generalsekreterare SVS:
CHRISTINA AROSENIUS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 24
MOBIL: 070-717 73 19
BOSTAD: 08-651 09 65
E-POST: christina.arosenius@svf.se

Informationschef
JOHAN BECK-FRIIS, leg vet
TELEFON: 08-545 558 33
MOBIL: 070-717 73 25
BOSTAD: 018-54 11 71
E-POST: johan.beck-friis@svf.se

Ombudsman
AMELIE LOTHIGIUS, jur kand
TELEFON: 08-545 558 26
MOBIL: 070-788 70 47
BOSTAD: 08-26 25 39
E-POST: amelie.lothigius@svf.se

Kamrer
RUNE KOSKINEN

TELEFON: 08-545 558 22
E-POST: rune.koskinen@svf.se

Sekreterare
BIRGITTA LARSSON

TELEFON: 08-545 558 23
E-POST: birgitta.larsson@svf.se

MARIANNE LUNDQUIST, SVS, AEA

TELEFON: 08-545 558 27
E-POST: marianne.lundquist@svf.se

AGNETA SVENSSON,SVF

TELEFON: 08-545 558 28
E-POST: agneta.svensson@svf.se

Postgiro:  83 80-8 Allmänna kassan
15 39 33-7 Understödsfonden

Bankgiro: 530-52 22 Allmänna kassan

SVENSK 
VETERINÄRTIDNING
se sista sidan



❘❙❚ innehåll

svensk veterinärtidning nummer 6 •  2004 5

    

  

❘❙❚ ledare av B Eberhardson 

Ålder och arbetsliv 3

❘❙❚ reportage av K Nordin

De är grindvakter i läkemedelsutvecklingen 6

❘❙❚ granskade artiklar
Paratuberkulos – är det en zoonos? 11

av S Sternberg, A Lindberg och S Englund

Kirurgisk behandling av nasalt
fibrosarkom hos häst av N Jansson och H Nyberg 17

❭❱❭ vilken är din diagnos?
– ekg 20

• svar 28

❭❱❭ allmänt
Professorsinstallation vid SLU 2004 21

av J Beck-Friis

Aktiv lokalförening med gamla anor 24

av J Beck-Friis

Veterinära fantasier i ny bok 26

av K Nordin

Grisforskare och praktiserande veterinärer på 
kurs  av C Fellström 29

EU-utvidgningen öppnar för nya kolleger 31

av K Nordin

Dödsorsaker hos varg i Skandinavien 33

av A Bisther

❭❱❭ insänt
Om bruk av elfösare på slakteri 37

av K Hammarberg

❘❙❚ replik
Replik till Anders Engvall och Leif Denneberg 
angående Nor98  av S-L Olsson 39

❘❙❚ månadens epiztel 41

❭❱❭ disputationer
Naturlig E-vitamin bäst för mjölkkon 44

Beteendestudier av möss 45

❘❙❚ noterat
• Nordens första patientförening för hundägare 20

• Livsmedelsverket skickar EU-veterinärer 28

• Dioxin i ekologiska ägg 36

• Kirurgerfarenhet viktig för operationsresultatet 36

•  Veterinärstudent tar över djurklinik 43

• Fällande dom mot slakterichef 46

• Varning för tysk hästhållningsfilosofi 48

• Mer antibiotika till danska grisar 2003 52

Läkemedelsmonografier         45

Kongressser och Kurser                                               46

❘❙❚ kåseri
Stick! av K Hammarberg 53

Specialistkompetens                                        54



VAR GÅR GRÄNSEN? Räcker det med
en låg dos läkemedel för att ett djur
ska få organpåverkan eller ska det till

hög dos för det? Vad gäller om dosintervallet
är snävare eller om problemen bara drabbar
några av alla de djur som får läkemedlet? Kan
samma problematik överföras till människa?
Hur påverkar läkemedlet olika organ?

Anna-Lena Berg och Sivert Bjurström,
båda patologer med veterinär bakgrund
måste ständigt ta ställning till liknande frågor.
De arbetar med säkerhetsvärdering på Astra-

Anna-Lena Berg tillbringar mycket tid framför
mikroskopet. En cancerstudie ger 15 000 vävnads-
snitt som ska analyseras av en patolog.

Text och foto:

Karin Nordin     

Deras bedömningar får stora konse-
kvenser. Gör de fel kan människor
drabbas av läkemedelsbiverkningar
eller företaget förlora miljontals kro-
nor. Men ansvaret skrämmer inte vete-
rinärerna på AstraZeneca.
– Det är roligt, säger Anna-Lena Berg,
patolog.

De är grindvakter i
läkemedelsutvecklingen
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Zenecas avdelning för Safety
Assessment i Södertälje. Alla nya
läkemedel som utvecklas på före-
taget måste passera genom säker-
hetsavdelningens laboratorier i
Sverige, England eller USA och
granskas i toxikologiska studier.

– Vi på Safety Assessment har
den samlade bilden av hur den
prekliniska forskningen ser ut på
hela AstraZeneca, säger Sivert
Bjurström som bland annat har
följt företagets nya trombinhäm-
mare Exanta från tidiga faser ända
ut på marknaden för humanläke-
medel.

Men positionen som grindvak-
ter i läkemedelsutvecklingen krä-
ver stort ansvar. Patologerna får se
till att ha ordentligt på fötterna
för att fatta beslut om utveckling-
ens framtid. Ofta handlar det om
tolkningsfrågor och riskvärder-
ingar. 

– Om läkemedlet är tänkt att
bota livshotande tillstånd såsom
långt framskriden cancer kan vi
acceptera högre biverkningsrisker
än om indikationen gäller mer
harmlösa tillstånd, till exempel enkel smärt-
lindring, menar Sivert Bjurström.

Avvägningen är fin. Vid fel bedömning kan
ett läkemedel komma ut på marknaden och
sedan ge människor svåra biverkningar. Men
är patologerna alltför kritiska kanske mänsk-
ligheten går miste om
ett fantastiskt läkeme-
del. Och naturligtvis
handlar det också om
pengar.

– Det blir lätt svåra
diskussioner. Om ett
projekt kostar många
miljoner och man hit-
tar något som stjälper
det är det inte popu-
lärt. Men vi har väldigt starkt stöd för att inte
känna oss pressade att släppa igenom något
som inte håller, förklarar Sivert Bjurström.

– Patologernas roll är väldigt central. Vad vi
säger är tungt vägande, menar Anna-Lena
Berg.

Hon anser att patologin är en överlägsen

vetenskap för att kunna dra de rätta slutsat-
serna, även om det finns vissa sjukliga föränd-
ringar som inte går att fånga upp i toxikolo-
giska studier.

VARKEN ANNA-LENA BERG ELLER Sivert
Bjurström anser att an-
svaret är betungande.
Snarare uttrycker de sin
situation som ”stimule-
rande”, ”utmanande” och
”rolig”. Till sin hjälp har
de också myndigheternas
föreskrifter om vilka för-
sök som ska göras och hur
de ska användas. Företa-
gets egen kvalitetsgransk-

ningsavdelning kommer också på besök då
och då för att se till att allt sköts enligt proto-
kollet.

– Om ett läkemedel kommer ut på mark-
naden och sedan måste dras tillbaka på grund
av biverkningar beror det oftast på att det inte
gick att förutsäga och inte på att vi faktiskt

❘ ❙ ❚ reportage

svensk veterinärtidning nummer 6 • 2004 7

Gnagare och hund är de
djur som oftast förekommer
i de toxikologiska studierna.
I laboratoriet obduceras
djuren av laboratorieas-
sistenter som specialutbil-
dats för ändamålet. Patolo-
gerna på AstraZeneca obdu-
cerar sällan djur själva.

»Patologernas roll är väl-
digt central. Vad vi säger
är tungt vägande.«

➤



missat någonting, säger
Anna-Lena Berg.

I en cancerstudie som
ofta inkluderar 600 råttor
eller möss blir det omkring
15 000 vävnadssnitt som
måste bedömas. Djuren
delas in i olika dosgrupper.
Utöver en kontrollgrupp
finns tre grupper som får
olika doser. Kontrollerna
och högdosdjuren går till
en första genomgång hos
patologerna som studerar
alla organ. Dyker något
konstigt upp i dessa grup-
per, snittas också de övriga
två djurgrupperna och kon-
trolleras. I första ledet är det
endast en patolog som går
igenom snitten för en stu-
die. En annan av patologer-
na gör sedan stickprover på
tio procent av materialet
och dubbelkollar den första
patologens arbete. En gång

i veckan samlas arbetsgruppens tio patologer,
varav fem är veterinärer, för en gemensam dis-
kussion.

– Det är verkligen ett teamjobb vi håller på
med och då är det roligt att vi har så olika bak-
grund. Patologerna kommer från olika länder
och har olika yrkesbakgrund, som veterinärer
eller läkare. Dessutom arbetar vi med till
exempel kemister, apotekare och biologer och
det blir mer kreativt när alla kommer från
olika yrkesdiscipliner.

– NÄR JAG JOBBADE PÅ SLU trodde jag att
veterinärer var jordens centrum. Här blir man
ödmjuk inför folks breda kunskap samtidigt
som man ser vikten av sin egen, inflikar Sivert
Bjurström.

Men även om det finns plats för olika
yrkesgrupper gäller det att ha rätt bakgrund
för att få arbeta med säkerhetsvärdering.
Anna-Lena Berg och Sivert Bjurström är båda
disputerade och de anser att vägarna in i pato-
login är begränsade.

– Det finns en brist på toxikologiska pato-
loger i världen, men problemet för unga vete-
rinärer är att hitta nyckeln in genom patolo-
gins dörr, förklarar Sivert Bjurström.

– Det är kopplat till situationen på SLU
som gjort att återväxten avstannat, säger

Anna-Lena Berg.
AstraZeneca planerar att inrät-

ta en utbildningstjänst i samarbe-
te med SLU där personen i tjäns-
ten också får utbilda sig till euro-
peisk diplomerad patolog. Det
finns exempel på personer som
genomgått doktorsutbildning

under tjänstgöring på företaget. Försök har
också gjorts med traineetjänster. Men enligt
Anna-Lena Berg behövs det en bredare och

» Här blir man ödmjuk inför folks breda kunskap.«
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Tio patologer arbetar med
säkerhetsvärdering vid Astra-
Zeneca i Södertälje. Fem av
dessa är veterinärer och
Sivert Bjurström är en av
dem. Han uppskattar arbetet
bland annat därför att han
får ta del av all forskning
som företaget bedriver.

❘ ❚  f a k t a

sivert bjurström

Namn: Sivert Bjurström
Ålder: 50 år.
Titel: VMD, Dipl. ECVP, Principal Pathologist.
Familj: 3 barn 19, 17 och 13 år.
Bakgrund: Vik distriktsveterinär, assistent
på institutionen för patologi, SLU, patolog
och chef för djuravdelningen på  Pharmacia,
Uppsala. Patolog på AstraZeneca sedan 1991.
Fritid: Löpning, golf, barnen, resor, föräldra-
gården i Vimmerby, BioVet.
Glad över: Stunder av ”flow” (är inte det-
samma som att allt bara flyter).
Ogillar: Schabloner och kategoriseringar,
hänsynslöshet, all form av bondfångeri och
profitering på människors sökande, sjukdom
eller olycka. Ljudterrorismen från ljudexhibi-
tionistiska förare av motorcyklar med obe-
fintliga ljuddämpare.
Läser: Just nu en bok om redigering av
digital video.
Tror på: Godhet.



mer allmänpatologisk bakgrund än en
traineetjänst kan ge.

– De flesta som blir patologer blir nog det
mer eller mindre av en slump. De som söker
sig till veterinärutbildningen tänker nog inte
att de ska bli patologer, de vill nog ut och
praktisera, säger Anna-Lena Berg som själv
hade siktet inställt på att bli djurdoktor efter
utbildningen. 

Efter några år i klinisk verksamhet upp-
täckte hon dock att det inte var riktigt rätt för
henne. Sivert Bjurström hade tänkt sig ett liv
som distriktsveterinär men hamnade inom
patologin därför att han under en period av
sitt liv ville bo i Uppsala. Båda är väldigt
nöjda med sina beslut att jobba med patologi.

– VI HAR VÄRLDENS LYXIGASTE JOBB. Vi
sitter mitt i händelsernas centrum i forsk-
ningen och har många internationella kon-
takter. Det vi gör är värdefullt och viktigt, vi
jobbar i grupper med gemensamma mål och
konkurrerar inte med varandra, säger Anna-
Lena Berg.

– Och vi har ingen jour, flikar Sivert Bjur-
ström in med ett leende.

Tankarna går osökt till jämförelser med
SLU eftersom båda tidigare arbetat där.

– Här finns all utrustning man kan tänka
sig medan jag inte ens hade egen kamera till
mitt mikroskop på SLU. Och jag slipper att
ständigt söka pengar, utbrister Anna-Lena
Berg med eftertryck.

Hon menar att det är en myt att forsk-
ningen på läkemedelsföretag är helt styrd
uppifrån och att forskaren inte kan komma
med egna initiativ. Visserligen är forskningen
kring de substanser som ska bli läkemedel
hemlig, men det finns alltid intressanta för-
greningar där det går att bedriva egen forsk-
ning och dessutom publicera den, enligt
henne.

– Kvaliteten på det jag publicerat här är
dessutom bättre än det som jag gjorde på SLU
eftersom vi har större resurser här. Att den
akademiska forskningen skulle vara fri är en
illusion. Sanningen är att i dagens svåra eko-
nomiska situation krymper den akademiska
friheten allt mer. Den finns bara för några få
som lyckas få in riktigt stora anslag.

– De som får de stora
anslagen måste ändå
följa de trender som gäl-
ler för dagen i forsk-
ningsstiftelserna. Det ger
ingen sann frihet i forsk-
ningen, hävdar Sivert
Bjurström.

Förutom arbetet i
utvecklingen av läkeme-
delskandidater bidrar
också patologerna på
AstraZeneca med pato-
logistöd i de tidiga upp-
täckarfaserna. Bland an-
nat gäller detta morfolo-
gisk karaktärisering av
djurmodeller och råd om
vilka modeller och vilka
terapeutiska mål som
kan användas i olika stu-
dier. ■

❘ ❚  f a k t a

anna-lena berg

Namn: Anna-Lena Berg
Ålder: Evigt 29 år.
Titel: VMD, docent i patologi, Associate Director.
Familj: Gift med Mikael Berg, forskare vid SLU.
Tvillingar, sex år gamla.
Bakgrund: Klinikveterinär två år, ett antal år vid
institutionen för patologi, SLU, i olika tjänster,
patolog på AstraZeneca sedan år 2000.
Ångrar inte: Att hon lämnat akademin bakom
sig.
Ogillar: Jantementalitet och inskränkthet.
Gillar: Champagne och vacker musik.
Läser: Engelsk historia, just nu en bok om Mary
Stuart. True crime (kriminalfall som hänt i verk-
ligheten).
Tror på: Människans egen kraft och vilja att
förändra sitt liv.
Motto: Allt genast.
Fritid: ”Vad är det?”
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Elektronmikroskopisten
Gunnel Arnerup kom-
municerar med Sivert
Bjurström om de bilder
som visas upp på
elektronmikroskopets
dataskärm.

En biomedicinsk analyti-
ker analyserar prover
med hjälp av Laser
Capture Microdissec-
tion. Lasertekniken gör
det möjligt att plocka ut
enskilda celler för studi-
er av bland annat RNA
och genuttryck.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
SUSANNA STERNBERG, leg veterinär, VMD, ANN LINDBERG, leg

veterinär, VMD och STINA ENGLUND, FD.*

Paratuberkulos – är det en zoonos?
Paratuberkulos förekommer
hos idisslare i hela världen.
Sverige har internationellt
sett ett gott läge vad avser
sjukdomen. Frihet från para-
tuberkulos är dock svår att
säkerställa då symtomen är
diffusa och diagnostiken
bristfällig. Paratuberkulos har
kopplats samman med
Crohns sjukdom hos männi-
ska och god kontroll av sjuk-
domen är angeläget både ur
djurhälsoperspektiv och från
livsmedelssynpunkt. Svenska
veterinärer bör därför upp-
märksamma misstänkta
symtom och se till att prov-
tagning sker av potentiella
fall.

I N LEDN I NG
Paratuberkulos förekommer hos
idisslare i hela världen. Enligt uppgifter
från veterinärmyndigheterna tros ca
hälften av mjölkbesättningarna i Dan-
mark vara infekterade, i Finland anges
sjukdomen vara ytterst sällsynt medan
den i Norge är vanligt förekommande
hos framför allt get och mera sällsynt
hos nötkreatur. Eftersom flertalet länder
inte bedriver någon regelrätt övervak-
ning för sjukdomen är officiell statistik
avseende förekomst av paratuberkulos i
olika länder svår att få tag på. I de flesta
europeiska länder antas en relativt hög
prevalens av paratuberkulos, men ingen
kan säga hur hög (Figur 1). På grund av
sjukdomens kroniska natur och brister-
na hos tillgängliga diagnostiska metoder

är det också svårt för något land att
säkert kunna säga att man inte har sjuk-
domen. Många länder, däribland
Australien, Nederländerna, Storbritan-
nien och Norge har bedrivit kontroll-
och/eller övervakningsprogram för
paratuberkulos under flera år, med vari-
erande framgång. I Sverige lyder sjuk-
domen under epizootilagen. 

Det finns forskare som menar att det
agens som orsakar paratuberkulos,
Mycobacterium avium subsp paratuber-
culosis (M avium p), spelar en viss roll i
patogenesen av den kroniska tarmsjuk-
domen Crohns sjukdom hos människa.
I takt med att nya belägg framförts har
röster höjts för en ökad kontroll av para-

tuberkulos hos djur (13). Eftersom bak-
terierna har visats kunna överleva pastö-
risering (11) skulle infektion hos mjölk-
kor kunna innebära att människor
exponeras för smittan via mjölk. Detta
har lett till att mejeriindustrin på senare
år uppmärksammat paratuberkulos och
tagit initiativ till diskussioner om kon-
troll och bekämpning (17). 

CROH NS SJ U KDOM 
HOS MÄN N ISKA
Crohns sjukdom är en ospecifik kronisk
tarmväggsinflammation, vanligtvis lo-
kaliserad till distala ileum och colon.
Sjukdomen uppträder ofta i skov, med
tillfälliga tillfrisknanden och upprepade ➤

Figur 1. I de flesta europeiska länder antas en relativt hög prevalens av paratuberkulos hos
nötkreatur, men ingen kan säga hur hög.
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återfall i form av
buksmärta, diar-
ré och ibland
melena (26, 28).
Extraintestinala
lesioner i form
av fistlar och
bölder förekom-
mer i många fall

(28) och tarmstrikturer är en vanlig
sekundär komplikation (9). Orsaken till
sjukdomen är fortfarande oklar, men
viss ärftlighet har konstaterats, där fak-
torer i immunsystemet tycks vara avgö-
rande för sjukdomsutvecklingen (1, 26,
28). Gener lokaliserade till kromosom
16 har visats spela stor roll för mottag-
lighet för sjukdomen (8, 19, 26). En
annan faktor som tycks påverka mottag-
lighet för sjukdomen är rökning (19,
28). 

Någon form av mikrobiellt agens har
diskuterats under lång tid och ett antal
olika mikroorganismer har isolerats från
patienter med Crohns sjukdom (19, 22,
26, 28). Bland dessa kan nämnas Strep-
tococcus pneumoniae (23), Yersinia pseu-
dotuberculosis (16), Listeria monocytoge-
nes (22), cytomegalovirus (25), mäss-
lingvirus (18) och Mycobacterium avium
subsp paratuberculosis (3, 5, 13, 20).
Den senare är det enda mikrobiella

agens som hittills inte kunnat avfärdas,
men sambandet är ännu inte klarlagt
(26, 27, 28). M avium p kan isoleras från
tarmbiopsier både från
Crohns-patienter och
friska kontroller (5),
om än i högre frekvens
från Crohns-patienter.
De bakteriestammar
som isoleras från män-
niska kan vanligen inte
odlas fram med de
metoder som används
för diagnostik av para-
tuberkulos hos djur.
Förbättrade metoder
har dock lett till en
ökad frekvens isolering
av M avium p från
tarmbiopsier hos män-
niska (5, 13, 20).
Genetiska skillnader mellan en del bak-
teriestammar isolerade från människor
och bakteriestammar isolerade från djur
har identifierats, vilket kan tyda på att
vissa stammar av  M avium p har adap-
terats till den humana värden (4).
Crohns sjukdom behandlas med bland
annat kortikosteroider och i vissa fall har
också antibiotika en gynnsam effekt, vil-
ket har tolkats som bevis för en mikro-
biell orsak (14, 15).

PARATU BERKU LOS HOS DJ U R
Paratuberkulos är en kronisk tarmsjuk-
dom hos idisslare som orsakas av Myco-
bacterium avium subsp paratuberculosis.
Infekterade djur utskiljer bakterierna via
faeces och smittvägen är huvudsakligen
fekal-oral. Djuren infekteras troligen i
ung ålder men sjukdomssymtom ses
först hos vuxna djur, tidigast i tvåårsål-
dern. Det mest framträdande symtomet
är avmagring (Figur 2) och ibland ses
även diarré, som kan vara intermittent
(24). Det finns ingen behandling och
drabbade djur dör så småningom av
sjukdomen. Infektionen ger upphov till
en granulomatös infektion i tarmslem-
hinnan, främst i bakre delen av tunntar-
men. Vid slakt eller obduktion ses i
framskridna fall en förtjockad slemhin-
na med korrugerad yta i drabbade tarm-
partier (2) (Figur 3). Det är vanligt att
sjukdomen förlöper subkliniskt, vilket
bidrar till att smittspridning kan ske
under lång tid innan infektionen påvi-

sas. Bakterien är mycket persistent i mil-
jön (21) och tålig vad avser fysikalisk
och kemisk påverkan (10). Vilda idissla-
re kan fungera som reservoarer för smit-
tan (32) och även kaniner har visats
kunna infekteras och utskilja smittäm-
net (12).

Förutom de allvarliga symtom som
ses vid klinisk sjukdom, och de förluster
som uppstår på grund av att djur insjuk-
nar och dör, kan infektionen ge upphov

Figur 2. Avmagring
trots bibehållen
aptit där behand-
ling, såsom avmask-
ning, inte ger resul-
tat skall föranleda
misstanke om para-
tuberkulos.

➤

Symtom/kriterier som tillsammans skall 
föranleda misstanke om paratuberkulos i fält:
• Vuxen idisslare i kombination med:
• Avmagring trots bibehållen aptit, tillräcklig

fodergiva och antiparasitär behandling.
• Eventuell diarré (måste inte vara med för att

paratuberkulos skall misstänkas).
• Eventuella anamnestiska uppgifter om kontakt

med paratuberkulossmittad besättning (måste
inte vara med för att paratuberkulos skall
misstänkas).

Symtom/kriterier som tillsammans skall föran-
leda misstanke om paratuberkulos på slakteri:
• Vuxen idisslare i kombination med:
• Dåligt hull.
• Tarmförändringar i form av förtjockad tarm-

slemhinna.
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Figur 3. Ileum med typiska förändringar i form av förtjock-
ad slemhinna med korrugerad yta.
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till stora produktionsförluster i form av
nedsatt mjölkproduktion (6) och för-
sämrad tillväxt (7).

SVENSKA U N DERSÖKN I NGAR 
I Sverige har paratuberkulos påvisats i
ett 50-tal nötbesättningar, varav den
senaste år 2000. Alla dessa besättningar
har slaktats ut och sanerats (31). Hittills
har smittan bara hittats i köttproduce-
rande besättningar. 1998 startades ett
frivilligt kontrollprogram för avelsbe-
sättningar inom köttdjursproduktio-
nen, med syftet att hitta eventuella smit-
tade avelsbesättningar och förhindra
smittspridning från dessa (29). Paratu-
berkulos har inte påvisats i svenska
mjölkbesättningar och inte heller hos
svenska får. Men eftersom sjukdomen är
svårupptäckt är den passiva övervak-
ningen (anmälningsplikt vid klinisk
misstanke) långt ifrån tillräcklig för att
säga att dessa djurpopulationer är fria
från sjukdomen. 

Riktad övervakning i form av träck-
provsundersökningar har utförts i
mjölkbesättningar under 2001 (30) och
upprepas 2004. Serologiska screeningar
av svenska får har genomförts årligen på
sera insamlade i Maedi-Visna-program-
met. Under 2004 kommer denna scree-
ning att ersättas av träckprovsundersök-
ningar i fårbesättningar. I den serologis-
ka övervakningen har i genomsnitt en
besättning per år drabbats av restriktio-
ner enligt epizootilagen på grund av
positiva serumprover. Efter vidare
utredning med avlivning av positiva
djur och uppföljande undersökningar av
övriga har misstankarna kunnat avskri-
vas.

SMITTAR PARATU BERKU LOS FRÅN
DJ U R TI LL  MÄN N ISKA?
Frågetecknen kvarstår kring länken mel-
lan paratuberkulos och Crohns sjukdom
(26, 27) (Figur 4). Ett argument som
framförs mot teorin att paratuberkulos
hos djur skulle utgöra en risk för män-
niskor att få Crohns är att Sverige, som
har en dokumenterat låg förekomst av
paratuberkulos hos djur, har en interna-
tionellt sett hög prevalens av Crohns

sjukdom hos människa. Liknande brist
på samband mellan förekomst av
Crohns hos människa och förekomst av
paratuberkulos hos djur ses i andra län-
der (26).

Dock har man i ett flertal undersök-
ningar påvisat M avium p i tarmbiopsier
från patienter med Crohns sjukdom (3,
5, 13, 20). I en nyligen genomförd stu-
die på svenska patienter med kronisk
tarmsjukdom påvisades M avium p i 33
av 59 prover, dvs hos 56 procent av pati-
enterna (J Hermon-Taylor, personligt
meddelande, 2004).

SVERIGES STATUS AVSEEN DE PARA-
TU BERKU LOS
Internationellt sett intar Sverige en sär-
ställning vad gäller paratuberkulos. Vi
har en låg prevalens, vi vidtar kraftiga
bekämpningsåtgärder närhelst sjuk-
domen påvisas och vi har flera aktiva
övervakningsprogram. Inom OIE (Offi-
ce Internationale des Epizooties) pågår
ett arbete med att ta fram nya riktlinjer
för att kunna klassa länder som "fria"
avseende paratuberkulos. I dagsläget är
Sverige ett av de få länder som kan tän-
kas uppfylla kriterierna för "friförklar-
ing", vilket skulle vara positivt för både
nöt- och fårsektorn. 

Detta faktum, tillsammans med den
eventuella kopplingen mellan paratu-
berkulos och Crohns sjukdom, gör att
det är viktigt att fortsätta att undersöka
och dokumentera den svenska nötpopu-
lationens status, i synnerhet för mjölk-

besättningarna. Eftersom diagnostiken
ännu är bristfällig och långsam måste
den aktiva övervakningen stå på flera
ben. En mycket viktig del i denna är
anmälan av kliniska misstankar (Figur
5). Under 2002 och 2003 anmäldes
totalt fyra fall av misstänkt paratuberku-
los till Jordbruksverket, vilket med
tanke på de diffusa symtom som för-
knippas med sjukdomen sannolikt är en
grav underrapportering. Det är viktigt
att svenska veterinärer har sjukdomen i
åtanke och verkligen tar prov i de fall där
paratuberkulos inte kan uteslutas (se
vidare faktaruta).

SUMMARY
Paratuberculosis – is it a zoonosis?
Paratuberculosis (also known as Johne's
disease) is a well-known disease of rumi-
nants all over the world. In Sweden, the
disease has been found in some beef
cattle herds, but not in any other dome-
stic ruminants or wildlife. A control
programme for beef cattle herds was
started in 1998. Due to the vague clini-
cal picture and lack of sensitivity of avai-
lable diagnostic tests, freedom from
paratuberculosis is difficult to ascertain.
A possible link between paratuberculo-
sis and Crohn's disease in humans has
been proposed but the exact nature of

Figur 4. Fiberendoskopisk bild av
colonslemhinna hos människa med
Crohns sjukdom. Frågetecknen kvarstår
kring länken mellan paratuberkulos och
sjukdom hos människa.
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Figur 5. En mycket viktig del i den aktiva
sjukdomsövervakningen är anmälan av
kliniska misstankar. Diarré är ett vanligt
symtom vid paratuberkulos hos nötkrea-
tur, men ses inte alltid.
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this link has not been established. 
Mycobacterium avium subsp paratu-

berculosis, the causative agent of paratu-
berculosis in animals, has been isolated
from patients with Crohn's disease, but
it has also been isolated from patients
with other bowel diseases, albeit to a les-
ser extent. As long as the zoonotic
potential of paratuberculosis cannot be
excluded, the control of paratuberculo-
sis in animals is important from a
human health perspective. Surveillance
and control is also important for animal
health, as the disease is fatal for clinically
affected animals and causes production
losses in subclinically infected animals.
Veterinarians should always have para-
tuberculosis in mind when symptoms
such as weight loss for no obvious rea-
son, with or without diarrhoea, are pre-
sent in adult ruminants.
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Vad veterinären skall göra vid 
misstanke om paratuberkulos:
• Kontakta Jordbruksverket per telefon och meddela

att paratuberkulos inte kan uteslutas och att prov-
tagning därför är nödvändig. Utanför kontorstid,
om Jordbruksverket inte går att nå, kontakta SVA-
epizootologen.

• Om misstanken är svag och inga kontakter med
paratuberkulossmittade besättningar eller andra
epidemiologiska skäl föreligger som stärker miss-
tanken, kan prov tas utan att besättningen spär-
ras.

• Ta träckprov (minst 0,5 dl) i dubbla plastpåsar eller
plastburk som läggs i plastpåse. Förslut ordentligt
och skicka till SVA tillsammans med ordentligt
ifylld remiss (med anamnes, djurägarens adress
och telefonnummer samt djurets identitet) där
det framgår att Du pratat med Jordbruksverket
om fallet. Jordbruksverket bekostar odlingen.

• På slakteri tas istället förändrad tarm, regional
lymfknuta och tarminnehåll. I dessa fall bör man
rådgöra med SVA om provtagning, förpackning
och insändande, eftersom optimal provtagning
kan bero av förändringarnas art och lokalisation.
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Kirurgisk behandling av nasalt
fibrosarkom hos häst
I artikeln beskriver författarna en
modifierad så kallad bone flap-
metod för kirurgisk tillgång till
näshålan hos häst. Metoden använ-
des för att avlägsna en tumör i
näshålan hos ett treårigt varm-
blodssto.

I N LEDN I NG
Reducerad prestationsförmåga på grund
av näshåleobstruktion som förorsakats
av neoplastiska nybildningar är ovanligt
hos hästar (4). Andra orsaker till näshå-
leobstruktion är polyper, hematomer
och infektiösa processer (4). I förelig-
gande artikel beskrivs ett fall av nasalt
fibrosarkom som förorsakade total
obstruktion av vänster näshåla och som
exstirperades via en så kallad "bone
flap".

FALLBESKRIVN I NG
Ett treårigt varmblodssto inkom till
ATGs Hästsjukhus, Skara, för utredning
av en obstruerad näshåla på vänster sida.
Hästen hade tidigare undersökts på en
annan hästklinik där det konstaterats att
näshåleobstruktionen förorsakade redu-
cerad prestationsförmåga. Vid den kli-
niska undersökningen var hästens all-
mäntillstånd opåverkat. Lindrigt, mu-
köst, vänstersidigt näsflöde observera-
des. Perkussion visade på dova ljud över
näshålan på vänster sida. Munhåleun-
dersökning var utan anmärkningar. Vid
endoskopi av vänster näshåla konstate-
rades en hård nybildning dorsalt som
förorsakade totalobstruktion och devia-
tion av nässkiljeväggen åt höger. Efter-
följande röntgenundersökning av näs-
och bihålor visade på en välavgränsad
förtätning dorsomedialt på vänster sida
från den rostrala kanten av P2 till den

kaudala kanten av
M1 (Figur 1 A
och B). För en
fullständig radio-
logisk undersök-
ning användes
både lateral- och
dorsoventralpro-
jektion. Mot bak-
grund av den kli-
niska och radio-
logiska undersök-
ningen ställdes
diagnosen miss-
tänkt näshålene-
oplasi. För att
närmare utreda
neoplasins karak-
tär togs en biopsi
via vänster näs-
borre på stående
häst. Biopsin gav
dock ett ospecifikt svar i form av kro-
nisk, hyperplastisk rinit, vilket antagli-
gen berodde på att enbart ett ytligt skikt
av tumörvävnaden kunde avlägsnas från
den relativt hårda nybildningen. Efter-
som stoet var dräktigt och det befarades
att nybildningen skulle växa ytterligare

och således förorsaka obstruktion även
av höger näshåla, beslutades att avlägsna
den kirurgiskt.

OPERATION
Hästen medicinerades preoperativt med
normaldoser av penicillin, gentamycin

Figur 1 A och B.

Röntgenbild av
huvudet på hästen
i fallbeskrivningen.
En välavgränsad
förtätning dorso-
medialt på vänster
sida från den
rostrala kanten av
P2 till den kaudala
kanten av M1 ses
(pil). A: lateralpro-
jektion, B: dorso-
ventralprojektion.

1A.

1B.

➤
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och flunixin intravenöst. Efter sövning
enligt djursjukhusets rutinmetod (Myo-
laxin® + pentotal följt av inhala-
tionsnarkos med isofluran) placerades
hästen i höger sidoläge och operations-
området i nasalbensregionen på vänster
sida klipptes, steriltvättades och duka-
des in rutinmässigt. En bågformad
hudincision med basen vid mittlinjen,
vars kaudala begränsning låg ett par cm
rostralt om en linje mellan de mediala
ögonvinklarna och som sträckte sig ca
15 cm rostralt, genomfördes (Figur 2).
Incisionen fortsattes ner genom peri-
ostet till nasalbenet som frilades på ett ca
5 mm brett område längs hela incisio-
nen. Därefter mejslades ett snitt med
sneda kanter i benvävnaden i det peri-
ostfria bandet, vilket möjliggjorde att
nasalben och hud kunde lyftas som ett
lock med basen vid mittlinjen (så kallad
"bone flap approach"). På detta vis ska-
pades tillgång till vänster näshåla. Hela

näshålan var utfylld med porös tumör-
vävnad som avlägsnades i småbitar med
hjälp av en rongeur (Figur 3 och 4).
Centralt i tumören fanns ett område
med nekros och purulent sekret.
Tumörvävnad och purulent sekret spa-
rades för patologisk-anatomisk diagnos
(PAD) respektive bakteriologisk under-
sökning. Nybildningen utgick från den
dorsala och den ventrala conchan och
motsvarade i storlek vad som observe-
rats på röntgenbilderna. Efter att all
tumörvävnad avlägsnats spolades näshå-

len med steril koksaltslösning och torka-
des upp med kompresser. Måttlig, diffus
blödning från näshåleväggen kvarstod
dock varför näshålan tamponerades
med en stor kompress för postoperativ
hemostas. Kompressen suturerades fast i
huden vid vänster näsborre. Därefter
kunde nasalbenslocket läggas på plats.
De sneda kanterna som mejslats i ben-
vävnaden underlättade en noggrann
anpassning av locket till den kringlig-
gande benvävnaden. Periost och subku-
tis suturerades med hjälp av fortlöpande
Vicryl 0 och huden förslöts med hud-
clips (Figur 5).

POSTOPERATIVT FÖRLOPP
Kompressen i näshålan plockades bort
efter uppvakningen och efter detta kvar-
stod enbart ett lindrigt, rödfärgat näsflö-
de.  Hästen andades nu också genom
vänster näsborre. Behandling med peni-
cillin och gentamycin i standarddoser
fortsattes i 17 respektive fem dagar
postoperativt. Flunixinbehandlingen
pågick i nio dagar efter operationen.
Operationssåret läkte komplikations-
fritt och hudclipsen kunde tas efter tio
dagar, varefter hästen skickades hem för

➤

Figur 2. Schematisk, dorsal bild av opera-
tionsområdet. Det bågformade snittet,
som möjliggjorde tillgång till näshålan
på vänster sida, är angivet med hjälp av
den prickade röda linjen.

Figur 3. Operationsbild som visar exstirpationen av tumörvävnad (T) från näshålan.
Nasalbenslocket (N) är vikt åt sidan.

Figur 4. Tumörvävnad som exstirperats
från näshålan. Vävnaden var porös och
fick exstirperas i småbitar.
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fortsatt antibiotikabehandling och vila. 
PAD-en avslöjade att tumören var ett

dåligt differentierat fibrosarkom. Den
bakteriologiska undersökningen visade
på riklig växt av Streptococcus zooepide-
micus i renkultur.  

Ett halvår efter klinikvistelsen födde
stoet ett normalt föl. Stoet blev dräktigt
den följande säsongen och födde återi-
gen ett normalt föl. Ungefär 20 månader
efter operationen började hästen lukta
ur vänster näsborre och eftersom den i
den dåvarande säsongen inte kunnat bli
dräktig valde ägaren att avliva hästen.

DISKUSSION
Tekniken för unilateral, kirurgisk öpp-
ning av bihålor och den kaudala delen
av näshålan på häst med hjälp av en så
kallad "frontonasal bone flap" finns
beskrivet i litteraturen (2). I det här
redovisade fallet användes en modifierad
bone flap-teknik som sträckte sig längre
rostralt än den ursprungligt beskrivna
tekniken. Denna modifikation möjlig-
gjorde tillgång till hela näshålan, vilket
underlättade den kirurgiska exploratio-
nen och exstirpationen av tumören. Få
komplikationer har rapporterats i sam-
band med användning av bone flap-tek-
niken (2) och i det här beskrivna fallet
läkte incisionen utan anmärkningar.

Näshåleneoplasier är ovanliga hos
häst (3). I en studie som omfattade 277
hästar med bihåle- och/eller näshåle-
sjukdomar utgjorde neoplasier enbart
7,6 procent av fallen (6). Sinonasalt
fibrosarkom som i det här rapporterade
fallet är en mycket ovanlig neoplasi hos
häst och såvitt författarna vet har enbart
fyra fall beskrivits i litteraturen (1, 5).
Tre av fallen opererades och av dessa
överlevde endast ett fall mera än 16
månader utan återfall. Fibrosarkom hos
häst är en lokalt invasiv och icke-metas-
taserande neoplasi (4) som ofta på
grund av den aggressiva, lokala expan-
sionen orsakar omfattande skador. I det
beskrivna fallet var tumören lokaliserad
till vänster näshåla och hade medfört
deviation av nässkiljeväggen åt höger.
Utöver detta hade tumören inte förorsa-
kat skador på de kringliggande struktu-

rerna. Sekundär infektion och nekros av
tumörvävnad, som iakttogs i detta fall,
är vanligt förekommande (4). Total
exstirpation av tumören medförde
(enligt djurägarens uppgifter) inget kli-
niskt recidiv under 20 månader, och
stoet fölade två gånger efter operatio-
nen.

SUMMARY
Surgical treatment of nasal fibro-
sarcoma in a horse
A 3-year-old standardbred mare that
developed performance intolerance due
to a left-sided nasal obstructive lesion
was admitted to Skara Equine Hospital
for evaluation. Radiography revealed a
large radiodense lesion in the left nasal
cavity and a slight deviation of the nasal
septum. Exploration of the left nasal
cavity via a bone flap approach exposed
a large, porous tumour that totally obli-
terated the nasal passage. The tumour
was extirpated in toto and the bone flap
healed uneventfully. Based on histologi-
cal examination of the tumour tissue, a
diagnosis of poorly differentiated fibro-
sarcoma was made. After surgery, the
horse no longer experienced nasal
obstruction and was used as a brood
mare that since surgery gave birth to 2
healthy foals. Approximately 20 months
after surgery, the horse developed signs

of nasal obstruction and was euthanati-
zed.
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Figur 5. Bild som visar operationsområdet efter förslutningen av nasalbenslocket (sk
bone flap). Operationssåret läkte komplikationsfritt. En stor kompress (K) placerades i
näshålan för postoperativ hemostas. Kompressen suturerades fast i huden vid vänster
näsborre och togs bort efter uppvaknandet.



Vilken är din diagnos? – EKG

Vid undersökning av hälta hos en gammal
hund upptäcktes en hjärtarytmi. Fallet är
insänt av Djursjukhuset Albano, Rinkebyvägen
23, 186 32 Danderyd. Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Norsk älghund, hane, 11 år 
Anamnes: Hunden inkom till kliniken för under-

sökning av en bakbenshälta varvid en arytmi upp-
täcktes vid hjärtauskultation. Hunden visade inga
symtom förutom hältan.

Status: Dubbelsidig bakbenshälta som lokalisera-
des till höftlederna, hjärtarytmi, i övrigt inget
onormalt.

EKG: se Figur 1.

svar se sidan 28
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Figur 1. EKG, avledning II, pappershastighet 50 mm/s, 1 cm = 1 mV.

Nordens första patient-
förening för hundägare
❘ ❙ ❚ Nordens första patientförening för
hundägare med artrosdrabbade hundar
har bildats i Sverige. Patientföreningen
Hundartros ska vara ett nationellt forum
för information och erfarenhetsutbyte
om den ledsjukdom som drabbar cirka en
femtedel av alla hundar. Bakom Patient-
föreningen Hundartros står ett antal
entusiastiska hundägare från hela landet.
Föreningens stora uppgift blir att råda

bot på okunskapen kring hundartros.
– Svenska hundägare kan för lite om

artros och hur man behandlar den. Därför
vet vi inte vad vi ska göra när hunden blir
halt och stel, säger Mona Mikaelsson
Törnblom, nybliven ordförande för
Patientföreningen Hundartros. Förening-
en har redan inlett ett tätt samarbete
med Sveriges ledande experter på hun-
dartros och smådjursortopedi.

– Vi planerar att erbjuda föredrag och
seminarier för våra medlemmar men
också nyheter, tips och möjligheten att

ställa frågor kring lindring och behand-
ling av artros via vår nätsajt www.hund
artros.se, som vi lanserar i slutet av april,
säger Mona Mikaelsson Törnblom.

En viktig roll för Patientföreningen är
att vara en plattform för erfarenhetsutby-
te mellan hundägare, bland annat genom
ett diskussionsforum på sajten. – Hund-
ägare som inte är veterinärmedicinskt
bevandrade behöver få råd och tips på
vanligt begripligt språk, säger Milla
Hedman, vice ordförande i patientföre-
ningen. ■

❘ ❙❚ noterat



SLU genomgår som de flesta SVT-läsare
säkert vet stora förändringar, kombinerat med
kraftiga besparingsbeting. Den sedan årsskif-
tet 2003-2004 nybildade fakulteten för vete-
rinärmedicin och husdjursvetenskap har hört
till de hårdast drabbade delarna av universite-
tet. Trots detta kunde fakulteten vid årets
installationshögtid presentera hela åtta nya
professorer.

Som brukligt är vid professorsinstallationer
föregicks den formella ceremonin av två
dagars installationsföreläsningar, där de nya
professorerna på ett populärvetenskapligt sätt
förväntas presentera sina ämnen. Årets före-
läsningar ägde rum den 1-2 april, och bjöd på
ett högkvalitativt och underhållande pro-
gram. Åhörarintresset var också ovanligt stort,
då större delen av sittplatserna på "Loftet"
periodvis var upptagna. Den intresserade all-
mänheten lyste visserligen med sin frånvaro.
Då åhörarna till största delen bestod av andra
professorer och akademiska medarbetare till
installandi, blev frågestunderna istället intres-
santa.

DEN ATLETISKA M JÖLKKON
Först ut från veterinär- och djurfakulteten var
Kjell Holtenius, ny professor i husdjurens
utfodring och vård. Pappa Paul Holtenius,
pensionerad professor från den tidigare vete-
rinärmedicinska fakulteten, satt stolt på läkta-
ren.

Kjell Holtenius konstaterade att den svens-
ka mjölkkon idag gör en beundransvärd atle-
tisk prestation, varje dag. På 100 år har de
svenska korna i genomsnitt fyrdubblat sin
mjölkproduktion, utan hjälp vare sig av hor-
moner eller andra kemiska produktionshöjan-
de substanser. Det är istället en förbättrad
foderstat och ett kontinuerligt avelsarbete

som ligger bakom förändringen. Korna
genomgår nu dock en metabolisk stress i bör-
jan av varje laktation, vilket påverkar djurens
hälsa och välfärd. För att motverka den meta-
boliska stressen kommer Holtenius att påbör-
ja försök med kontinuerlig laktation, utan
sinläggning mellan
kalvningarna. En annan
möjlighet är att införa
evig laktation, utan
någon ny seminering.
Båda dessa metoder
sänker kons totalavkast-
ning, men kan ändå
vara ekonomiskt intres-
santa genom att djurens
sjuklighet också mins-
kar.   

OM STATISTI K OCH TRO
Ehrling Strandberg är ny professor i husdjurs-
genetik, och förespråkade i sin föreläsning ett
balanserat avelsprogram, för att få fram bättre
fungerande djur. Goda avelsprogram kräver
att man använder och behärskar statistik, även
om de flesta icke-statistiker tycker ämnet är
tråkigt och obegripligt, påpekade han.
Genom utnyttjande av statistiska uppgifter
och genetisk kunskap, kan man dock snabbt
selektera fram flera önskvärda egenskaper
samtidigt hos djur. Detta gäller för såväl lant-

Professorsinstallation vid SLU 2004

Fredagen den 2 april installerade SLU i
Uppsala 19 nya professorer, varav åtta
vid fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap. I en tid av åtstram-
ningar och ekonomisk osäkerhet kunde
fakulteten glädjas åt ett ovanligt stort
tillskott av det akademiska livets stötte-
pelare, professorerna.

Kjell Holtenius konstaterade
att den svenska mjölkkon
idag gör en beundransvärd
atletisk prestation, varje dag,
utan några dopingpreparat.
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»På 100 år har de svenska
korna i genomsnitt fyrdubblat
sin mjölkproduktion...«
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bruksdjur som för
t ex hundar, konsta-
terade Strandberg.

Ulf Emanuels-
son verkade tro på
sin föregångares tal
om statistikens för-
träfflighet, men så
byggde hans egen
föreläsning också
på temat "Vad ska
man tro på?". Som
ny professor i vete-
rinärmedicinsk epi-
demiologi lade han
fram sina trossatser
i fem punkter: Tron
på förebyggande
djurhälsovård, tron
på epidemiologiska
metoder, tron på
den "svenska mo-
dellen", tron på

samarbete mellan olika yrkeskategorier och
slutligen tron på SLUs djurfakultet. Den sista
trossatsen skyndade sig dekanus Arvid Uggla
att stötta helhjärtat, och SLU-rektorn Ann-
Christin Bylund sällade sig också till trosbe-
kännarna. – Då är vi i alla fall tre personer
som tror på fakulteten, avslutade Ulf Emanu-
elsson.

SMÅDJ U RSPROFESSORER
Inom smådjurssektorn installerade SLU i år
två nya professorer. 

Anne-Sofie Lagerstedt är professor i små-
djurskirurgi, och beskrev varför pyometra hos
hund är ett fall för kirurgen. Hon förklarade
att den bakteriella orsaken bakom pyometra
oftast är infektion med Escherichia coli, där
färska studier visat att bakterierna kommer
från rektum och sprids till livmodern via hun-
dens perineum. Att vissa hundar blir dåliga
efter det kirurgiska avlägsnandet av uterus
beror på endotoxinemi. Det går ännu inte att
genom provtagning innan operationen avgö-
ra i vilka fall endotoxinutsöndringen är så
omfattande att den allvarligt kan påverka pro-
gnosen för ingreppet. Forskning pågår dock
för att hitta sätt att analysera hundens endo-

toxinpåverkan.
Inom kardiologin är Jens Häggström redan

ett välkänt namn världen över, varför det kän-
des naturligt att han nu även kan lägga pro-
fessorstiteln till namnet. Jens Häggström pas-
sade för övrigt på att kombinera installatio-
nen med sin 40-årsdag. Han pekade i sin före-
läsning på de fördelar för den komparativa
medicinen, som finns i studier av kliniska
hjärtsjukdomar hos djur. Djuren röker inte,
tar inga droger och drabbas inte av åderför-
kalkning, men har till stor del samma hjärt-
sjukdomar som människor. Kliniska studier
på djur blir därmed "renare" och enklare att
dra slutsatser från än motsvarande studier på
människor. Dessutom minskar användningen
av försöksdjur om man kan utföra forskning-
en utifrån studier av naturligt sjuka sällskaps-
djur.

MATRIX OCH MATFÖRGI FTN I NGAR
Stina Ekman trodde man först hade missupp-
fattat sin professur till filmvetenskap istället
för patologi, när hon började tala om Matrix.
Även om Hollywoodfilmen "The Matrix"
affischbild var den första projektion som
Ekman visade, framkom det snart att hon
pratade om bindväven i kroppens stödstruk-
turer: senor, ligament, skelett, menisker och
brosk. Bindvävens normala eller patologiska
utveckling har stor betydelse för många sjuk-
domar, där Stina Ekman koncentrerat sin
forskning kring osteokondrosens patofysiolo-
gi hos gris och led- och senskador hos täv-
lingshästar. Genom studier av ledbroskets och
senans matrixstruktur hoppas hon kunna ta
fram diagnostiska markörer för vävnadens
tillstånd.

Från patologi till livsmedelshygien kan ste-
get tyckas långt, men Wilhelm Tham förde
elegant över diskussionen till betydelsen av
säkra livsmedel för konsumenten. Såsom
nyutnämnd professor i livsmedelsmikrobiolo-
gi fördubblade han i ett slag professorsföre-
komsten i det Thamska hemmet. Även SLU
fick ett värdefullt tillskott på den högsta aka-
demiska nivån, vilket Wilhelm Tham tydligt
visade genom en informativ och pedagogisk
genomgång av problemet med förekomst av
Listeria monocytogenes i opastöriserad ost.
Matförgiftningar kostar bara i Uppsala kom-
mun ca 15,2 miljoner kronor årligen, vilket
blir 1,4 miljarder kronor i årskostnad omräk-
nat för hela Sverige. - Det är synd att vår insti-
tution inte får någon ersättning eller ens några
duktighetspoäng när vi förebygger dessa kost-
nader och problem, konstaterade han lako-
niskt.

Forskning pågår för att hitta
sätt att analysera hundens
endotoxinpåverkan vid
pyometra, berättade Anne-
Sofie Lagerstedt.

»... den bakteriella orsaken bakom pyometra är
oftast infektion med Escherichia coli...«
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SLU –  I NGEN BIVERKSAMH ET
Den sista nya professorn vid djurfakulteten
har specialiserat sig på ett av våra minsta hus-
djur, biet. Ingemar Fries är professor i biod-
ling och bisjukdomar, ett ämne som var nytt
för många av åhörarna. Bisamhället fungerar
som en superorganism, berättade han, där
reproduktionen måste ske på samhällsnivå för
att bina ska kunna öka eller upprätthålla anta-
let samhällen. Även binas sjukdomar sprids
mellan samhällen snarare än mellan individer.
Individerna är dock betydelsefulla, då ett enda
bi som flyger fel kan sprida t ex en parasit-
smitta från ett infekterat till ett fritt samhälle.

SLUs rektor Ann-Christin Bylund sam-
manfattade installationsföreläsningarna med
att årets installandi illustrerar den bredd som
finns vid SLU i kunskapen om livsprocesser-
na. Det är inte för inte som SLU vill anta
utmaningen att kunna förena tillväxt och
uthållighet inom den gröna sektorn, sade
hon.

Man kan hoppas att universitetets nya pro-
fessorer nu ges sådana förutsättningar att
tillväxt och uthållighet också kan garanteras i
det egna arbetet.

Johan Beck-Friis

Det är synd att SLU och vår
institution inte får några
duktighetspoäng när vi
förebygger dyra matförgift-
ningar i samhället, menade
Wilhelm Tham.



Östergötlands Veterinärförening 125 år

Aktiv lokalförening 
med gamla anor
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Den 9 september 1879 samlades
i Linköping samtliga dåvarande
tio veterinärer i Östergötland,
efter en kallelse från kollegan
Carl Emanuel Lindström. Lind-
ström hade under studietiden
åstadkommit bildandet av Vete-
rinärelevföreningen vid veteri-
närinstitutet, idag benämnd
Veterinärmedicinska föreningen (VMF). Han
tyckte nu att det var dags även för veterinä-

rerna i Östergötland
att organisera sig.
Efter en, enligt proto-
kollet "livlig diskus-
sion", beslöts att bilda
Östergötlands Vete-
rinärförening med
Carl Emanuel Lind-
ström som ordföran-
de. Landets första lok-
alförening för veteri-
närer hade sett dagens
ljus.

Föreningen har
under åren som gått
fört en aktiv tillvaro,
och behandlat frågor
av både facklig och
yrkesmässig karaktär.
Under sitt första möte
diskuterade förenin-
gens medlemmar tre
ämnen: utarbetande
av en taxa för veteri-

närerna i Östergötland, bildandet av en djur-
skyddsförening i länet och användandet av
kött och mjölk från tuberkulösa djur. Ämnes-

områdena lönesättning, djurskydd och
livsmedelshygien skulle kunna

platsa på vilken veterinärsam-
mankomst som helst även
125 år senare.

I  PRI NCI P ALLA 
ÄR MEDLEMMAR
Vid den östgötska veterinär-

föreningens 50-årsjubileum
1929 hade antalet tjänstgö-
rande veterinärer, och där-
med medlemmar, ökat till
30. Än idag är i princip alla
veterinärer i länet medlem-
mar i föreningen, men anta-
let har nu nått 115.

SVT möter två av eldsjä-
larna i dagens veterinärföre-
ning en gråmulen aprildag

på länsstyrelsen i Linköping. Det är länsvete-
rinärerna Barbro Röken och Elov Larsson,
båda med stort intresse för föreningen. Barbro
är nuvarande sekreterare och Elov har varit
aktiv medlem i över 30 år. Föreningen ordnar
årligen fyra till fem aktiviteter för sina med-
lemmar, och mötena brukar vara förhållande-
vis välbesökta.

– Tidigare skickade vi ut kallelser och
inbjudningar till alla veterinärer i länet, men
nu har vi börjat begränsa oss till dem som
verkligen betalar vår medlemsavgift, säger
Barbro Röken. Våra utskick kostar ju en del,
och då är det inte rättvist att de som inte beta-
lar ska åka snålskjuts på dem som sköter sig.
Men i princip ser vi alla länets veterinärer som
medlemmar i vår förening, säger hon.

I NTE SJÄLVGÅEN DE VERKSAMH ET
De aktiviteter som anordnas idag består dels
av föredrag i aktuella ämnen, dels av sociala
aktiviteter som utflykter och middagar. Före-
ningens styrelse arrangerar föredrag ibland
efter egna uppslag, ibland efter idéer från
medlemmarna. För ca fem år sedan skickade
styrelsen ut en enkät till medlemmarna om

Den 18 september 2004 firar Östergöt-
lands veterinärförening sin 125-årsdag
med pompa och ståt. Denna landets
äldsta lokalförening är fortfarande en
samlingspunkt för Östergötlands
veterinärer, med regelbundna
träffar. Föreningens historia
speglar tydligt det svenska
veterinärväsendets framväxt.

Östergötlands Veterinär-
förening har en egen logotyp,
designad av medlemmen
Rosemarie Lütken. Loggan
valdes ut i hård konkurrens i
en tävling som föreningen
anordnade.

Vi ser i princip alla länets
veterinärer som medlemmar
i vår förening, säger Barbro
Röken, till vardags länsveteri-
när i Linköping.
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Elov Larsson tycker att före-
ningens 100-årsjubileum
1979 var den roligaste aktivi-
tet han varit med om att
planera, och visar tillsam-
mans med Barbro Röken
stolt upp minnesskriften från
jubileet.

vilka aktiviteter man önskade, och svaren
därifrån ger fortfarande uppslag till nya
satsningar. På senare tid har man haft före-
läsningar inom vitt skilda ämnen, från etik
till korrigering av fölhovar.

Lika viktigt som den kunskapsmässiga
förkovringen är det sociala umgänget. I
länet nyinflyttade veterinärer brukar vara
flitiga besökare på mötena, åtminstone till
en början. Det är att bra sätt att lära känna
sina kolleger under lättsamma former, och
träffar på Mantorps travbana eller i Kol-
mårdens djurpark brukar därför vara extra
populära.

Föreningens verksamhet är dock inte
självgående, betonar både Barbro Röken
och Elov Larsson. Det krävs en samling
engagerade människor som inte är helt
utarbetade, för att träffarna ska bli av och
bli intressanta. Det är också en fördel om inte
alla styrelseledamöter kommer från samma
veterinära område, men en spridd representa-
tion har hittills alltid funnits.

AMBITIÖSA J U BI LEUMSPROGRAM
Den nuvarande styrelsen består av Susanne
Lindahl som ordförande, Barbro Röken som
sekreterare, Anita Jonasson som kassör och
Pierre Nordmark samt Pernilla Berndtson-
Stridh som ledamöter. Styrelsen träffas
sex–åtta gånger per år, men just i år blir det
lite fler möten. Man håller nämligen på att
planera inför höstens 125-årsjubileum, som
ska bli något extra.

– Jag kommer ihåg
när vi hade 100-årsjubi-
leum 1979, säger Elov
Larsson. Det var den
roligaste, men också
jobbigaste aktivitet jag
varit med om att ordna.
Vi hade program i tre
dagar, som innehöll
båtfärd på Kinda kanal,
visning av Sturefors
slott, mottagning hos
Linköpings kommun,
andakt i domkyrkan,
jubileumssammankomst på stadsteatern,
bankett på Frimurarehotellet i Linköping och
slutligen visning av Kolmårdens djurpark.

Årets firande kommer att begränsas till två
dagar, men även nu är programmet ambitiöst.
Landshövding Björn Eriksson ska inled-
ningstala, och därefter planeras ett vetenskap-
ligt program om smärta och smärtupplevelser.
Jubileumsmiddagen äger rum på vildmarks-
hotellet i Kolmården, och de gäster som över-

nattar på hotellet bjuds på en guidad tur i
djurparken följande dag (som är en söndag).
Även detta jubileum kommer att bli minnes-
värt för deltagarna, spår både Elov Larsson
och Barbro Röken.

FRAMTI DEN
Finns det då en framtid för lokala veterinär-
föreningar i dagens samhälle? undrar SVT. 

Visst blir konkurrensen om aktiviteterna
hårdare hela tiden, svarar Barbro Röken.
Människor har idag ett stort urval av fritids-
sysselsättningar, och många "måsten" som
pockar på. Samtidigt är intresset för den vete-

rinära yrkesgemenskapen fort-
farande stort. Östergötlands
veterinärförening fylls hela
tiden på av nya, yngre medlem-
mar, konstaterar Barbro. Detta
bådar gott för framtiden.

Även Elov Larsson ser med
förtröstan framtiden an. Han
planerar att skriva en fortsätt-
ning på den minnesskrift som
gavs ut 1979, och som beskrev
föreningens verksamhet under
de första 100 åren. Efter det har
flera större fortbildningsaktivi-
teter anordnats, bland annat ett

omfattande immunologiseminarium 1986.
Det kommande 125-årsfirandet kan bli ytter-
ligare en milstolpe i föreningens historia.

Om det är engagerade medlemmar och sty-
relseledamöter som är hemligheten bakom en
framgångsrik förening, lär Östergötlands
veterinärförening ha förutsättningen att
kunna fira både 150-års och 200-årsjubileum.

Johan Beck-Friis

Det kommande 125-årsfirandet kan
bli ytterligare en milstolpe i förenin-
gens historia, tror Elov Larsson.



PÅ EN Ö I DE ALLRA NORDLIGASTE delar-
na av Trakorien produceras svavlet. Svavlet
som är lika viktigt för invånarna i Trakorien
som oljan är för oss i den vanliga världen. När
svavelproduktionen saboteras beger sig övers-
te Praanz da Kaelve genast norrut för att
bringa reda i kaos. Men allt går fel och saker
som av ödet är förutbestämda att inträffa
måste få ha sin gång.

Så beskriver Erik Granström, författare och

veterinär, kortfattat handlingen i den bok som
han skrivit och som finns i handeln i slutet av
maj. Han vill inte avslöja för mycket om vad
den innehåller men att bokens namn, Svavel-
vinter, också är ett kodord för sabotörerna,
undslipper honom.

HAN SITTER I SITT KÖK hemma på gården
i Knivsta. Utanför springer hästarna i hagen
och inne leker fyra hundar med varandra. Erik
Granström häller upp kaffe och vecklar ut
kartan över en alternativ värld. Snart har vi
passerat gränsen till landet Trakorien där
häxor, drakar och trollkarlar samexisterar med
människor av hundratals raser i en senmedel-
tida värld.

– Trakorien är en fantasykopia till italiens-
ka renässansen. Den tiden var mycket korrupt
och man kan dra många paralleller till vår
egen tid. Religionen i Trakorien bygger på de
mesopotamiska kilskriftskulturerna och mili-
tärt liknar det romarriket, förklarar Erik
Granström den väl genomtänkta världen.

Mycket av inspirationen har han hämtat
från veterinärmedicinen. Han menar att bak-
grunden som veterinär är idealisk för en för-
fattare i fantasygenren. Varelserna i boken

antar mycket olika former och
det är bara fantasin som
begränsar olika fysiologiers
utformning.

Han exemplifierar med ett
stycke ur boken där en kung
vaknar upp efter 800 års dvala i
en mosse. Erik Granström har
funderat på hur en sådan kropp
fungerar och hur det går till när
lungorna ska tömmas på vat-
ten. På samma sätt vet han pre-
cis hur drakarnas fysiologi är
uppbyggd.

– Jag tänker mig att draken
jäser vätskor i olika körtlar.
Vätskorna är olika mycket lag-
rade, ungefär som årgångsvi-
ner, och följaktligen olika bra
bränsle. Drakarna äter också
upp sina artfränder och kan på
så sätt få tillgång till nya väts-
kor. Med sina metalltänder slår
draken en tändgnista som
antänder vätskorna när draken
sprutar eld.

Förutom platser finns i Sva-

26 nummer 6 •  2004 svensk veterinärtidning 

Veterinära fantasier i ny bok

Redan när han läste anatomi under vete-
rinärutbildningen började Erik Granström
skissa på en annan värld. Så blev trakea
landet Trakorien och parathormon ön
Paratorna. Veterinärkunskaperna är en
bra grund att stå på när man ska beskriva
en drakes fysiologi, menar Erik Gran-
ström som nu ger ut fantasyromanen
Svavelvinter.

Text och foto: Karin Nordin

Erik Granström
använder gärna sina
veterinära kunskaper
i författandet. I fanta-
syromanen Svavelvin-
ter finns kopplingar
både till djuranatomi
och livsmedelshygien.



velvinter också varelser vars namn är
hämtade från Erik Granströms verklig-
het. Trollkarlen Trodax påminner kanske
några veterinärer om ett antiparasitärt
läkemedel och en av bokens figurer har
sin förebild i en veterinärkollega till Erik
Granström. Vilken kollega det rör sig om
håller han hemligt men den litterära
figuren är en kvinna som är så smart att
hon råkar illa ut. Hon är vän till översten
och den som kommer på hela komplot-
ten. Några av Erik Granströms djur finns
också med i boken. En av huvudperso-
nerna är till exempel uppkallad efter den
egna katten, Silvia Miranda. I boken blir
hon en vindhäxa som står i spelskuld till
sabotörerna och riktar vindarna till deras
favör.

ERIK GRANSTRÖMS första bok, Smolles
varuhus, kom ut 1980 och är en nidbild
av samhällets kommersiella krafter. I Sva-
velvinter fortsätter han att parodiera
marknadssamhället.

– I Trakorien är det ett sakrament att
tjäna pengar. Det roar mig att göra satir
på marknadssamhället.

Fantasivärlden med alla dess invånare
har också funnits i Erik Granströms tan-
kar under många år. Den började ta form
när han läste till veterinär och 1987 gav

han ut den första av fem rollspelsböcker
som utspelar sig i Trakorien. Dessa böck-
er utgör ett ramverk där rollspelare kan
gestalta olika figurer i världen i ett slags
inlevelsespel. Svavelvinter utgår från roll-
spelens intrig men handlingen har gjorts
om och nya karaktärer har inkluderats.
Boken är tänkt att ingå i en trilogi och
världen växer alltjämt i Erik Granströms
huvud.

– Det är roligt. När man drar i ena
änden av historien får det effekter i en
annan del. Trakorien är lika levande som
ett riktigt land, avslutar han. ■
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Utdrag ur boken Svavelvinter av Erik Granström

“Trollkarlen beslöt sig desperat för att själv byta till djurhamn, fast
helst bara till hälften. Han behövde starka björnklor om han skulle
få fäste på klippväggen, men vågade samtidigt inte ta djurform
helt och hållet eftersom det alltid finns en risk att tappa vettet när
skogsblodet väller genom hjärnan. Djuret i honom kunde drabbas
av panik och dränka sig. Emellertid är det mycket svårare att hejda
en förvandling till djur halvvägs än att låta den fullbordas helt, så
svårt att konsten bara prövas av verkliga mästare bland animister.
Trodax var inte någon särskilt skicklig trollkarl, utan hade bara en
vag teoretisk aning om hur han skulle göra.”
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Vilken är din diagnos? – Svar

Svar
Extraslag i bigemini, sannolikt med fokus i höger
kammare, frekvens 120 slag/minut. 

DISKUSSION
Det finns två typer av komplex på denna registrering
som upprepas efter varandra. Komplex nr 1, 3 och 5
är identiska och eftersom de består av de normala
komponenterna P-våg, QRS-komplex och T-våg är
dessa med stor sannolikhet sinusutlösta och därmed
normala (Figur 2). Övriga komplex, dvs nr 2, 4 och
6, är också identiska och kommer därför sannolikt
från ett och samma fokus. Eftersom de senare kom-
plexen har ett onormalt utseende och dessutom sak-
nar en föregående för tidig P-våg, ligger det närmast
till hands att rubricera dessa som kammarextraslag
(kriteriet på ett förmaksextraslag är en för tidig P-
våg). Vän av ordning kan nu argumentera att det är
omöjligt att uttala sig om för tidig P-våg, eftersom ett
normalt P–P-intervall inte går att mäta då det saknas
två efter varandra följande normala QRS-komplex.
Detta är visserligen sant, men i början av varje T-våg
i komplex 2, 4 och 6 ses en liten våg som eventuellt

kan vara den normala P-vågen (Figur 2). Man måste
komma ihåg att kammarextraslaget ofta inte hinner
depolarisera förmaken på grund av att sinusknutan
"hinner före". Kammarextraslagen (nr 2, 4 och 6) ser
ut att vara kopplade till de normala QRS-komplex-
en, dvs extraslagen uppträder med samma intervall
från dessa. Detta är ofta karaktäristiskt för kamma-
rextraslag och innebär att dessa på något sätt initie-
ras av de normala depolarisationerna.

Behandling av asymtomatiska kammarextraslag
där frekvensen är normal är sällan indicerad. Utred-
ning, inkluderande ekokardiografi, av eventuell
bakomliggande orsak är dock påkallat.

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

Figur 2. Extraslag i bigemini, sannolikt med fokus i höger kammare, frekvens 120 slag/minut. I början av varje 
T-våg i komplex 2, 4 och 6 ses en liten våg (pilar) som eventuellt kan vara den normala P-vågen.

P?   P QRS   T        P?    P?

❘ ❙ ❚ noterat

Livsmedelsverket skickar 
EU-veterinärer

❘ ❙ ❚ I en notis i SVT 5/04, sidan 51, beskrivs
hur EU bett bland annat Sverige att
skicka veterinärer för att hjälpa till med
inspektioner av djur- och livsmedelsim-
port vid gränsstationer i Östeuropa.
Insatsen behövs i samband med att EUs

yttre gränser utvidgades den 1 maj.
SVTs notis anger att det är Jordbruks-

verket som skickar de två svenska veteri-
närerna. Detta var tyvärr fel, då Livsme-
delsverket kontaktat SVT och påpekat att
det är SLV som skickar de svenska veteri-
närerna. Veterinärerna arbetar främst
med livsmedelskontroller vid de nya EU-
gränserna.

Livsmedelsverket meddelade vidare att
man utsett Lina Berg och Lillemor Wod-
mar till uppgiften, och att de reste ut
redan den 26 april. Svenskarna ska hjälpa
sina östeuropeiska kolleger fram till den
23 maj, när uppdraget är över. Förhopp-
ningsvis kommer SVT:s läsare under
hösten att få en redogörelse av de två
svenska veterinärernas upplevelser. ■
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➤

Nordisk fördjupning i grismedicin

Grisforskare och praktiserande 
veterinärer på kurs
Sommaren 2001 beslutade ett antal nordiska svinmedicinexperter att man skulle
anordna en serie forskarutbildnings- och fördjupningskurser under kommande år. Alla
fem planerade fortbildningskurser presenteras i artikeln, liksom ett referat från den
första kursen som ägde rum i Sverige hösten 2003.

BAKGRU N D
De nordiska länderna har en i stort sett
gemensam syn på hur grisar bör produceras,
vilket inkluderar ett gott djurskydd, hög etik,
en restriktiv antibiotika- och hormonanvänd-
ning och en produktion i balans med naturen.
Som ett led i att upprätthålla och stärka denna
gemensamma grundsyn, anordnades på initi-
ativ från Avdelningen för grissjukdomar, Inst
för kirurgi och medicin, stordjur, SLU, som-
maren 2001 ett möte på SLUs kursgård Eke-
näs i Sörmland. Vid detta möte deltog pro-
fessorer, forskare, representanter från djurhäl-
sovårdsorganisationerna och från industrin
från Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Gemensamt bestämdes att anordna en serie
forskarutbildnings- och fördjupningskurser i
ämnet grismedicin.

KU RSU PPL ÄGG
Totalt är fem kurser inplanerade. Kurserna är
i första hand avsedda för forskarstuderande
veterinärer från de nordiska länderna, men
eftersom antalet forskarstuderande inte alltid
är tillräckligt för att fylla upp kurserna, är de
i mån av plats också öppna för andra veteri-
närer. Kurserna ska hålla en mycket hög stan-
dard och målsättningen är att föreläsarna skall
vara världsledande auktoriteter inom sina
ämnesområden. Finansieringen för forskar-
studerande sker via NOVA, som är ett gemen-
samt skogs-, veterinär- och jordbruksuniver-
sitet för de nordiska länderna. Övriga kurs-
deltagare finansierar sin egen medverkan.

Kurserna inkluderar ett antal ämnesområ-
den, och sträcker sig tidsmässigt fram till
2007. Den första kursen, på temat "Gastroin-
testinala sjukdomar", hölls i Sverige somma-
ren 2003 (se följande stycke). Kurs två hand-

lar om respirationssjukdo-
mar och hålls i Finland i
juni 2004. För närmare
information kan den
intresserade besöka hemsi-
dan http://www.vetmed.
helsinki.fi/saari. Kurs tre i
serien har temat "Åldersre-
laterade sjukdomar samt
skötsel, kvalitet och etik i
grisproduktionen" och
planeras att genomföras i
Norge sommaren 2005.
Den fjärde kursen handlar
om reproduktionssjukdo-
mar och äger rum i Fin-
land sommaren 2006.
Kurs fem slutligen plane-
ras i Danmark sommaren
2007, på temat "Zoono-
ser, epizootologi". 

RAPPORT FRÅN DELKU RS I  
Organisation och lärare
Första delkursen hölls på Ekenäs i internat-
form i augusti 2003 och inkluderade föreläs-
ningar, kvällsövningar (problemlösning),
samt en besättningsutredning i fält. Kursan-
svarig var undertecknad och huvudföreläsare
var den välkände professor David Taylor från
Glasgow University. David Taylor är författa-
re till ett antal epokgörande vetenskapliga
artiklar om diarrésjukdomar hos gris, och har
även skrivit läroböcker inom ämnesområdet
grissjukdomar som används över hela världen
i undervisning och som uppslagsböcker.
Bland övriga föreläsare kan nämnas Veikko
Tuovinen, Finland, välkänd specialist inom
epidemiologi, samt våra "egna" auktoriteter

David Taylor (till vänster)
diskuterar den "svenska
modellen" med en kursdelta-
gare under fortbildningssats-
ningens första kurs. Kursföre-
läsarna skall vara världsle-
dande auktoriteter inom sina
ämnesområden.

Claes Fellström, VMD, professor.*
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Per Wallgren, SLU, samt Ove Olsson och
Monika Löfstedt, Svenska Djurhälsovården.

Kursdeltagare
Kursen samlade 15 forskarstuderande och
praktiserande veterinärer från Norge, Fin-

land, Estland och Sverige.
Blandningen forskare/prakti-
ker samt att deltagarna kom
från flera länder med olika
erfarenheter upplevdes som
mycket positivt och gav en
bredd i diskussioner och pro-
blemlösningsövningar. Bland
annat diskuterades den
"svenska modellen" intensivt.
Tyvärr deltog inga veterinärer
från Svenska Djurhälsovården,
vilket delvis var ett uttryck för
den stora arbetsbelastning som
de svenska "grisveterinärerna"
utsattes för med anledning av

det pågående Salmonella cubana-utbrottet
sommaren 2003.

Utvärdering
Kursen fick på samtliga punkter av alla delta-
gare ett mycket högt betyg, inklusive kursin-
nehåll, föreläsare och organisation. Samtliga
kursdeltagare ville rekommendera kursen om
diarrésjukdomar till kolleger. Kurserna
bedöms som väl anpassade att ingå i ett
utbildningsprogram för grisspecialister. Kon-
ceptet att integrera forskarutbildning och
praktik synes mycket konstruktivt.

TACK
Ett stort tack riktas till NOVA-universitetet som
gjort dessa kurser möjliga.

*CLAES FELLSTRÖM, VMD, professor, Institutionen för
kirurgi och medicin, stordjur, Veterinärmedicinska
fakulteten, SLU, Box 7018, 750 07 Uppsala.

➤

➤

Glada kursdeltagare i
fält. Den första delkur-
sen på Ekenäs 2003
omfattade bland annat
en besättningsutred-
ning.

Kursdeltagarna samlade på Ekenäs trappa.
Kursen samlade 15 forskarstuderande och
praktiserande veterinärer från Norge, Finland,
Estland och Sverige.

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
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EU-utvidgningen öppnar 
för nya kolleger
Sedan EU-utvidgningen den första maj har veterinärernas rörlighet mellan de nya
medlemsländerna och Sverige underlättats. Samtliga nya EU-länder har antagit de
direktiv som ligger till grund för veterinärers arbete över landsgränserna.

– Det finns ett antal veterinärer från de nya
EU-länderna som står och stampar i farstun
för att få arbeta i Sverige. Vi har fått förfråg-
ningar från bland annat Polen, Lettland och
Estland, säger Nils-Åke Fag, veterinärinspek-
tör vid den veterinära tillsynsenheten på Jord-
bruksverket.

För att få arbeta inom unionen ställs vissa
villkor på veterinärerna. Veterinärutbildning-
en måste ha genomförts på en skola med stu-
dieplan enligt EU-direktiven. Om så inte är
fallet kan det räcka med att ursprungslandet
intygar att den aktuella veterinären tillgodo-
gjort sig motsvarande kunskaper på annat
sätt. Men utbildningen har mindre betydelse
om veterinären har yrkeserfarenhet. Minst tre
års erfarenhet är vad som krävs.

Nils-Åke Fag menar att de veterinärer som
söker sig till Sverige de närmaste åren för-
modligen kommer att komma på erfarenhets-
meriterna.

– Vissa länder har vissa utbildningar som
inte är godkända. Man räknar inte att landet
som helhet är godkänt förrän fem år efter att
den sista utbildningen godkändes.

SPRÅKET FÅR EJ  VARA H I N DER
Karin Östensson, ordförande i veterinärför-
bundet, har deltagit i EU-kommissionens
utvärdering av några av veterinärutbildning-
arna i de nya medlemsländerna.

– I de fall vi såg problem rörde det sig fram-
för allt om brister i den praktiska kliniska
utbildningen. Antalet fall kunde vara för få
och det saknades diagnostisk utrustning. I
nästan alla länder var utbildningen underfi-
nansierad, vilket går ut över den resurskrä-
vande praktiska träningen, säger hon.

I en rapport från EU-kommissionen som
avser situationen i september 2003 får bland
annat Estland och Tjeckien kritik för utbild-
ningarna.

- Det är möjligt att dessa länder har kunnat
rätta till en del sedan dess även om jag per-
sonligen är mycket tveksam till det med tanke
på den korta tid de haft på sig, menar Karin
Östensson.

Samtidigt påpekar hon att dessa utvärder-
ingar var ganska summariska och att de regel-
bunda utvärderingar som pågår enligt EU-
direktiv är mer pålitliga.

Enligt Nils-Åke Fag hade Jordbruksverket
från början tänkt sig ett krav på att veterinä-
rer som arbetar i Sverige ska behärska svenska
språket.

– Men det har vi fått backa på. Att en vete-
rinär inte kan svenska får inte förhindra utfär-
dandet av legitimation. Det vi kan göra är att

Nils-Åke Fag på Jordbruksverket har
redan blivit kontaktad av veterinä-
rer från de nya EU-länderna som
gärna vill arbeta i Sverige.

Veterinärer får lättare att ta klivet över landsgränser-
na i EU. De veterinärer som arbetat minst tre år i sitt
hemland har möjlighet att arbeta i hela unionen.
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påpeka att det är viktigt att det inte blir miss-
förstånd vid kontakter med djurägare. Men
jobbar man i lag på klinik eller slakteri klarar
man sig nog bra även om man från början
enbart behärskar engelska eller tyska, menar
Nils-Åke Fag.

FÖRVÄNTAS SKAFFA KU NSKAPER
För att underlätta för veterinärer som vill
arbeta i Sverige ska Jordbruksverket göra
information tillgänglig om svenska regler och
villkor på myndighetens hemsida. Informa-
tionen ska bland annat ta upp författningar,
journalföringsplikt och anmälningsplikt vid
smittskydds- och djurskyddsärenden. Med
legitimationen får utländska veterinärer idag

en del information och en författningslista.
Den informationen kommer att utökas, men
för övrigt förväntas de invandrande veterinä-
rerna själva skaffa sig de kunskaper de behö-
ver.

– Man lägger ansvaret på den enskilde indi-
viden. Samhället borde kanske erbjuda en
möjlighet till en kortare tilläggsutbildning,
anser Karin Östensson.

Sveriges Veterinärförbund kommer enligt
henne att följa och påverka hur de nya veteri-
närerna tas emot i Sverige.

– Vi måste ge dem verktyg att fungera
under likvärdiga förutsättningar som svenska
veterinärer gör. Det är en kårangelägenhet.

Karin Nordin

Tack, Svensk Veterinärtidnings referenter!
Vetenskapens väktare, redaktionens rådgivare och skribenternas bästa vänner – det är tre viktiga roller för
de specialister som hjälper SVTs redaktion att granska kvaliteten i vetenskapligt material.

Under 1994 införde veterinärtidningen en genomgående och systematisk granskning av alla vetenskapliga
artiklar. Sedan dess har hundratals manus passerat granskarnas kritiska ögon. Så gott som alla har i slutän-
den blivit bättre än när de lämnades in, även om det ibland inneburit mycket jobb för alla inblandade.
Gentemot författarna är granskarna anonyma, men deras arbete i det tysta innebär ofta att skribenterna
får konstruktiva förslag till förbättringar, vilket kommer läsarna till godo.

Granskarna hjälper SVT att garantera en kompetent och rättvis bedömning av skribenternas arbete, bidrar
till att gallra bort undermåliga artiklar och hjälper författarna att förbättra andra. Vi vet att referenter läg-
ger ner många timmars arbete på varje artikel och att de är hårt belastade, också därför att samma specia-
listers kunskaper efterfrågas av andra. Referenterna utför dessutom granskningen på ideell basis, med
huvudmotiveringen att främja kunskapsutvecklingen inom svensk veterinärmedicin.

För denna betydelsefulla insats vill SVTs redaktion, genom att publicera följande namnlista, tacka dem som
bedömt artiklar för tidningen under 2003. Vi gläder oss åt det starka engagemang för Svensk
Veterinärtidning som visats, och hoppas på ett lika givande samarbete i framtiden.

Johan Beck-Friis
chefredaktör

Följande personer har granskat artiklar under 2003:
Lars-Erik Appelgren Torkel Ekman
Lotta Berg Hans Gustafsson
Christer Bergsten Lars Gustafson
Per Beskow Magdalena Jacobsson
Set Bornstein Ann Lindberg
Dan Christensson Tina Mannerfelt
Anne-Marie Dalin Thomas Manske
Marie-Louise Danielsson-Tham Bengt Ronéus
Kerstin Darenius Göran Sandh
Susanne Demmers Arvid Uggla
Stig Einarsson Frederik Widén
Björn Ekesten

➤
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Dödsorsaker hos varg i Skandinavien
Vargen har tillhört den skandinaviska
faunan i tusentals år. Fruktad och hatad
har den förföljts av människan i alla
tider och i slutet av 1960-talet ansågs
den skandinaviska vargen vara utrotad. 

Enstaka vargar fanns dock kvar och i
Norrbotten fick ett vargpar sina första
valpar i slutet av 1970-talet. Under näst-
kommande decennium blev vargarna
ändå aldrig fler än tio. Det var först när
en varg från den finsk-ryska populatio-
nen kom vandrandes 1991 som åter-
hämtningen av den skandinaviska stam-
men tog fart. I dag finns cirka 100 var-

gar i Sverige och Norge (Figur 1).

GEMENSAMT 
FORSKN I NGSSAMARBETE
1996 bildade svenska och norska myn-
digheter SKANDULV, ett gemensamt
forskningssamarbete kring vargarna. Ett
huvudsyfte är att ta fram faktaunderlag
till förvaltning av den växande varg-
stammen. Det görs bland annat genom
att spåra vargarna, antingen genom att
följa spårlöpor i snön eller genom att
fästa sändare på djuren.

När vargarna sövs och instrumenteras
tas hud- och blodprover och man söker
bland annat efter antikroppar mot Sar-
coptes scabiei. Åldersbestämning görs
genom att snitta en tand, och djuren
undersöks kliniskt. De sändare som fästs
på vargarna har en mortalitetsignal
inprogrammerad: om vargen ligger still
för länge skickas signalen. 

Alla döda vargkroppar undersöks av
SVA eller av Veterinärinstituttet i
Trondheim som söker efter anomalier,
skador, artros och metallföremål som
kulor och skott.

MISSTÄN KT TJ UVJAKT
Veterinär Marianne Linder Olsen har
sammanställt all tillgänglig information

Vargar i Minnesota dör vanligen
av svält eller av inbördes revir-
strider. Men i Skandinavien var
människor inblandade i över 80
procent av vargarnas dödsorsa-
ker under åren 1977 till 2003. Det
visar en sammanställning gjord
av den norska veterinären Mari-
anne Linder Olsen.

Anna Bisther, frilansjournalist.*

Tabell 1. Dödsorsaker för vilda vargar i Skandinavien 1977-2003 (1).

Dödsorsak Totalt antal Procent Vuxna hannar Vuxna tikar Juveniler Okänd ålder/kön Utan sändare Med sändare

bil, tåg 22 26,2 10 5 7 20 2
skyddsjakt 18 21,4 5 7 5 1 17 1
tjuvjakt 15 17,9 10 2 1 2 13 2
jakt/nödvärn 10 11,9 8 2 7 3
sjukdom/anomalier 10 11,9 3 4 3 4 6
trauma 3 3,6 1 2 2 1
drunkning 2 2,3 2 1 1
fångst/sövning 1 1,2 1 1
okänd 3 3,6 1 1 1 2 1
Totalt 84 39 19 23 3 66 18

försvunna 14 7 7 14

Figur 1. I dag finns cirka 100 vargar i
Sverige och Norge, men mänsklig aktivi-
tet av olika sorter gör att stammen har
en hög dödlighet.F
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om dödsorsaker hos skandinaviska var-
gar från 1977 och fram till och med
2003 (1). Det gjorde hon som ett för-
djupningsprojekt vid Institutt for Ark-
tisk Veterinærmedisin i Tromsø, och en
liknande sammanställning har aldrig
gjorts tidigare. Merparten av informa-
tionen kommer ur SKANDULVs pro-
jekt, vilket innebär att man även vet
social status på de döda vargarna: om de
var ensamma vandrare, del i ett revir-
hävdande par eller flockmedlemmar.

Totalt finns 84 döda vargar doku-
menterade i tidsperioden 1977-2003
och för 81 av dem var dödsorsaken känd
(Tabell 1). 27 vargar blev obducerade. I
tillägg har 14 sändarförsedda vargar för-
svunnit, flera av dem under omständig-
heter som gör att man misstänker tjuv-
jakt. Nio av de försvunna vargarna var
alfadjur som inte lämnar reviren frivil-
ligt, och sändarna har tystnat tvärt.

TRAFI KDÖDEN VAN LIGAST
Den vanligaste dödsorsaken var att var-
gen blivit påkörd, av bil eller av tåg.
Totalt 22 vargar (26,2 procent) åter-
fanns påkörda, tre av dem fick avlivas på
plats. Tio blev påkörda av tåg och flerta-
let trafikdödade vargar återfanns vinter-
tid. Vargarna söker sig gärna ut på vägar
och upp på räls när det är mycket snö.

Data från Minnesota och Wisconsin

indikerar att vargar har svårt att överle-
va i områden där vägtätheten överstiger
0,58 km/km2. I de skandinaviska var-
greviren är vägtätheten som störst i
Moss med 0,34 km/km2, för övrigt är
den mindre än 0,20 km/km2.

Troligen är trafikdödade vargar över-
representerade i materialet då det är de
djur som är mest synliga.

I LLEGAL JAKT U N DER-
REPRESENTERAD DÖDSORSAK
Den näst vanligaste dödsorsaken var
legal skyddsjakt. 18 vargar (21,4 pro-
cent) sköts på direktiv av myndigheter-
na. Nio av dem från helikopter i norska
Hedmark, under stor uppståndelse. En
varg sköts även från helikopter i Norr-
botten 1977. Resten har antingen tagit
för mycket ren eller för många får, eller
kommit för nära människor och hundar
på ett oskyggt vis, som vargen Ylva. En
av dessa vargar försökte man först hålla i
en norsk djurpark men den rymde, spå-
rades och sköts. 

15 vargar var illegalt dödade (17,9
procent) och av dessa återfanns 13 krop-
par. En varg blev observerad när den
sköts 1979, och en person blev dömd
för jaktbrott utan att vargen återfanns.
Två av de 13 vargarna hade avskurna
huvuden. Sex vargar hade skjutits, två
hade hetsats av bil eller skoter och slut-

ligen påkörts. För sju
av kropparna kunde
man inte avgöra hur
djuren dödats.

Illegal jakt är en
dödsorsak som anses
vara underrepresente-
rad i materialet. Inte
minst på grund av de
14 sändarförsedda var-
gar man vet försvunnit
spårlöst (Figur 2). En
av de vargar som saknas
är den så kallade Lapo-

nia-vargen från den finsk-ryska popula-
tionen. Den kom vandrandes till Norr-
botten, fick en sändare i februari 2002
och blev intensivt spårad. Trots det tyst-
nade signalerna i april 2003.

ÖVRIGA DÖDSORSAKER
Vargar skjuts även i nödvärn när de
attackerar tamdjur. Tio vargar (11,9
procent) blev skjutna under perioden
med legal hänvisning till nödrätten.

Lika många (11,9 procent) dog av
sjukdom och medfödda missbildningar.
Sex vargar dog av skabb, fyra av dem
avlivades förvisso men ansågs vara döen-
de då de hittades. Alla sex var magra och
pälslösa. Två av dem hade även parasiten
Taenia pisiformis i tarmarna. Av de
skabbangripna vargarna kom fyra från
samma revir vintern 2002 och totalt fem
fanns i Örebro län. Den sjätte befann sig
i Hedmark sommaren 2000.

Inom SKANDULV-projektet har
man fångat 52 vargar sedan 1998. Av
dessa blev 13 sövda två gånger och tre
vargar återfångades tre gånger. Det
innebär att antalet kliniska undersök-
ningar på levande, vilda vargar uppgår
till 71. Vid åtta av de 71 undersökning-
arna (11,3 procent) kunde man se teck-
en på skabbangrepp: pälsförlust, krus-
tor, sår och förstorade lymfkörtlar.
Antikroppar mot Sarcoptes scabiei fanns

Figur 2. Illegal jakt är
en dödsorsak som
anses vara underrepre-
senterad i materialet.
Ihjälskjuten varg
inlämnad för obduk-
tion.
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i serumprover från elva av de 52 vargar-
na. En hanne med kryptorkism åter-
fanns även bland de undersökta vargar-
na.

BARA EN HAR DÖTT AV HÖG ÅLDER
En död varg blev diagnostiserad med
hjärtfel: subvalvulär aortastenos och
ventrikulär septumdefekt. Detta ska ha
lett till en allvarlig hydrothorax vilket till
slut kvävde vargen. Denna varg blev
instrumenterad i februari 2001 och fun-
nen död ett år senare. Vid instrumenter-
ingen hade vargen fläckvisa förändring-
ar i pälsen på höger flank, men i övrigt
inga andra synliga förändringar.

Vintern 1999 avlivades en varghanne
med skolios och förlamad bakkropp
(Figur 3). Obduktionen visade att en
medfödd missbildning i sjunde ryggko-
tan orsakat instabilitet och ett konstant
tryck på benmärgen.

Förra vintern hittades en av de allra
äldsta vargarna död, en 14 år gammal
tik. Hon var uttorkad och mager, tän-
derna var nedslitna och hon hade dege-
nerativ artros i höfterna. Hon
hade även magsår, cystor på
äggstockarna och hydromet-
ra. Detta är den första skan-
dinaviska varg som anses ha
dött av hög ålder.

En varg misstänks ha dött
av förgiftning hösten 2000,
men obducerades aldrig.

Trauma ligger bakom tre

vargars död (3,6 procent) och alla har
troligen fått sina skador av älgar som de
attackerat. En ung varg dog av blodför-
luster efter en skada i bröstkorgen. En
annan ung varg sköts då hon var allvar-
ligt skadad i ett bakben, hud och musk-
ler var bortslitna. En vuxen hanne hade
en subkutan abscess i bröstkorgen och
blodförgiftning.

Två vargar (2,3 procent) har drunk-
nat. En ung tik hittades i en sjö och då
hon dragit ned vatten i lungorna medan
hon levde antogs hon ha gått genom
isen. Nyligen hittades även en ung varg
drunknad i Norge.

En varg (1,2 procent) dog under
anestesin vid ett sändarbyte 2003. Var-
gen var uttorkad, mager och visade sig
ha blödande inflammationer i tarmarna.
Han hade även en läkt keratit som troli-
gen försämrat han syn.

För tre djur (3,6 procent) har dödsor-
saken inte kunnat fastsällas. En hittades
kraftigt förmultnad, en återfanns aldrig
– bara det avskurna sändarhalsbandet,
och resterna av en varg hittades mellan
två vargrevir. Det är möjligt att den blev
dödad av andra vargar.

MA JORITET MÄN N ISKO-
RELATERADE DÖDSORSAKER
Av de totalt 81 kända dödsorsakerna i
materialet var 66 (81,5 procent) relate-
rade till människor. De flesta vargarna
blev skjutna, 43 stycken, vilket är 51,2
procent av alla dokumenterade dödsor-
saker. Återstående 15 vargar har dött en
naturlig död: tio av sjukdomar och fem
genom olyckor. Men det finns en skev-
het i materialet.

Trafikdödade vargar och legalt skjut-
na vargar hittas så gott som alltid,
medan vargar som dör en naturlig död

kan göra det oupptäckt. Därför är döds-
orsakerna hos de 18 sändarförsedda var-
garna troligen mer realistiska. 35,2 pro-
cent av dem dog till följd av sjukdomar
och missbildningar, lika stor andel blev
skjutna och 11,8 procent blev trafikdö-
dade. En varg (5,9 procent) dog av trau-
ma, en drunknade, en dog under anes-
tesin och en dog av okänd anledning.
Det innebär att drygt hälften av de
kända dödsorsakerna hos vargarna med
sändare relaterar till mänsklig aktivitet.

Möjligen är tjuvjakt en större orsak
till vargdöd än vad som märks hos de
sändarförsedda vargarna (11,8 procent)
eftersom de 14 försvunna vargarna inte
räknas in i materialet. Tre av de påkörda
vargarna hade även gamla skottskador i
sina kroppar.

SÅRBAR VARGSTAM
Den skandinaviska vargstammen är
fortfarande liten och sårbar (Figur 4).
En sammanlagd dödlighet på 20 pro-
cent för vargar äldre än sex månader och
25 procent för valpar, är hög. Att
mänsklig aktivitet ligger bakom en stor
andel av vargarnas död är kanske något
man kan förvänta sig. Det händer även i
andra länder med små vargbestånd
under återhämtning.

R e f e r e n s  

1. Linder Olsen, Marianne. Causes of mortali-
ty of free-ranging Scandinavian grey
wolves 1977-2003. The Norwegian School
of Veterinary Science, Department of
Arctic Veterinary Medicin, Tromsø, 2003.

*ANNA BISTHER, frilansjournalist, Reportage-
börsen, Kronhusgatan 2F, 411 13 Göteborg.

Figur 3. Vintern 1999 avlivades en varg-
hanne med skolios och förlamad bak-
kropp. Mats Rapp, vargspårare, visar den
avlivade vargen.
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Figur 4. Den skandinaviska
vargstammen är fortfarande
liten och sårbar.
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PRODUKTCHEF - med huvudinriktning antibiotika

Du får ansvaret för en del av vårt produktsortiment. I detta ingår bla att ta fram fakta
om produkterna och svara på inkommande frågor från veterinärer, apotek och
djurägare. Du följer utvecklingen på det veterinärmedicinska området och ansvarar
för teknisk support till produktspecialisterna. Du kommer att arbeta med regula-
toriska frågor i kontakt med berörda myndigheter. Då vi är en liten organisation
hjälper vi alla till där det behövs, vilket innebär att du även kommer att arbeta på
marknadssidan. Tjänsten är heltid, men kortare arbetstid kan diskuteras. Statione-
ringsort är Lund.

Vi söker dig som
- Har en passande utbildning, tex farmaceut eller veterinär.
- Har datorvana och goda kunskaper i engelska, gärna även i franska.
- Är ambitiös, noggrann och kreativ med en hög energinivå.
- Våga anta utmaningar och klarar ett högt tempo.

Vi erbjuder dig
- Ett roligt och stimulerande arbete i ett dynamiskt företag.
- Ett självständigt arbete med frihet under ansvar.
- Omväxlande uppgifter med många personliga kontakter.

 För mer information kontakta Cecilia Birch-Jensen eller Marie Ålund, tel 046-12 81 00
Intresserad? Dina ansökningshandlingar vill vi ha före den 24 maj under adress.

Ceva Vetpharma AB, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund eller info@vetpharma.se

Ceva Vetpharma AB,

 är ett företag som fram-

gångsrikt marknadsför

välrenommerade veterinär-

läkemedel, handelsprodukter

och fodertillskott från flera

utländska tillverkare. Vårt

produktsortiment omfattar

framförallt läkemedel inom

terapiområdena immunologi,

infektionssjukdomar,

feromonterapi samt

parasitkontroll.

Vi är inne i ett expansivt

skede med utökning av vårt

produktsortiment och behöver

därför utöka vår personal-

styrka.

Dioxin i ekologiska ägg
❘ ❙ ❚ Livsmedelsverket (SLV) har tagit
prover på hönsägg. Resultatet antyder att
det finns mindre dioxin i ägg från höns i
bur, än i ägg från ekologiskt hållna höns.
Prover i andra EU-länder pekar mot en
liknande skillnad, rapporterade SLV i ett
pressmeddelande den 16 april.

Provtagningen ingår i verkets årliga
kontrollprogram för dioxin i livsmedel. Tre
samlingsprov har gjorts på ägg från höns
i inredda burar och fem samlingsprov på
ägg från höns i ekologisk produktion.
Proven togs under oktober-november
2003.

Skillnaden i dioxininnehåll mellan ägg
från frigående utehöns och ägg från
burhöns förbryllar SLV. Det finns teorier
om att utehöns kan få i sig mer dioxin när
de äter jord, maskar och dylikt, att fodret
vid ekologisk produktion innehåller mer
dioxin eller att kontakten med ströbäd-
den kan ge äggen högre dioxinhalter. Det
ger ingen akut hälsorisk att äta ekologis-

ka ägg. Dioxin lagras emellertid i kroppen
och kan påverka hälsan först efter lång
tid, skriver SLV.

Tillsammans med Jordbruksverket tar
Livsmedelsverket ytterligare prov på ägg
och foder. Man kommer dessutom att
undersöka var dioxinet kommer ifrån. ■

Kirurgerfarenhet viktig för
operationsresultatet
❘ ❙ ❚ Läkartidningen nr 17/04 publicerar en
svensk sammanfattning av en ameri-
kansk studie, om betydelsen av kirurgens
erfarenhet för operationsresultatet.

Undersökningen baserades på ca
475 000 patienter som genomgått åtta
olika hjärt- eller canceroperationer.
Kirurgvolymens inflytande på sjukhus-
mortaliteten visade sig vara statistiskt
signifikant vid alla åtta operationstyper-
na. Ju fler operationer kirurgen gjort,
desto lägre mortalitet.

Det finns några tidigare undersökning-
ar som visar att den enskilde kirurgens
erfarenhet har samband med risken för
postoperativ mortalitet. Dessa har dock
baserats på förhållandevis få patienter.
Den aktuella studien har däremot ett
mycket stort patientmaterial och har
adekvat design och statistik. Det ger
betydande tyngd åt dess konklusion att
patienter kan öka sin chans att överleva
en operation genom att välja en hög-
volymkirurg, skriver Läkartidningen. ■

❘ ❙❚ noterat

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hem-

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

“Jobbtorget”.
Gå dit och titta redan idag!



svensk veterinärtidning nummer 6 •  2004 37

Om bruk av elfösare på slakteri

På begäran av veterinärförbundets djur-
skyddskommitté framför undertecknad några
tankar kring bruk av så kallade elfösare vid
slakteri. Min bakgrund omfattar mångårigt
arbete som fältarbetande lantbruksveterinär,
länsveterinär och besiktningsveterinär. Jag är
lärare i djurskydd för blivande djurskyddsin-
spektörer i ämnet idisslare, och håller även
kurser med lantbrukare, lantbruksskoleelever
och husdjursföreningspersonal i ämnet djur-
skydd. Erfarenheterna kring elfösare på slak-
teri grundas på
arbete vid ett litet
slakteri, och syn-
punkterna står
öppna för värder-
ing.

RELATIVT SVAGA ELIMPU LSER
Elpådrivare eller elfösare, har under långa
tider använts för att driva fram djur i anslut-
ning till slakt. Det är ingen överdrift att hävda
att slaktstallarna i många fall är byggda med
bruk av elfösare som en förutsättning.

För den oinitierade skall meddelas att en
elfösare drivs av ett eller två vanliga ficklamps-
batterier, och att den inte på något vis är
kopplad till högre spänning. Elimpulserna är
alltså betydligt svagare än i ett vanligt elstäng-
sel. Andra uppfattningar, t ex att elfösarna är

kopplade till det fasta elnätet, lär finnas bland
allmänheten.

STÖRST PROBLEM FÖR NÖT
För djurslaget svin torde bruk av elfösare
kunna minimeras med en sänkning av arbets-
tempot, färre grisar i de grupper som drivs,
eller ombyggnad av slaktstallet och drivgång-
ar. Drivskiva är i de allra flesta fall tillräckligt
för att driva grisar om stallet är praktiskt
byggt.

De problem vi har idag ligger på nötkrea-
turssidan, när djuret ska förflyttas i drivgång

till bedövningsbox. Även om
flertalet nötdjur går att driva in
utan elfösare, finns det djur, och
det är inte bara i undantagsfall,
som vägrar att gå. Nötkreatur

behöver gott om tid att bekanta sig med den
nya miljön, och inte sällan bestämmer de sig
för att här vill jag inte gå. När ett nötkreatur,
t ex en ungtjur, beslutar sig för att inte gå efter
enkel manuell pådrivning måste någon form
av tvång tillgripas. Djuret väger i allmänhet ca
500-600 kg och har fyra bromsande ben, var-
för muskelstyrka inte är användbar. 

STRESSADE UTEGÅNGSDJ U R
För kor som är vana att vara uppbundna eller
tidigare har hanterats med grimma, kan en

insänt

Användningen av elfösare på slakterier är kontroversiell och omdebatterad. Följande
insändare belyser problematiken utifrån besiktningsveterinärens perspektiv. För svin
ser insändaren ingen anledning att idag använda elfösarna, men de är av djurskydds-
skäl svåra att undvika i slakteriets nöthantering.

➤

Drivskiva är i de allra
flesta fall tillräckligt för
att driva grisar om stallet
är praktiskt byggt.
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sådan appliceras och
användas. I många fall går
det bra.

Problemet är djur som
blivit uppfödda utan nära
människokontakt, ung-
nöt för köttproduktion,
och de blir allt vanligare.
De blir snabbt stressade
av att ha okända männi-
skor inpå sig i en främ-
mande miljö, människor
som dessutom irriterar
dem med ljud, klappar
och manuell påfösning.
När sådana djur stressar

upp sig kan läget snabbt bli obehagligt och
farligt för både djur och människa. Det är i
den situationen jag anser att det av djur-
skyddsskäl kan vara nödvändigt att använda
elfösare. Den tid djuret utsätts för stress kan
därvid kortas ner väsentligt, från minuter till
sekunder.

ENSTAKA STÖTAR 
KAN VARA MOTIVERADE
Vi har naturligtvis på slakteriet försökt lösa
situationen utan elfösare många gånger. I ett
fall försökte vi i närmare två timmar (inte
kontinuerligt, djuret lämnades i fred för att
stressa ner innan nya försök gjordes) att få
djuret att gå de ca tio meterna till bedöv-
ningsboxen. Många gånger har vi försökt i
mer än tio minuter, upp till en halv timme.

Man ska heller inte glömma männi-
skoskyddet i den här situationen. Ett stressat
djur kan snabbt bli farligt att hantera.
Olyckstillbud är inte ovanliga i slaktstallar.

Enligt min uppfattning är den stress vi i

den situationen orsakar djuret allvarligare från
djurskyddssynpunkt än att använda elfösare,
som i stort sett alltid löser problemet på några
sekunder. Jag talar då om enstaka stötar på
upp till en sekund enligt gällande författning.
Stressen kan däremot bli långvarig (många
minuter) om man inte får djuret att gå med
andra metoder. Av två onda saker föredrar jag
det minst onda.

Vi har på slakteriet försökt, och kommer
att fortsätta att försöka använda andra meto-
der. Hittills har vi dock i de här beskrivna situ-
ationerna inte funnit något möjligt alternativ
till elfösare.

OMÖJ LIGT U N DVI KA ELFÖSARE PÅ NÖT
Det talas om att konstruera stallarna annor-
lunda. Det är säkert möjligt att andra kon-
struktioner skulle kunna underlätta framdriv-
ning, men i många fall är det inte stallkon-
struktionen som är problemet, utan att djuret
stressas till att vägra gå, bland annat på grund
av okänd miljö och närheten till okända män-

niskor. Även andra, okända
djur, innanför det sociala
avståndet är en stressfaktor.
Ofta rör det djur som fötts
upp i lösdrift med minimal
människokontakt. Jag kän-
ner idag inte till någon
slaktstallkonstruktion som
skulle fungera för sådana
djur.

Om man ändå går på
tanken att bygga om slakt-
stallar till någon annan typ
av djurhantering ser jag
också risken att många
mindre slakterier inte har
råd med detta, utan i stället
lägger ner sin nötkreaturs-
slakt. Med den gleshet vi

redan idag har på slakterier, speciellt i Norr-
land, ser jag då istället långa djurtransporter
som en följd.

Sammanfattningsvis ser jag i dagens läge
ingen möjlighet att med den typ av slakt vi har
kunna undvika bruk av elfösare på nötkreatur.
Jag ser heller ingen annan lösning i nära sikte.
Jag önskar att man i diskussionen kring bruk
av ström i djurhanteringen inte fokuserar
enbart på de obehag elen orsakar, utan ser på
helhetsbilden, de alternativ som finns, och
bedömer även dessa.

Kalle Hammarberg

besiktningsveterinär, Delsbo slakteri

När ungnöt stressar upp sig
kan läget snabbt bli obehag-
ligt och farligt för både djur
och människa. Då kan det av
djurskyddsskäl vara nödvän-
digt att använda elfösare.

Delsbo slakteri har försökt, och
kommer att fortsätta att försö-
ka använda andra metoder än
elfösare för att driva nötkreatur.
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Replik till Anders Engvall och 
Leif Denneberg angående Nor98

❘❙❚ replik

Det är riktigt som Anders Engvall skri-
ver i SVT 5/04 att en anklagelse om att
jordbruksdepartementet styrt SVA är
allvarlig. Däremot är det felaktigt att
min anklagelse saknar grund. Jag blev
själv uppringd ett antal gånger av en
tjänsteman på departementet i detta
ärende.

Handläggningen försenades avsevärt
av att ingen information fick gå ut från
Jordbruksverket innan jordbruksminis-
tern var informerad. Inga skriftliga
provsvar sändes från SVA till Jordbruks-
verket innan hon informerats, eftersom
provsvaren då blivit offentliga. Dessu-
tom har Anders Engvall och Leif Den-
neberg båda vid samtal (telefon respek-
tive enskilt) med mig talat om departe-
mentsinblandning. Jag vill påpeka att
jag inte riktar någon kritik mot SVAs
laboratorium eller de svar som kommit
därifrån. Min kritik riktar sig helt mot
departementsinblandningen samt hur
höga chefer på SVA och Jordbruksverket
låtit sig styras.

SVA HADE I N FORMATION EN
Det stämmer vidare som Anders Engvall
skriver att det inte fanns någon publika-
tion i någon internationell tidskrift vid
tidpunkten för Skånefallet. En sådan

kom från forskare vid veterinärinstitutet
(VI) i Oslo den 16 augusti (Benestad et
al. Veterinary Record, 2003, 153, 202-
208). SVA hade tillgång till informatio-
nen i denna artikel redan under våren
2003. Resultat angående Nor98 presen-
terades på en scrapiekonferens den 15-
16 maj 2003 i Oslo
där bland andra
fyra veterinärer
från SVA deltog.
Där fick vi (veteri-
närer från SVA och
undertecknad) se
resultat av analyser
utförda på material från den skånska
tackan. Vi fick också veta att EUs refe-
renslaboratorium (VLA) inte kunnat

konfirmera ett flertal av de norska fallen
av Nor98 samt att den norska western
blot-metoden innehöll skillnader som
bland annat påverkar koncentrationen
(se kommande stycke).

Redan under första halvåret 2002
kände veterinärer vid SVA och Jord-

bruksverket till att histologiska
förändringar vid Nor98 huvud-
sakligen finns i andra delar av

hjärnan (bland
annat cerebellum)
än de som tas ut vid
normal TSE-prov-

tagning (obex, target site, se
kommande stycke). På grund av möjlig-
heten att Nor98 fanns i landet sändes i
juni 2002 ett brev från SVA till slakteri-

I SVT 5/04 riktade Sigrid-Lisa Olsson
skarp kritik mot svenska myndighe-
ters sätt att redovisa det första
svenska fallet av fårsjukdomen
Nor98. Kritiken besvarades av
Anders Engvall och Leif Denneberg
från SVA respektive Jordbruks-
verket. Sigrid-Lisa Olsson ger här en
replik till myndigheternas bemö-
tande av ärendet. repl ik

Det framkom att jurister på jordbruksdepartementet och Jordbruksverket kommit
överens om att prionsjukdomen hos den skånska tackan inte var transmissibel, skriver
författaren.

➤
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er med en förklaring att vid positivt svar
på snabbtest hos får kunde mer materi-
al behövas varför skallarna från provtag-
na djur borde sparas. Detta skrevs även
in i den ändring av provtagningsin-
struktionen till slakterierna som skedde
i december 2002.

Anders Engvall skriver vidare att det
vore fel att ställa tvärsäker diagnos samt
att fallet var komplicerat. För att vara ett
komplicerat fall blev svaret från SVAs
patolog synnerligen klart och samman-
fattades med följande patologisk-anato-
miska diagnos (PAD): "spongiform
encefalopati liknande den i Norge
beskrivna Nor98-typen." Att med en
sådan PAD från vårt nationella referens-
laboratorium inte ens misstänka TSE-
sjukdom är för mig obegripligt.

T ELLER ICKE T?
Leif Denneberg skriver att jag gjorde en
annan juridisk bedömning än den juri-
diska kompetensen på Jordbruksverket,
samt att verket inte hade tillräckliga
vetenskapliga belägg för att betrakta
sjukdomen som en TSE-sjukdom (dvs
transmissibel). Jag var närvarande vid
flera diskussioner med juristerna. Då
framkom att om den skånska tackan
misstänktes lida av TSE-sjukdom (dvs
att T finns i Nor98, vilket det gör fyra
månader senare) skulle epizootilagen
användas. Om däremot Nor98 inte var
transmissibel (icke T) skulle provtag-
ningslagen användas. Jag gjorde en vete-
rinärmedicinsk bedömning grundad på
provsvar samt att alla beskrivna prionor-
sakade spongiforma encefalopatier visat
sig överförbara vid djurförsök. 

Det framkom att höga jurister på
jordbruksdepartementet och Jordbruks-
verket kommit överens om att denna
prionsjukdom inte är transmissibel. Jag
frågade då om en sjukdoms överförbar-
het är en juridisk fråga och fick följande
svar "Nej, men i detta fall är sjukdomen
inte transmissibel." Jag gjorde en
tjänsteanteckning och lade den i intern-
posten till diariet. Vid förfrågan i
november 2003 uppgav diariet att
någon sådan tjänsteanteckning inte
fanns diarieförd.

PROVSVAR
I Skånefallet fanns ett positivt snabbtest,
en klar PAD från SVA och en klar posi-
tiv diagnos från VI i Oslo.

VLAs långa och osäkra slutsvar sam-
manfattas med "Based on the absence of
demonstrable immunostaining in the
scrapie target sites in the brainstem (van-
ligt vid Nor98, min kommentar), toget-
her with a negative Western blot result,
this case is not confirmed by statutory cri-
teria" (OIEs kriterier som senare visat
brister vid atypiska TSE-fall).
"However, given the presence
of neurophil vacuolation in
the cerebellum, and immu-
nostaining which cannot be
conclusively interpreted, the
overall diagnosis for this sheep
must be inconclusive." VLA avslutar
med att ännu en gång be om mer lill-
hjärna.

Detta räckte tydligen inte för att i
juridisk mening misstänka TSE. Att med
dessa provsvar  inte misstänka TSE är för
mig moraliskt jämförbart med osant
intygande.

JÄMFÖRELSE AV PROVSVAR
De skillnader som finns i provsvaren i de
fyra svenska Nor98-fallen beror framför
allt på vilket material som fanns till-
gängligt för undersökning. I Skåne- och
Gotlandsfallen (normalslaktade) fanns
hela skallar. I Orust- och Mariestadsfal-
len (avlivade djur) fanns endast uttaget
prov (obex). Inte i något av de fyra fal-
len har VLA kunnat bekräfta TSE med
hjälp av obex, inte heller med western
blot. I Skåne- och Gotlandsfallen
beskriver dock VLA en svagt positiv sig-
nal vid western blot av material från lill-
hjärnan. Signalen är i båda fallen så svag
att svaret blir negativt, men med denna
kommentar. De histopatologiska och
immunohistokemiska fynden som VLA
gör i Skåne- och Gotlandsfallen är
mycket lika.

LI KA BEHAN DLI NG?
Mig veterligen finns ingen mer kun-

skap i form av publikation i någon inter-
nationell tidskrift om T:ets vara eller

icke vara vid Nor98. Leif Denneberg
skriver ändå att Jordbruksverket nu har
mer kunskap samt att Skånefallet skilde
sig vid tidpunkten för beslutet från sena-
re fall. Varför har då inte beslutet skrivits
om i Skånefallet? Restriktioner är lagda
på sju år (lång tid vid alternativ icke T?)
så i den delen är beslutet fortsatt gällan-
de.

T:ETS VARA ELLER ICKE 
Leif Denneberg skriver att i Skånefallet

kunde varken VLA eller
SVA bekräfta att det
rörde sig om Nor98
eller TSE, men att SVA
i Orust- och Mariestad-
fallen bekräftat TSE
och med hänsyn till det

faller Nor98 i dessa fall inom epizootila-
gen. Är detta korrekt? I Skånefallet fanns
en klar PAD från SVA (se tidigare
stycke). I Mariestadsfallet däremot,
kunde inte nervkärnor identifieras (kraf-
tigt kadaveröst förändrat), varför endast
western blot återstår som konfirmeran-
de metod. Då denna metod inte använts
av SVA, kan SVA definitionsmässigt inte
sägas ha bekräftat TSE genom egna
undersökningar. Endast VI i Oslo
kunde i detta fall konfirmera TSE. Även
i Orustfallet var provmaterialet kraftigt
kadaveröst förändrat men en liten bit
lillhjärna var med. Beror T:ets vara eller
icke vara på vilja (politisk eller annan)
eller på icke T subtypsförekomst?

ÖPPEN H ET
Pressmeddelandet med titeln "Scrapie ej
bekräftat på skånsk tacka" och att den
tackan fortfarande anges som negativ på
Jordbruksverkets hemsida, är exempel
på verkets öppenhet. I EUs statistik är
samma tacka ett TSE-fall. På förfrågan
uppger tjänsteman på EU-kommissio-
nen att Skånefallet anses vara ett TSE-
fall trots de oklara uppgifter Sverige läm-
nat.

Någonstans är det fel!

Sigrid-Lisa Olsson 

leg veterinär, VMD

➤
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Epizteln innehåller denna gång informa-
tion om tre BSE-misstankar på nötkreatur

och misstanke om en rabiessmittad hund. Dessutom kan
man läsa om nya tilläggsgarantier för fisk, de nya regler som gäller vid
införsel av sällskapsdjur samt om nya elefanter på Kolmården. Epizteln är
ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i detta nummer sam-
manställd av Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

BSE-MISSTAN KAR PÅ NÖTKREATU R 
BSE-misstanke 1, levandedjursbesiktning 
Den 7 april inkom en 3,5 år gammal ko till ett
slakteri i Norrbotten. Vid levandedjursbesikt-
ning före slakt uppvisade kon följande sym-
tom: tremor, nervositet, hyperexitabilitet,
huvudskakningar, oro, vävning/vaggning av
och an på stället och tuggning av fradga. Vida-
re värjde sig kon aggressivt då någon försökte
röra vid henne.

Besiktningsveterinären anmälde misstanke
om BSE till SJV och SVA och det beslutades
att djuret skulle avlivas med avlivningsvätska
och transporteras till SVA för undersökning.
Då SJV kontaktade djurägaren uppgav denne
att kon skickats till slakt för att hon blivit lyn-
nig och svårmjölkad (vanliga symtom vid
BSE).

Gården belades med restriktioner i väntan
på provsvar. Djuret undersöktes vid SVA med
histopatologi och immunohistokemi. Båda
analyserna utföll negativt varpå restriktioner-
na i besättningen kunde hävas. Ett snabbtest
utfördes också, även detta med negativt resul-
tat. Snabbtest är dock inte tillräckligt för att
avfärda en misstanke utan snabbtestet måste
alltid kompletteras med andra metoder.

BSE-misstanke 2, nödslakt
I april inkom en tjur till nödslakt med ett
intyg som endast angav "CNS-störning".

Detta föranledde besiktningsveterinären att
misstänka BSE, vilket anmäldes. Efter vidare
kontakt med veterinären som utfärdat nöd-
slaktsintyget framkom ytterligare information
som gjorde att BSE-misstanken kunde av-
skrivas.

Dock är det mycket allvarligt att i intyg för

Det är mycket allvarligt att i intyg för nödslakt
bara ange "CNS-störning", utan att motivera
på vilka grunder BSE uteslutits.
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nödslakt bara ange "CNS-störning" utan att
motivera på vilka grunder BSE uteslutits (Sve-
rige har vid en EU-inspektion allvarligt kriti-
serats för ett liknande fall).

Om djur uppvisar CNS-störning eller
andra symtom som gör att BSE inte kan ute-
slutas, ska detta anmälas i enlighet med epi-
zootilagen. Om det vid levandedjursbesikt-
ning är klart och tydligt varför djuret uppvi-
sar de symtom det gör, och att det går att ute-
sluta BSE som orsak till symtomen, måste

detta tydligt framgå på nödslaktsin-
tyget. 

Om besiktningsveterinären utifrån
informationen i nödslaktsintyget inte
kan utesluta BSE ska BSE anmälas
enligt epizootilagen. I dessa fall ska
också SVA kontaktas för instruktioner
för inskickande av material (hela skal-
len behövs i dessa fall och inte bara
hjärnstammen).

BSE-misstanke 3, kliniska symtom
I mars visade en ko i en besättning i
Södermanland CNS-symtom. Infor-
mation om symtom, förlopp och
gårdshistorik tydde på en mycket svag
klinisk misstanke. Kon avlivades och
obducerades. I väntan på provsvar sat-
tes gården under särskild övervakning.

Slutgiltigt provsvar visade negativt.

RABI ESMISSTÄN KT H U N D
En söndag i april blev en distriktsveterinär
kontaktad angående en hund som blivit
aggressiv och inte längre tycktes känna igen
sin ägare. Symtomen hade förvärrats under
ett par dagar. Det gick inte att komma i när-
heten av hunden för att undersöka den, var-
för den sövdes med hjälp av blåsrör och avli-
vades därefter. Kroppen transporterades med
budbil till Uppsala och efter undersökning av
hjärnan på SVA samma natt kunde rabies
avfärdas. Slutlig diagnos är i skrivande stund
inte fastställd.

ELEFANTIMPORT FRÅN THAI LAN D
Kolmårdens djurpark har importerat två ele-
fanthonor från Thailand, fem och sex år
gamla. Importen har föregåtts av provtagning
för tuberkulos (snabelsköljprov), ett blodprov
med avseende på mul- och klövsjuka samt en
åtta veckors lång isolering där elefanterna
bland annat behandlats mot endo- och ekto-
parasiter. Provtagningarna har gett negativa
resultat.

Thailand är inte officiellt fritt från mul-
och klövsjuka. Trots att de inte har något

pågående utbrott och inte heller haft något på
många år, krävs extra säkerhetsåtgärder. Där-
för transporterades elefanterna efter ankoms-
ten till Norrköpings flygplats direkt till en i
förväg iordningställd karantän där de ska
vistas i tre veckor. 

Om denna vistelse avlöper utan problem
ska elefanterna sedan föras till elefantavdel-
ningen, Kolosseum, på Kolmårdens djurpark.
Där kommer de fortlöpande att provtas för
tuberkulos samt fortsättningsvis hållas på
behörigt avstånd (tre meters snabelavstånd)
från besökande. Detta för att både skydda
besökare från eventuella tuberkulosbakterier
som elefanterna kan ha fört med sig, men
också för att skydda elefanterna mot smitta
från besökarna.

NYA REGLER VI D 
I N FÖRSEL AV SÄLLSKAPSDJ U R
Fr o m den 3 juli gäller gemensamma be-
stämmelser för införsel av sällskapsdjur inom
EU. Bland annat kommer det att krävas ett
pass för hundar, katter och illrar som ska resa
inom EU, eller som ska åka tillbaka till EU.
Varje EU-medlemsstat kommer att utforma
passet på sitt egna språk och på engelska. 

I Sverige är det Jordbruksverket som tryck-
er passen och distribuerar dem till landets
veterinärer. Djurägarna skaffar passet hos sin
veterinär, och veterinärerna i sin tur beställer
passen från Jordbruksverket. Passen kommer
att vara färdiga för distribution i maj.

NYA EU-MEDLEMMAR
Fr o m den 1 maj är de så kallade anslut-
ningsländerna (Cypern, Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ungern) fullvärdiga EU-medlem-
mar. Nuvarande regler för införsel till Sverige
av sällskapsdjur från EU kommer att gälla
under perioden 1 maj till och med den 2 juli.
Därefter träder de nya reglerna i kraft, både
för nya och gamla EU-medlemsstater.

NYA I N FÖRSELREGLER 
FRÅN TREDJ E LAN D
När de nya reglerna börjar gälla kommer tred-
je länder (länder utanför EU) att delas in i två
olika kategorier, nämligen lågriskland och
högriskland. Begreppet står för vilken rabies-
risk som finns i landet. Från länder som klas-
sas som lågriskländer behöver djuren inte
längre sitta i karantän vid införsel till Sverige
(eller övriga EU). Vilka länder det är kan man
läsa om på www.sjv.se. På samma hemsida
finns även mer information om de nya inför-
selreglerna. 

■ ■ 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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TI LLÄGGSGARANTI ER FÖR FISK
Ända sedan EU-inträdet har Sverige arbetat för
att få så kallade tilläggsgarantier för ett antal
fisksjukdomar. Sådana garantier skulle innebä-
ra att Sverige blir officiellt fri-
förklarat från dessa sjukdomar
eller att det kontrollbekämp-
ningsprogram vi tillämpar blir
godkänt. Därmed skulle Sveri-
ge kunna ställa högre smitt-
skyddskrav på importerad
levande fisk från länder inom
EU och från tredje land. 

Den 22 mars kröntes denna
kamp med framgång – Sverige fick tilläggsga-
rantier för sjukdomarna BKD (Bacterial Kid-
ney Disease eller renibakterios)(godkänt
bekämpningsprogram för inlandet), IPN
(infektiös pankreasnekros) och SVC (Spring
Viraemia of Carp) (frihet för hela territoriet).
Detta kommer att utgöra en avsevärd förstärk-
ning i vårt arbete med att hålla dessa sjukdomar
borta med hjälp av kontrollprogram och saner-
ingar. Det ger också en betydande förstärkning
av skyddet för såväl Sveriges kommersiella fisk-
odlingar som våra vilda laxstammar. ■

Den 22 mars fick
Sverige tilläggs-
garantier för
fisksjukdomarna
BKD, IPN och SVC.
Det ger en bety-
dande förstärk-
ning av skyddet
för Sveriges
kommersiella
fiskodlingar.

Veterinärstudent tar
över djurklinik
❘ ❙ ❚ Valla smådjursklinik i Linkö-
ping försattes i konkurs vid Linkö-
pings tingsrätt den 4 mars, med
skulder på ett par miljoner kronor.
Vid konkursen sades 22 heltidsan-
ställda och fem deltidsanställda
veterinärer, djursjukvårdare och
administratörer upp. Länge såg
försöken att hitta en ny ägare ut
att misslyckas. Konkursförvaltaren
befarade att tillgångarna skulle
komma att säljas på offentlig
auktion.

Men den 15 april nåddes en
lösning, meddelade Östgötacorre-
spondenten den 16 april. Björn
Lindevall, som är 40 år och veteri-
närstudent i årskurs I, köper
företaget för 2,9 miljoner kronor.

– Jag sa redan som barn att jag

skulle bli veterinär. Och nu har jag
börjat plugga på veterinärhög-
skolan i Uppsala, berättade Björn
Lindevall för Östgötacorrespon-
denten. Det blir inga problem
med sommarjobb för min del,
säger den nye ägaren och tilläg-
ger att en pojkdröm nu går i
uppfyllelse.

Björn Lindevall kommer
ursprungligen från Stockholm
och har tidigare drivit Canon
center i Linköping med 15 anställ-
da. Företaget sålde han 2001 och
fick då in kapital som han nu har
valt att investera i smådjursklini-
ken.

Konkursförvaltaren är nöjd
med lösningen: – Vi har räddat
rörelsen och har fått ett bra utfall
för fordringsägarna. Dessutom
har vi räddat de flesta jobben. ■

❘ ❙❚ noterat
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Veterinär Guillermo Esteban Meglia,
Institutionen för obstetrik och gyneko-
logi, SLU, försvarade tisdagen den 6
april sin avhandling för veterinärmedi-
cine doktorsexamen med titeln "Nutri-
tion and Immune Response in Peripar-
turient Dairy Cows with Emphasis on
Micronutrients". Opponent var profes-
sor Bill Weiss, Ohio State University,
USA.

Mjölkkornas immunförsvar under
perioden runt kalvning påverkas av vad
kon får att äta. Den argentinske veteri-

nären Guillermo Meglia har i sitt
avhandlingsarbete studerat detta sam-
band med tonvikt på betydelsen av vita-
miner och spåräm-
nen. Flera av dessa är
antioxidanter.

Antalet vita blod-
kroppar varierar kraf-
tigt i kons blod runt
kalvning. Vid samma
tid minskar också nivåerna av vitami-
nerna A och E samt zink i blodet. Dessa
förändringar kan vara negativa för kons

immunförsvar. Genom att mäta nivåer-
na av vitamin E och selen i blodet hos
korna en månad före kalvning kan man
uppskatta kons behov av extra tillskott
av ett eller båda dessa ämnen. Analys av

vitamin A och
zink vid samma tid
påvisade en större
svårighetsgrad att
få information om
behovet av till-
skott i fodret.

Fodertillskott av vitamin E till mjölk-
kor ges vanligen i form av syntetiskt
vitamin. Studierna visade dock att dag-

Naturlig E-vitamin bäst för mjölkkon

disputationer
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ligt tillskott av naturligt acetatbundet
vitamin E gav högre blodnivåer än till-
skott av syntetiskt acetatbundet vitamin
E eller naturligt vitamin E i alkohol-
form. Det var också tydligt att korna
hade ett förbättrat upptag både i blod
och mjölk av den naturliga formen av
vitamin E.

Den totala mängden foder som gavs
till kor under sinperioden åtta veckor
före kalvning visade sig ha ganska små
effekter på antalet vita blodkroppar.
Immunförsvaret hos över- och underut-
fodrade kor hade dock försämrats något
jämfört med hos kor som fick normal
mängd foder. ■ 

Beteendestudier av möss

Fil mag Hanna Augustsson, institutio-
nen för kirurgi och medicin, stordjur,
SLU, försvarade fredagen den 7 maj sin
avhandling för filosofie doktorsexamen
med titeln "Ethoexperimental studies of
behaviour in wild and labora-
tory mice: risk assessment,
emotional reactivity and ani-
mal welfare". Opponent var
professor Paul F Brain, Uni-
versity of Swansea, Wales,
Storbritannien.

Musen är det mest använda
försöksdjuret inom biomedicinsk forsk-
ning idag. Ett stort antal inavlade och
utavlade stammar finns kommersiellt
tillgängliga och framställningen och
användningen av genetiskt modifierade
stammar ökar kraf-
tigt. Att säkerställa att
djur som används
inom forskningen
mår väl och är friska
är viktigt både ur
etisk synvinkel och
för att forskningsresultaten ska bli så
rättvisande som möjligt. Kunskaper om
musens beteende är viktiga för att kunna
främja dess välfärd och välbefinnande
och uppfylla det lagstadgade kravet i
djurskyddslagen att tillgodose en bur-
miljö som "ger dem möjlighet att bete
sig naturligt". 

Beteendestudier på möss utförs
främst inom neurovetenskap, psykofar-
makologi och toxikologi där mössens
beteende i speciellt utvecklade test stu-
deras. Beteendestudier används även
inom tillämpad etologi som en parame-
ter för att bedöma djurs välfärd och väl-
befinnande. Trots att det finns ett otal
studier av musens beteende i olika situ-
ationer saknas det fortfarande kunskap
inom vissa områden. Ett område som är
centralt för att kunna tolka laboratorie-
musens beteende på ett korrekt sätt är
kunskap om den vilda husmusens bete-
ende samt vilka likheter och skillnader
som finns mellan dess beteende och den
domesticerade laboratoriemusen. Möj-
ligheten att reagera på ett arteget sätt i
hotande situationer har stor betydelse
för djurets upplevelse av kontroll över
sin situation och följaktligen dess välbe-
finnande. 

Eftersom djurets subjektiva upplevel-
se av sin situation är omöjlig att mäta
direkt, måste man fokusera på djurets
beteende. Det man mäter är kvantitati-

va (frekvens, duration, latens) och kvali-
tativa skillnader (olika beteendestrategi-
er) i djurens beteende. Avhandlingens
målsättning var att lära sig att bättre
bedöma dessa tillstånd genom att stude-

ra undersökande beteenden
och musens riskbedömning i
olika experimentella situa-
tioner. 

Fokus i avhandlingen har
varit att studera likheter och
skillnader i beteende hos den
vilda husmusen (Mus muscu-

lus musculus) och den domesticerade
laboratoriemusen. Vidare har stam- och
könsskillnader i beteenden relaterade till
riskbedömning och emotionell reaktivi-
tet studerats, liksom metodologiska test-

situationer och
effekten av bur-
miljöns utform-
ning på experi-
mentell variation
och emotionell
reaktivitet.

Resultaten visade att det både fanns
likheter och skillnader i beteende mellan
vildmössen och laboratoriemössen. Lik-
heterna tyder på att mycket av det
naturliga reaktionsmönstret finns kvar
även hos domesticerade laboratoriemöss
som avlats i fångenskap under lång tid.
Beteendemässigt finns inte mycket som
talar för att de laboratoriemusstammar
som undersökts skulle avvika på ett sätt
som gör att de har lättare, jämfört med
vild husmus, att anpassa sig till den
inhysningsmiljö som idag erbjuds.

Studierna kunde inte påvisa några
skillnader med avseende på interindivi-
duell variation mellan de möss som hölls
i oberikade respektive berikade burar.
Det finns inte heller något som utesluter
att en berikningsåtgärd som visat sig
innebära en positiv förändring i djurets
välfärd kan standardiseras och i framti-
den ingå i vad vi kallar konventionell
djurhållning. 

Att de två musstammarna som stude-
rades i fyra delstudier hade helt olika
emotionella reaktionsmönster i nya mil-
jöer jämfört med inför predatorhot,
indikerar att det kan vara vanskligt att
generellt karaktärisera en viss stam som
emotionellt högreaktiv respektive lågre-
aktiv (vilket ofta görs). Dessa skillnader
antyder också att det är möjligt att olika
stammar kan ha olika upplevelse av
laboratoriemiljön. ■

disputationer

Friskvårdsprodukter för hund
WWW.HUNDMASSAGE.NU

Skriv gärna insändare och 
debattinlägg till Svensk Veterinär-
tidning, men skriv inte för långt –
max 6 000 tecken inkl blankslag.
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VETERI NÄRMEDICI NSKA 
L ÄKEMEDEL / 
L ÄKEMEDELSMONOGRAFI

Vasotop vet.
ATC-kod QC09AA05
Tabletter
Intervet

SAMMAN FATTN I NG
Vasotop vet. innehåller ramipril
som är en hämmare av angiotensin
converting enzyme (ACE) och
hämmar nedbrytningen av bradyki-
nin. Därmed ger Vasotop kärldilata-
tion och minskar frisättningen av
aldosteron. Effekten medieras
framför allt av den aktiva metaboli-
ten ramiprilat. Halveringstiden för
ramiprilat är cirka tio timmar.
Plasmakoncentration för ramiprilat

varierar individuellt varför en
dosjustering kan bli nödvändig till
vissa hundar.
Vasotop är indicerat för behandling
av hjärtinsufficiens, (enligt New
York Heart Association, NYHA,
klassificeringsgrad II, III & IV)
orsakad av klaffinsufficiens, som
beror på kronisk klaffdegeneration
(endokardos) eller kardiomyopati,
med eller utan kompletterande
behandling med vätskedrivande
furosemid och/eller hjärtglykosi-
derna digoxin och methyldigoxin.
Godkännandet baseras på kliniska
studier där olika doser ramipril
jämfördes med placebo och ena-
lapril. Det visade sig svårt att påvisa
effekten av ACE-hämmaren. I en
första studie där 58 hundar med
kronisk klaffdegeneration behand-
lades förbättrades NYHA-score hos
djuren i såväl placebogruppen som
i testgruppen och någon statistiskt
signifikant läkemedelseffekt kunde
inte påvisas. Slutsatsen drogs att
den övriga behandlingen (furose-
mid, digitalis) var tillräcklig även 

Applications are invited for a 3-year-post as assistant professor of internal
Medicine in Large Animals at the Department of Large Animal Sciences,
KVL (The Royal Veterinary and Agricultural University) in Denmark. The
appointment is expected to be effective from 1 July 2004 or as soon as
possible thereafter.

The duties of the assistant professor will primarily include research and
teaching in the field of the discipline Large Animal Internal Medicine
including medical diseases in large animals, especially horses and ruminants.

The appointment will be in accordance with The Danish Ministry of
Research Directive 820.

Salary and terms of employment will be in accordance with the agreement
between the Ministry of Finance and AC (the Federation of Graduate
Employee Unions).

Potential applicants should request the complete recruitment advertisement
for the position before applying. The complete recruitment advertisement
is available on www.kvl.dk > Arbejdsplads KVL > Ledige stillinger or can be
requested from: The Royal Veterinary and Agricultural University, The
Staff Office, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C, Denmark, tel.no.
+45 3528 2022. Please refer to no. 621/00162-263 at inquiring. The
closing date for applications is 26 May 2004, 1200. This advertisement
is an extract on which the application can not be based.

Assistant Professor
of Internal Medicine in Large Animals

THE ROYAL VETERINARY AND 
AGRICULTURAL UNIVERSITY

The Royal Veterinary and Agricultural University (KVL) is Denmark’s only university within
the areas of agriculture, forestry, horticulture, veterinary science and human nutrition and
food science. KVL has 3,500 students (incl. approx. 400 PhD-students), 1700 employees
and an annual turnover of DKK 1,1 mia.. In accordance with KVL’s equal opportunities policy,
we invite applications from all interested individuals regardless of gender, age, ethnicity or
religion. For more information on KVL see www.adm.kvl.dk/english

Fällande dom 
mot slakterichef 
❘ ❙ ❚ Chefen för Swedish Meats i Uppsala,
Kenny Thor, dömdes fredagen den 22
april av Uppsala tingsrätt för brott mot
djurskyddslagen, rapporterade Upsala
Nya Tidning den 23 april. Rätten var inte
enig. Ordföranden ville friförklara den
åtalade användningen av elpåfösare mot
slaktsvin, eftersom han ansåg att brottet
var ringa.

Men Kenny Thor dömdes alltså enligt
åtalet, till 50 dagsböter gånger 200 kr.
Han ska dessutom betala 500 kr till
brottsofferfonden och betala tillbaka
10 000 kr av kostnaderna för försvaret

till staten. Thor döm-
des som ansvarig för
djurskyddet vid
Uppsalaslakteriet för
att personalen använ-
de elpåfösare i strid
mot gällande lag.

Målet är unikt i sitt
slag. Saken har aldrig
tidigare prövats i en
svensk domstol. Under
rättegången vittnade
ett flertal veterinärer

och kommunens djurskyddsinspektör
om att elpåfösare användes betydligt
oftare än "i undantagsfall".

Åke Rutegård, VD för Kött- och chark-
företagen, menar att fällningen i Uppsa-
la tingsrätt är vägledande för branschen.
- Varje slakteriföretag måste dra sina
egna slutsatser av beslutet i dag. Jag vill
påstå att de svenska myndigheterna
tolkat reglementet strikt. Reglerna om
elpåfösare kommer från Europarådskom-
missionen och jag kan konstatera att
användningen av dessa är mycket vanlig
ute i Europa. Det är något jag anser att
svenska konsumenter ska känna till. ■

❘ ❙❚ noterat

Elpåfösaren 
– nu rättsligt
prövad.

Privat avtal klart
Ett tre-årigt avtal från den 1 juni
2004 tom den 31 maj 2007 är träf-
fat på den privata sektorn. Det
innebär att det finns en lönepott
på  2,0 % per den 1 juni 2004, 1,7 %
per den 1 juni 2005 och 1,6 % från 1
juni 2006. x % tillkommer vid
varje tillfälle i löneöversynsför-
handlingar . Närmare information
finns på förbundets hemsida samt
i kommande SVT.

Presstopp!
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utan Vasotop. I en andra studie där
155 hundar ingick sågs viss effekt av
ACE-hämmarna. Resultaten var
dock statistiskt osäkra eftersom
djuren delats upp i många olika
grupper med få individer i varje.
Ytterligare en fältstudie genomför-
des där 120 hundar ingick. Hälften
behandlades med Vasotop och
hälften med enalapril. De flesta av
dessa hundar hade lindrig
hjärtsvikt (75 % hade NYHA klass II).
Samtidig behandling med digoxin
och furosemid gavs i vissa fall.
Utvärdering skedde efter åtta
veckor. Det visade sig att behand-
lingen förbättrade NYHA klassning-
en minst en grad för 65 % av hun-
darna. Vasotop var lika effektivt
som enalapril. Eftersom ingen
placebogrupp ingick i studien är det
oklart hur stort värdet av ACE-
hämmaren var.

Säkerheten för Vasotop är god. Upp
till tio gånger rekommenderad dos
gav inga kliniska tecken på förgift-
ning hos friska hundar. Den vikti-
gaste bieffekten är blodtrycksfall
som kan yttra sig som trötthet,
apati/somnolens och ataxier. Detta
är ovanligt men försiktighet bör
iakttas vid behandling av djur med
risk för hypovolemi.

Godkännandedatum: 20 september
2002 (proceduren för ömsesidigt
godkännande)

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERI NG
Vasotop vet. är en ny ACE-hämmare
för behandling av hjärtinsufficiens
orsakad av kronisk klaffdegenera-
tion (endokardos) eller kardiomyo-
pati hos hund. Det kliniska värdet
torde vara jämförbart med det hos
andra ACE-hämmare.

Hylartil vet.
ATC-kod QM09A X01
Injektionsvätska 10 mg/mL
Pharmacia Animal Health

Nytt djurslag: hund

SAMMAN FATTN I NG
Hylartil vet. har nu fått utökad
indikation och är numera godkänt
även för lokalbehandling av ickein-
fektiösa ledinflammationer hos
hund. Hylartil vet. innehåller hyalu-
ronsyra och är sedan tidigare god-
känt för lokalbehandling av ickein-
fektiösa ledinflammationer och
seninflammationer hos häst. God-
kännandet baseras på publicerade,

experimentella studier och en
fältstudie där Hylartil jämfördes
med carprofen vid hälta orsakad
av ledinflammation hos 36 hundar
fördelade på två grupper. Under
tiden carprofen gavs visade sig
båda behandlingarna vara lika
effektiva. Cirka 30 % av hundarna
var återställda efter tre veckor. En
uppföljning gjordes efter sex
veckor då två injektioner Hylartil
givits (en vid periodens början och
en efter tre veckor) och behand-
lingen med carprofen var avslutad
sedan två veckor. Vid denna upp-
följning var Hylartil signifikant
bättre än carprofen. Cirka 60 % av
hundarna var återställda efter
behandling med Hylartil jämfört
med cirka 30 % för carprofen.

Säkerheten hos Hylartil vet. i hund
är god. I enstaka fall kan en ökad
svullnad och hälta ses dagen efter
injektionen. Denna reaktion är
oftast av övergående natur och
det är oklart om den orsakas av
produkten eller är en allmän
reaktion på ledinjektionen som
sådan.

Godkännandedatum: 9 januari
2004 (nationella proceduren).

LÄKEMEDELSVERKETS 
VÄRDERI NG
Hylartil är det första läkemedlet
som godkänts för lokalbehandling
av ledinflammationer hos hund.
Effekten är god.

HÄSTVETERINÄR ALE DJURKLINIK
Ale djurklinik är en välutrustad djurklinik 2 mil norr om Göteborg.
Hästavdelningen har 3 heltidsveterinärer och 6 djursjukvårdare.
Kliniken behandlar ca 4500  hästar årligen. 

Vi söker en veterinär med tidigare erfarenhet av arbete på hästkli-
nik   för ett heltidsvikariat från den 15 maj 2004 och minst 6 måna-
der framåt men med mycket goda  möjligheter till fortsatt tjänst. 

För upplyningar: Lotta Månsby eller Mikael Svedberg 
Tel: 0303 –33 59 60

Ansökningar till 
Lotta Månsby , Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22
44970 Nödinge
lotta.aledjurklinik@telia.com

25 maj kl 10.30-15.00 SLU, Skara

11.00 Nina Rautonen, PhD, Danisco Innovation,
redovisar hur kunskap inom mikrobiologi och immunologi
ger möjligheter att påverka mag/tarmhälsa och produktion
hos fjäderfä, nöt, gris och andra djurslag. Microbial and
immunological gut management.

12.00 Lunch

13.00 Juhani Vuorenmaa och Markku Virkki, Finska
Foder Försöksresultat och praktisk användning av ProgutTM

i tio europeiska länder.

Därefter kaffe och diskussion. 
Seminariet är kostnadsfritt och delvis på engelska.

q

Forskning och resultat med ny finsk foderingrediens

Inbjudan till seminarium:
Stärkt immunitet för ökad produktion

Nina Rautonen, PhD,
Danisco Innovation

q Information och anmälan senast 14 maj till
gert.rahm@suomenrehu.com eller 070-634 14 95
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Varning för tysk 
hästhållningsfilosofi
❘ ❙ ❚ Hästar riskerar att plågas av en ny
hästhållningsfilosofi på inmarsch i
Sverige. Hovslagarskolans chef Göran
Åkerström varnar för Strasser-metoden i
dess extremform i tidningen ATL den 13
april.

Strasser-metoden förespråkar att
hästar ska hållas på ett sätt som är så likt
deras vilda ursprung som möjligt. Det
betyder ett minimum av stallvistelse,
inga täcken och inga skor. Enligt Göran
Åkerström, veterinär och chef för Hovsla-
garskolan, förordar metodens förespråka-
re även en restriktiv hållning till traditio-
nell veterinärmedicin. – De anser att
naturen ska ta hand om problemen, men
det dör hästar i naturen också.

Göran Åkerström anser att det finns
bra inslag i Strasser-metodens betoning
på naturlig hästhållning. Hovslagarsko-
lan förespråkar också barfotahästar när
omständigheterna tillåter det.

Problemet, menar han, är att Strasser-
anhängarna måste följa metoden exakt
och att det inte finns något utrymme för
hänsyn till den individuella hästens
behov och användning. Den inställning-
en ledde enligt Göran Åkerström till att
en häst med akut fång hölls vid liv i ett år
efter att en veterinär rekommenderat
avlivning. Hästens ägare försökte bota
djuret genom att låta det gå på stenig
mark med hovbölder och spruckna
hovkapslar. ■

Svenska

■ Nya
15-16/9 -04. Kurs i Mastitbekämp-

ning på besättningsnivå arrangeras i
Uppsala av Svensk Mjölk. Info: Håkan
Landin, tel: 070-3502482. 

■ Tidigare publicerade
17-19/5 -04. Grundkurs för hund-

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

4-5/6 -04. Kurs i tillämpad rehabili-

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

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: Kompeten-
scentrum smådjur, SLU (SVT 4/04)

9-12/9 -04. EWDA konferens (Europe-
iska Wildlife Disease Association),
Uppsala. (SVT 5/04) 

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, Göteborg. Arr:
Sveriges Veterinärförbund, Sveriges
lantbruksuniversitet och Djurskydds-
myndigheten.  (SVT 4/04 och 5/04)

23-24/9 -04. Kurs i genetik och

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

kongresser
& kurser

älkomna till Ryadagen den 24 maj! I år har

vi nöjet att presentera Thomas Gustavsson,

dubbel guldmedaljör i OS 1988 m.m., som ska

berätta om hur man kan uttnyttja mer av sina

egna resurser och att våga tro på den egna

förmågan!

Under eftermiddagen kan du antingen spela

golf, åka på fiskeutflykt eller gå en guidad

rundtur i vackra Helsingør. Dagen avslutas med

middag och prisutdelning. Anmälan senast 17 maj.

Vi ses på Rya Golfklubb, Rydebäck, Helsingborg!

Pharmaxim
Kontaktperson: Christine Eklund, Tel 042-38 54 55

Pharmaxim Sweden AB, Stenbrovägen 32, 253 68 Helsingborg. Tel. 042-38 54 50, Fax. 042-38 54 41

christine.eklund@pharmaxim.com    - märk mailet ”Ryadagen”

www.pharmaxim.com

- Att våga anta
utmaningar!

R
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V
Kåsör sökes
Det kom ett kåseri till SVTs
redaktion som tyvärr saknar
avsändare. Kåseriet är skri-
vet på mål och handlar om
hur en engelsk katt hamnar i
Dalarna. Redaktionen vill
gärna komma i kontakt med
kåsören och ber honom eller
henne att höra av sig till
Karin Nordin, Tel: 08-545
558 32.

Vi vill också passa på att
fråga om det finns andra
veterinära kåsörer som vill
ta chansen att publicera sig i
Svensk Veterinärtidning. Hör
av er ni också!

❘ ❙ ❚ noterat
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29-30/9 -04. Kurs i immunmedierade

sjukdomar hos hund och katt,
Strömsholm. Arr: Regiondjursjukhuset
Strömsholm. (SVT 5/04)

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
smådjur, SLU. (SVT 16/03)

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

20-21/11 -04. Kurs i Anestesiologi

hund och katt, Strömsholm. Arr: Reg-
iondjursjukhuset Strömsholm. (SVT
5/04)

12-13/3 -05. Kurs i Endokrinologi,

Strömsholm. Arr: Regiondjursjukhuset
Strömsholm. (SVT 5/04)

Internationella

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

■ Nya
20-22/10 -04. Second European Sym-

posium on BVDV Control arrangeras i
Porto, Portugal av European Commis-
sion Thematic Network on BVDV
Control. Info: Ann Lindberg, Svensk
Mjölk Forskning, tel: 018-67 23 04, 
e-post: ann.lindberg@svenskmjolk.se
eller e-post: info@bvdv-control.org,
Internet: www.bvdv-control.org

■ Tidigare publicerade
3-6/6 -04, 2-5/9 -04, 21-24/10 -04. IVAS

Basic Course on Veterinary Acupun-

cture, Köpenhamn (SVT 1/04)

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

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)

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

of the European Society for Dome-

stic Animal Reproduction, ESDAR,
Warszawa, Polen. (SVT 13/03)

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

WSAVA, the 10th European Congress

of FECAVA and the 7th Hellenic Con-

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

9-12/10 -04. American College of

Veterinary Surgeons (ACVS) årliga
congress, Washington, USA. (SVT
4/04)

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

ter of Veterinary Public Health,

modul 4: Animal Health Economics,

Danmark (SVT 1/04)

4-8/12 -04. American Association of

Equine Practitioners, AAEP, arrange-

Åhus veterinärmottagning 
söker veterinär för sommarvik 6-8v, Tf eller utbildad. Välutrustad
smådjursklinik. Ingen jour.  Sommar vid Sveriges bästa strand.

Magnus Holmquist, Åhus veterinärmottagning,
köpmannagatan 33, 296 31 ÅHUS
Tel: 044-247797.

➤
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rar sin årliga kongress i Denver, USA.
(SVT 4/04)

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

Dairy Federation International

Mastitis Conference, Maastricht,
Nederländerna. 

14-17/9-05. BEVA konferens, Harroga-
te, England (SVT 1/04)  ■ 

➤

Klinikchef Hästklinik
Nystartad hästklinik i hästtätt område söker klinikchef som är villig
att ge allt.
Du som söker bör ha en god och gärna dokumenterad kunskap i
hästens sjukdomar, semintillstånd samt en viss kirurgisk erfaren-
het.
Du får jobba med mycket kompetenta medarbetare och i nya frä-
scha lokaler. Du får stort inflytande och kan sätta din egen prägel
på verksamheten. För rätt person finns även möjlighet till delägar-
skap. Heltid eller mindre. Bra lön.
Bostad finns: Villa 180 m2 10000kr/mån eller lägenhet 90 m2

6000kr/mån.

För information ring tel: 08-500 360 60, fax: 08-500 360 69.
Ansökan skickas senast 1 juni 2004 till
Stockholm Södra Hästklinik, Stav, 137 92 Tungelsta

När du skriver till
Veterinärtidningen tänka

på att illustrationer under-
lättar läsandet!
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ATG Hästklinikerna AB är ett nybildat företag vars verksamhet tidigare hört till AB Trav och Galopp och
som nu överförts till Nationella Stiftelsen för Hästhållningens främjande (NS).

Klinikchef Hästkliniken i Mantorp
Då vår nuvarande klinikchef går i pension 2005 söker vi en ny klinikchef till hästkliniken vid Mantorps tra-
vbana. På kliniken arbetar idag 3 veterinärer och 5 djursjukvårdare. 

Klinikens huvudsakliga verksamhet är poliklinisk men viss möjlighet att ha stationärpatienter föreligger.
Hästarna som undersöks och behandlas är av alla raser. Kliniken är välutrustad med ett högklassigt ult-
raljud, videoendoskopi, bra röntgenanläggning – digital framkallning är på gång. Operationsavdelningen
är väl fungerande med inhalationsnarkos, narkosövervakning, arthroskopi, osteosyntes-utrustning mm.
På kliniken utförs hältutredningar, medicinska undersökningar, ultraljudsundersökningar, gynekologiska
undersökningar samt de flesta kirurgiska ingrepp som inte kräver stationärvård.

Vi söker Dig som har ett genuint hästintresse och en vilja att leda kliniken och medarbetarna samt att
driva utvecklingen framåt både inom trav- och ridhästsidan. Det är önskvärt att du har specialistkompe-
tens i hästens sjukdomar. Du bör förutom veterinärmedicinsk kompetens även ha intresse för utveckling,
människor och ledarskap.

Anställningen omfattas av kollektivavtal mellan ATG Hästklinikerna AB och Sveriges Veterinärförbund.

Utbildningsveterinärer
Vi söker två legitimerade veterinärer med genuint hästintresse och gärna med erfarenhet från kliniskt
arbete med hästar. Vi erbjuder ett treårigt vidareutbildningsprogram i hästsjukvård. Utbildningstjänsterna
syftar till att leda fram till examination för specialistkompetens i hästens sjukdomar. Utbildningsplan för
specialistkompetens finns att läsa på www.svf.se. 

Du bör ha ett gediget intresse för hästar och hästsport samt en god förmåga att umgås och kommunice-
ra med människor. Vi värdesätter yrkeskunskap, social kompetens, engagemang, arbetskapacitet och
fortbildningsintresse.

Tjänsterna är tidsbegränsade heltidstjänster (3 år) med möjlighet till fast anställning därefter.
Anställningen kommer att innebära tjänstgöring såväl vid flera av våra kliniker samt vid något större djur-
sjukhus. Anställningen omfattas av kollektivavtal mellan ATG Hästklinikerna AB och Sveriges
Veterinärförbund. Vi beräknar att tillsätta tjänsterna i september 2004.

Upplysningar om tjänsterna som klinikchef och utbildningsveterinärer lämnas av tf VD Peter Kallings, 
tfn 08-627 2011 eller chefveterinär Peter Franzén, tfn 08-627 2050.

Ansökan till tjänsten som klinikchef eller utbildningsveterinär, med styrkt meritförteckning samt tre refe-
renser, skall vara oss tillhanda senast den 23 juli 2004 till: ATG Hästklinikerna AB, Ulrika Hedlund, 
161 89 Stockholm eller via e-post till rekrytering@atg.se.

ATG Hästklinikerna AB:s främsta uppgift är att erbjuda kvalificerad hästsjukvård vid det 20-tal kliniker
och sjukhus som finns spridda från Boden till Malmö. Företaget har från årsskiftet 2003/2004 övertagit
Hovslagarskolan och hästverksamheten vid Djursjukhuset i Skara samt hästkliniken på Axevalla, vilka
tidigare tillhört SLU. Företaget omsätter ca 100 mkr och har ca 100 anställda veterinärer och veterinäras-
sistenter. Företaget har sitt säte i Hästsportens hus vid Solvalla, Stockholm. 
Ytterligare information kan erhållas på www.atg.se under Hästveterinären.
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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

söker en bitr länsveterinär

För mer information se vår hemsida
www.d.lst.se

❘ ❙ ❚ noterat

Mer antibiotika till 
danska grisar 2003
❘ ❙ ❚ Danska veterinärer skrev ut 6,6
procent mer antibiotika under förra
året än under året innan, rapporte-
rades på tidningen ATLs nätupplaga
den 17 april.

Den samlade utskrivningen av
antibiotika uppgick till 103 600 kilo
under förra året, vilket kan jämföras
med 97 200 under 2002. Den allra
största delen av antibiotikan
(80 900 kilo under 2003 och 72 900
kilo under 2002) skrivs ut till grisar.

Ökningen under förra året till-
skrivs till stor del den ökade
slaktsvinsproduktionen i Danmark
samt ökad sjuklighet bland grisar-
na. Exempelvis har sjukdomen
PMWS ökat markant i danska
besättningar under 2003, skriver
Landbrugsavisen.

För att få en mer exakt förklaring
till det ökande antibiotikabruket har
Danmarks livsmedelsminister
Mariann Fischer Boel bett Fødevare-
direktoratet att undersöka saken
närmare. ■

VETERINÄRER till 
Rehabinstitut för hund

Vi söker dig med tidigare erfarenheter av smådjur och som har
intresse för att utöka din kompetens genom att utveckla rehabili-
teringsprogram för opererade hundar och hundar som behöver
friskvård.
Du bör ha ett visionärt nytänkande o uttalade ambitioner att aktivt
delta i och inhämta egna kunskaper om framtidens rehabilitering
av hund.

Institutet drivs som aktiebolag, veterinären driver verksamheten i
samarbete med ledningsgruppen i den gemensamma lokalen,
antingen självständigt eller som delägare.

Kontakt: Pia-Margherite Inden (VD), tel 018-42 01 68, 070-
7314877, inden@minmail.net



Sticka kan man göra på
många sätt, men det som
ligger veterinären närmast
om hjärtat är väl när man
tar fram sprutan och kany-
len dymedelst avseende en
hudpassage. Många hudar
har jag passerat i mina
dagar. Vad kan inte hända
när man sticker till?

Att rätt hantera en spruta
med kanyl är en statussym-
bol av stora mått. Momentet
där man trycker ur den sista
luften ur sprutan och låter en
liten stråle av medicinen spruta
ut kan genom övning drivas till ett
majestätiskt imponerande mästerverk. Själv har jag funnit att
om man håller sprutan högt, lodrätt med kanylen uppåt, och
gör den där lilla medicinspruten i operationslampans motljus,
så står det helt klart för djurägaren vem som är Alfa i försam-
lingen. Tyvärr har djuret inte alltid fattat rangordningen.

Mycket beror på djurslaget. Alltifrån samtycke hos den
besprutade till hudens tjocklek och egen fumlighet. Det här
tunna nackskinnet hos en kattunge. In med nålen och tryck
till, och vaccinet fortsätter i en båge på andra sidan katten och
fläckar ner mattes nya kappa. Den pinsamma strålen går i en
del av en ellips med jordens medelpunkt i ena brännpunkten.
Har ni tänkt på det? Fast inte just då. Helt andra ord far genom
huvudet. Undrar förresten hur många kattpestvaccinerade
kappor det går omkring i Sveriges land.

Hos den vuxna katten är det ibland inte själva sticket som
är problemet. Det är hur man kommer dit. Det finns ju kat-
ter som har bestämt att den främmande vitrock som grabbat
tag i nackskinnet ska märkas. Det görs med bakbenen. Hur
som helst ser en smådjursveterinärs handöversida allt som
oftast ut som ett fyrlinjigt notsystem. Det är i själva verket
patognomoniskt för smådjursveterinärhänder.

Så har vi hunden. Så länge man håller sig i nackskinnsregi-
onen går det bra. Någon enstaka gång får hunden något avogt
för sig. Man ser det på vitögat och huvudet i profil på en
sträckt hals genom vilket ett dovt morrande flyter långsamt
motströms.

Värre kan det bli. Ibland är det inte hundens vitögon man
ser, utan husses eller mattes, när de vid resandet av det dödli-
ga vapnet dimper ner på andra sidan behandlingsbordet. Jag
har aldrig riktigt förstått varför ett sprutstick så ofta gör onda-
re i husse och matte än i hunden. Aldrig har jag haft någon
hund eller katt som har svimmat av en injektion. Bara en
hamster. Det såg i alla fall ut som den svimmade. Fast i själva
verket dog den.

Än kor då? Litet grövre kanyler som väl matchar ett större
djur. Den rosa kanylkonan står sig fint mot SRB:n, den vita
mot SLB:n, men även Charolais. Kanyler som matchar. Chict.
Borde sälja bra nu när vi får delegera enligt C15. 

Står sedan kon i ett bogstöd springer hon framåt om man
sticker henne bakom bogstödet, eller bakåt om man står fram-
för bogstödet. Resultatet blir i båda fallen detsamma. Handen
kommer i kläm, man skriker något barnförbjudet, kanylen
böjs och penicillinet sprids över kon och handen. Den här
gången blir handens ovansida mera lik en svullen solnedgång.
Kokvackarpatognomoniskt.

Låt mig avsluta med ett gammalt veterinärordspråk, base-
rat på många och bittra erfarenheter. ”När grisar inte går att
spruta behöver dom det inte.”

Kalle Hammarberg
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❘ ❙ ❚ kåseri

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

personnotiser

Födelsedagar i juni 2004

Gösta Bengtsson, Täby, 75 år den 2/6
Olov Johansson, Vartofta, 75 år den
5/6
Kerstin Svensson, Löddeköpinge, 50
år den 5/6
Viveka Larsson, Bollnäs, 50 år den 8/6
Arne Sälsten, Ärla, 60 år den 10/6
Christer Averhed, Töreboda, 60 år
den 11/6
Kurt Graaf, Gränna, 75 år den 12/6
Gudrun Håkansson, Sollefteå, 50 år
den 13/6
Bo Carlsson, Umeå, 75 år den 14/6
Harry Lindstedt, Helsingborg, 60 år

specialistkompetens

I enlighet med SJVFS 2001:89 har
SVS den 14 april 2004 utfärdat intyg
om specialistkompetens i sjukdomar hos
svin för

• Magdalena Jacobson
• Benedicta Molander
• Erik Nørregård

Dags att anmäla sig till 

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

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

Pris: 1.500:-- inkl moms. Lunch och kaffe ingår
Målgrupp: Populärvetenskapligt inriktad konferens till alla med stort intresse för

hund och katt, t ex veterinärer, djursjukvårdare, husdjursagronomer, etologer, upp-
födare m fl.

Exempel på föreläsningar: Den svenska hund- och kattpopulationen i ett internatio-
nellt perspektiv, Har hundar personlighet? Kattens naturliga beteende kontra inne-
kattens livsmiljö, Avelsindex – vad är det? Om hundens hud inte är frisk. Då hjärtat
inte slår i rätt takt.

Program och anmälan finns på vår hemsida http://smadjur.slu.se 

Kontaktperson Jane Geismar 018-67 17 85

Jobb som
distriktsveterinär

Distriktsveterinäravdelningen söker veterinär till 
följande stationer:

Skara – en heltidsanställning (dnr 06-2632/04)

Norra Storsjöbygden – 80 – 100 % 
tillsvidare (dnr 06-2633/04)

Hedemora – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m.
31 december 2004 (dnr 06-1055/04)

Fullständig annons finns på internet:
www.sjv.se

Sista ansökningsdag är 26 maj 2004.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

den 15/6
Agneta Schultzberg, Sparreholm, 50
år den 17/6
Peter Ekström, Uppsala, 50 år den 18/6
Inga Einwall Bernersen, Löttorp, 50
år den 28/6




