
EN AVSEVÄRDA NEDDRAGNINGEN av anslagen till veterinärutbildningen
som pågått under flera år medför tveklöst allvarliga negativa konsekvenser i
både utbildningen och forskningen. Det har SVF framfört tidigare.

Nu har fakulteten lagt fram förslag till en ny utbildningsplan som innebär
en differentiering. Uppdraget från SLUs styrelse var att den nya utbildningen
skulle rymmas inom fakultetens disponibla ekonomiska ramar, kunna
genomföras för 100 studerande per årskurs och vara anpassad till samhällets
behov. Fakultetens rapport saknar helt sådana analyser. Därigenom blir 
utbildningsförslaget vanskligt att bedöma. Inte ens det som är bra i förslaget
är ju bra, om det inte går att genomföra.

Utbildningen förefaller att bli dyrare än idag om den ska kunna genom-
föras med en rimlig arbets- och studiesituation för lärare och studenter, 
vilket är ett oeftergivligt krav. SVF ser differentiering som en möjlighet till
utveckling av utbildningen. Men vi ifrågasätter om veterinärerna efter den
föreslagna utbildningen verkligen har kompetens för att självständigt arbeta
inom de olika veterinära områdena och därmed uppfyller kraven för legiti-
mation (se SJVs rapport 2004:4). Veterinärutbildning ska leda fram till en
kompetens som är legitimationsgrundande för alla studerande, annars är det
något annat än veterinärer man har utbildat. Nivån på den kompetensen är
inte godtycklig och kan därför inte sättas av SLU. Den styrs av att legiti-
mationen är en ”varudeklaration” gentemot allmänheten där den legitime-
rande myndigheten ”garanterar” att den nylegitimerade veterinären har
kompetens för att självständigt utöva veterinäryrket (utan påtaglig fara för
djur och människor). Veterinären ska klara sina lagstadgade uppgifter inom
livsmedelssäkerhet, smittskydd, djurskydd m m. Det är den kompetensen
som grundutbildningen måste ge. Fördjupade kunskaper under grund-
utbildningen får inte uppnås på bekostnad av en bred och nödvändig
grundkompetens. Behov av ytterligare fördjupning måste tillgodoses genom
vidareutbildning. 

En eventuell differentiering kräver god tillgång till vidareutbildnings-
platser i en ”extra” differentiering efter examen. Detta berörs bara flyktigt i
rapporten trots att det är en avgörande förutsättning för om en differentie-
ring över huvud taget är realistisk att införa. Att veterinärerna 
är brett användbara har viktiga arbetsmarknadsaspekter 
för både rekrytering av arbetskraft och sysselsättning. 

Enligt förslaget kommer inte alla nylegitimerade
veterinärer att ha genomgått praktisk utbildning i
grundläggande akutsjukvård på våra vanliga djurslag
och i tillämpad livsmedelskontroll. Är det vad det
svenska samhället behöver?

KARIN ÖSTENSSON

Förbundsordförande
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Veterinär Anne-Grete Hassing från
Danmark försöker hitta bättre sätt 
att kontrollera Postweaning Multi-
systemic Wasting Syndrome, PMWS.
Hon tror att PMWS kommer att 
sprida sig i Sverige på samma sätt 
som sjukdomen gjort i Danmark. 
På Veterinärmötet berättar hon mer
om erfarenheterna från grannlandet.

Hur har utvecklingen av PMWS sett ut 
i Danmark?

Vi fann de två första fallen under år 2000. Då
gick Danske Slagterier ut och sökte aktivt efter
sjukdomen genom att efterlysa besättningar

med förhöjd dödlighet. I juni i år fick vi besked
från Dansk Fødevare Forskning (DFVF) att de
analyserat prover från 437 infekterade besätt-
ningar. Men vi vet inte det verkliga antalet
drabbade besättningar, jag skulle tro att den
aktuella siffran i verkligheten är fem gånger
större. Vi har PMWS över hela Danmark och
den sprider sig som en epidemi.

Tror du att vi kommer att få en liknande
utveckling i Sverige?

Flera drabbade besättningar har redan upp-
täckts i Sverige, så jag tror att utvecklingen
kommer att se likadan ut där som den har gjort
i Danmark. Kanske blir situationen något lind-
rigare i Sverige eftersom ni är fria från Porcine
Respiratory and Reproductive Syndrome,
PRRS.

TEXT OCH FOTO: KARIN NORDIN

Anne-Grete Hassing från
Danske Slagterier delar
under Veterinärmötet med
sig av erfarenheterna av
PMWS i Danmark. Hon 
forskar om orsaken bakom
sjukdomen och vill hitta bra
metoder att kontrollera den.
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Vad har ni gjort för att hindra spridningen 
av PMWS?

Vi började studera sjukdomen redan innan
utbrottet kom, efter signaler från andra länder.
Sedan har vi jobbat med 19 olika projekt, dels
för att hitta orsaken till sjukdomen, dels för att
hitta bra sätt att kontrollera den på. Forsk-
ningen om PMWS har kostat många miljoner
kronor och satsningen är större än på andra
sjukdomar.

Har projekten varit framgångsrika?

Vi har inte lyckats hindra spridningen av
PMWS och vi har inte hittat orsaken till 
sjukdomen. Men projekten har varit bra på det 
sättet att vi kunnat visa bönderna att vi gör
någonting, att vi letar efter orsak och kontroll.

Men vissa bönder har också kritiserat Danske
Slagterier för att inte göra tillräckligt?

Ja, i början var många bönder oroliga och för-
virrade över läget. Och i början kunde vi inte
heller göra så mycket eftersom det inte fanns
tillräckligt många drabbade besättningar att
studera. Men i takt med att sjukdomen utveck-
lades så har vi också handlat.

Vad gör ni nu?

Just nu har vi två huvudprojekt på gång. Det
ena är en fallkontrollstudie där vi söker efter
orsaken till PMWS. 150 besättningar har 
kontaktats för detta och vi beräknar att ha
resultaten klara om ett halvår. I det andra pro-
jektet studerar vi behandling med serum från
infekterade slaktgrisar eller hästar som inne-
håller antikroppar mot PCV2-viruset (passiv

immunisering). Studien är snart klar och jag
kommer att presentera den på mötet i Sverige.

Bör Sverige också starta forskningsprojekt?

Det finns redan mycket pågående forskning,
både i Danmark och i resten av Europa. Så det
är nog inte nödvändigt. Men det är viktigt att
koordinera forskningen och för detta har ett
EU-projekt startats. Tolv länder är med, där-
ibland Sverige. Vi vill studera sjukdomskontroll,
hur sjukdomen utvecklas och sprids.

Varför ska veterinärerna lyssna på dig i Uppsala?

Svenskarna måste få upp ögonen för detta. När
de ser grisar som inte mår bra måste de börja
tänka på om det kan vara PMWS. För sjuk-
domen kommer att sprida sig i Sverige.

Vad bör veterinären göra om han eller hon 
misstänker PMWS?

Vi letar ju fortfarande efter de bästa sätten att
kontrollera sjukdomen. Men goda råd är att
låta smågrisarna stanna på samma plats som de
föds, att använda sektioner på gården med all
in-all out produktion, att inte blanda grisar
från olika kullar och att flytta alla sjuka djur till
sjukavdelningen.

Vad ska forskningen fokuseras på nu?

Vi vet att PCV2-viruset är centralt för sjuk-
domen, men jag tror att det också behövs ett
annat ämne, kanske ett annat virus, för att trig-
ga PCV2. Vi måste försöka hitta detta andra
ämne nu.

Berätta om dig själv!

Jag är född på en bondgård och har jobbat på
svinfarm innan jag blev veterinär. De första sex
åren som veterinär jobbade jag praktiskt med
svin till 80 procent. Sedan ville jag forska och
började vid Danske Slagterier.

Vad är det med grisar som intresserar dig?

Man får arbeta med ett stort antal djur och se
dem som en helhet. Om man lyckas skapa
bättre hälsa och produktion gynnar det hela
besättningen.  ■

❘ ❙ ❚ reportage
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Den 12 november 2004 föreläser
Anne-Grete Hassing, Danske Slagterier,

Danmark om ”Experiences with PMWS

in Denmark: Causation, prevalence and

evaluation of control measures”.
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Grymer/Sternertekniken för behandling
av löpmagsdislokation utvecklades för
22 år sedan. På årets Veterinärmöte i
Uppsala finns veterinär Jørgen Grymer
från Danmark på plats för att berätta
mer om tekniken, hur och när den ska
användas och hur den förbättrats
under de år som gått.

Hur går Grymer/Sternertekniken till?

Kon kastas och läggs i ryggläge. Löpmagen loka-
liseras genom att man hör ett karaktäristiskt
plingljud då man knäpper med fingret på högsta
punkten av buken. En troakar förs sedan genom
bukväggen och löpmagen på det ställe där man
lokaliserat löpmagen, och metangas släpps ut.
En plaststång med en suturtråd knuten på mitten
förs ner genom troakaren in i löpmagen. En
andra likadan stång läggs sedan fem centimeter
från den första, och de två suturtrådarna knyts
ihop på kons utsida (se figur 1).

Hur kom det sig att du utvecklade metoden?

Jag disputerade på epidemiologin kring löpmags-
dislokation i Köpenhamn. Sedan åkte jag till
USA och började arbeta på Michigan State

University. På den tiden användes den så kallade
blind stitch-metoden för behandling av löpmags-
dislokation och vi fick in många kor som fått
komplikationer som följd av detta. En dag var
jag hemma hos kollegan Sterner som menade att
man borde utveckla en metod för att vara hundra
procent säker på att man sticker in i löpmagen.
Det inspirerade mig och jag började jobba med
detta. Ett halvår senare hade vi utvecklat idén.

Hur har metoden utvecklats under tjugo år?

Vi har till exempel utvecklat trunkeringsverk-
tyget så att det är lättare att sticka igenom hud
och mage. Vi har lärt oss att det är viktigt att
släppa ut all gas eftersom suturen spricker om
trycket är för stort. Det är också viktigt att
lämna mycket luft under suturen. När kon står
upp igen ska löpmagen i princip flyta fritt i
kroppen förutom att den är fixerad till kropps-
väggen. Studier har dessutom visat att det bildas
fibrinvävnad mellan löpmagen och kroppsväggen
som gör att suturen är helt fixerad efter två till
tre veckor.

Vad ska du fokusera på under föredraget 
i Uppsala?

Jag vill presentera några av dessa förbättringar av
metoden och också visa data på hur bra korna

8 N U M M E R  13 • 2004 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G
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Grymer/Sternertekniken för
behandling av löpmagsdis-
lokation utvecklades av bland
annat Jørgen Grymer för
drygt tjugo år sedan. Under
Veterinärmötet berättar han
mer om erfarenheterna av
metoden.

Metodutvecklare delar med sig av
erfarenheter

SvT nr13  04-10-11  17.51  Sida 8



❘ ❙ ❚ reportage

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  13 • 2004 9

mår ett eller två år efter behandlingen. Dess-
utom vill jag fokusera på vissa problem som kan
uppstå och kommunicera med åhörarna om hur
problemen kan undvikas. De som lyssnar ska
definitivt kunna använda denna metod efter
föreläsningen. 

Hur ofta används tekniken idag?

Det är väldigt svårt att säga. Jag skulle tro att 25
procent av kor med löpmagsdislokation i USA
behandlas med denna teknik. Där utför vissa
bönder, som har långt till veterinär, själva opera-
tionen. Jag har inga siffror på hur ofta metoden
används i Skandinavien, men själv gör jag
omkring 50 sådana operationer om året.

Vilka är fördelarna med metoden?

Den är snabb, själv gör jag ett ingrepp på 10
minuter. Den är också minimalt invasiv och har
genom studier visat sig vara lika effektiv som
kirurgi. Eftersom den är så snabb att utföra går
det också att hålla låga priser.

När ska den inte användas?

Om djuret lider av flera olika problem är denna
teknik inte en god kandidat, då behöver man
öppna djuret och gå in. Tekniken har miss-
lyckats vid ett antal tillfällen, bland annat har
infektioner utvecklats i magen och suturen har
fallit bort. Om kon har ett blödande sår i magen
ska metoden inte användas.

Vad jobbar du med nu?

Jag är intresserad av kors normala beteende och
hur de kan få det bekvämt i lösdriftssystem. Jag
tror att produktionen kan bli bättre genom att
skapa ett bättre liv för kon.

Hur kom du in i veterinäryrket?

Jag är veterinär av tredje generationen; både
min far och min farfar var veterinärer och 
jobbade båda med lantbrukets djur. Efter min
disputation arbetade jag tre år i USA och när jag
kom tillbaka till Danmark kände jag mig fylld
av energi. Då fick jag möjlighet att åka till
Saudi-Arabien och arbeta som veterinär. Där
hade jag ansvar för 2000 mjölkkor, vilket var en
stor upplevelse i ett land som var som en helt
annan värld.

Vad var det som var annorlunda?

Vi hade bland annat stora problem med infek-
tionssjukdomar och de lokala beduinerna kom
in till besättningarna med sina kameler och 
getter utan minsta tanke på eller förståelse för
sjukdomskontroll.

Du har också arbetat i Libyen. Vad gjorde du där?

Jag arbetade i ett projekt där vi utbildade ortsbe-
folkningen med syftet att de själva skulle produ-
cera tio procent av sin egen mat. Vi födde upp
två miljoner kycklingar och 800 mjölkkor.  ■

FIGUR 1. Grymer/Sternermetoden: Djuret läggs i ryggläge och löpmagen 
lokaliseras. En plaststång med en suturtråd knuten på mitten förs ner genom 
en troakar in i löpmagen. En andra likadan stång läggs sedan fem centimeter
från den första, och de två suturtrådarna knyts ihop på kons utsida.   

Källa: Dansk VetTidsskr, 1984, 67, 12, 15/6

Inför Veterinärmötet

Den 12 november 2004 föreläser
Jørgen Grymer, privatpraktiker,
Danmark om ”20 years of experi-
ence with the Grymer/Sterner 
toggle technique and improvements
in materials and methods”.
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Spenvårtor och spenkoppor är exempel
på infektiösa spensjukdomar hos kor.
Vissa infektioner kan spridas snabbt
mellan djuren och leda till smärtsamma
skador med kraftigt störd mjölkproduk-
tion. Enstaka besättningar kan drabbas
hårt. Denna artikel ger en översikt över
infektiösa spensjukdomar med tonvikt
på virusinfektioner.

INLEDNING
De flesta infektiösa spensjukdomar hos
mjölkkor orsakas av bakterier som infekterar
små eller stora sår på spenen. Dessa sår kan
till exempel uppstå som följd av mekaniska
skador på grund av dåligt fungerande
mjölkningsanläggning, buskar med vassa
taggar eller spentramp. Sår och sprickor i
huden kan också uppstå om spenhuden blir
uttorkad eller i samband med fotosensi-
bilitet eller kemiska skador. Även dessa sår
infekteras lätt med bakterier. Sår kan också
uppstå om blodcirkulationen i spenen är
försämrad, vilket kan leda till nekros av 
vävnaden och bakterieinfektion som en
följd av det. Alla bakteriella sårinfektioner
på spenarna ökar risken för juverinfektion
och mastit.

Då och då förekommer också mer eller
mindre allvarliga utbrott av spensjukdomar
orsakade av virus. Dessa infektioner orsakar
vårtor eller svullnad och blåsor på spenarna.
I vissa fall kan skadorna vara smärtsamma
för djuren och leda till minskad mjölk-
produktion eftersom smärtan gör att det är
svårt att mjölka djuren. Skadorna som 
uppstår blir lätt sekundärinfekterade med

bakterier. Eftersom det är extra viktigt att
diagnostisera virusinfektioner tidigt läggs
tonvikten i föreliggande artikel på denna typ
av spensjukdomar.

VIRUSORSAKADE 
SPENSJUKDOMAR I SVERIGE
Vårtor – bovint papillomvirus
Vårtor på spenarna (Figur 1a–1c) orsakas av
bovint papillomvirus (BPV) som tillhör
familjen Papovaviridae. Viruset finns i sex
olika typer, BPV 1–6. Spenvårtor orsakas
framför allt av typ 5 och 6. Typ 5 yttrar sig
ofta som riskornspapillom medan typ 6 leder
till fjäder- eller ormbunksbladsformade
papillom. Denna sjukdom är ganska vanlig
bland svenska mjölkkor.

Virus infekterar epitelceller via hud-
skador. Detta leder till hyperplasi följt av
degeneration och hyperkeratinisering från
ca fyra till sex veckor efter exponering.
Vanligen kvarstår vårtorna ca fyra till sex
månader innan de spontant går tillbaka, för
att försvinna inom ett år. Vårtorna kan vara
smärtsamma, de blöder lätt och kan sekun-
därinfekteras med bakterier. 

Vanligen drabbas kvigor av enstaka eller
flera vårtor på spenarna men vårtor kan
också ibland ses hos kor. Virus överförs 
mellan djur t ex via direktkontakt eller via
kontaminerade grimmor, borstar eller inred-
ningsstolpar som de gnider sig mot.
Infektionen kan troligen också överföras vid
mjölkning. Det finns även angivet att flugor
kan överföra smittan.

Falska kokoppor (pseudocowpox) 
Falska kokoppor (Figur 2a–2c) orsakas av
ett parapoxvirus som tillhör familjen
Poxviridae. Inkubationstiden är ca sex dagar.
Först ses små röda papler omgivna av 0,5–1
cm rodnad och svullnad. Detta skede kan
vara ordentligt smärtsamt. I centrum kan en

KARIN PERSSON WALLER, leg veterinär, VMD, statsveterinär, adjungerad professor.*

Infektiösa spensjukdomar hos kor

❘ ❙ ❚ vetenskap
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granskad artikel

FIGUR 1B. Fjäderformade spenvårtor.

FIGUR 1C. Nodulära spenvårtor.

FIGUR 1A. Fjäderformade spenvårtor.
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blåsa utvecklas som går sönder och huden stöts av.
Skadan avläker inifrån och ut, vilket leder till karak-
teristiska ring- eller hästskoformade skador. Såren är
oftast ca en cm i diameter men kan också bli större
och är i de flesta fall avläkta efter ca en månad. Om
såren blir sekundärinfekterade med bakterier kan 
läkningen ta längre tid. Virusinfektionen leder till
kortlivad immunitet och återinfektioner kan ske
inom sex till tolv månader. Denna sjukdom före-
kommer i Sverige men är inte så vanlig.

Virusinfektionen sprids lätt mellan djur varför ofta
många djur i besättningen drabbas och ibland kan
kroniska besättningsproblem uppstå. Överföringen
mellan djur sker troligen via mjölkningsorgan och
händer. Virusinfektionen kan också överföras till
människa och orsaka smärtsamma ”milkers nodules”
på fingrar och armar.

Herpes mammillitis
Denna spensjukdom (Figur 3a–3c) orsakas av bovint
herpesvirus (familj Herpesviridae) typ 2. Virus infek-
terar troligen via små skador i spenhuden. Infektions-
ämnet har inte påvisats i Sverige men sjukdomen 
förkommer troligen i landet. 

Symtomen kan variera kraftigt från subklinisk
infektion till milda skador som läker lätt eller allvar-
liga erosioner som läker långsamt och ofta sekun-
därinfekteras med bakterier. Efter tre till åtta dagars
inkubationstid blir spenen svullen och öm. Sedan
utvecklas multipla upphöjda ödematösa plack som
följs av oregelbundet formade 1–2 cm stora blåsor.
Blåsorna spricker snabbt och producerar serös vätska
med rikligt innehåll av virus. Kvar finns mer eller
mindre djupa sår i huden som kan flyta ihop till 
ganska omfattande skador. När såret torkar bildas en
mörk skorpa. Skadorna kan omfatta  ganska stora
områden och även uppträda på juvret. Bakteriella
sekundärinfektioner är vanliga. Om detta inte sker
läker skadorna inom ca tre veckor och immuniteten
varar i flera år.

Infektionen kan spridas snabbt i besättningen, 
speciellt under höst och vinter. I besättningar som
inte exponerats för virus drabbas en stor andel av 
djuren medan enbart nykalvade kvigor drabbas i
besättningar som haft infektionen ett tag. Sjukdomen
ses sällan hos sinkor men kan troligen aktiveras vid
kalvning då immunförsvaret är nedsatt, och sedan
spridas till andra djur. Detta beror på att vissa djur
kan bli symtomlösa smittbärare (latent infektion).
Den latenta infektionen kan kvarstå i upp till 18
månader. Smittspridningen sker troligen främst via
direktkontakt mellan djur eller i samband med
mjölkning. Smittkällan för de först infekterade djuren
i en besättning har ofta inte kunnat klarläggas. En
teori som lagts fram är att virus kan överföras via
bitande flugor.
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FIGUR 2A. Spenskada orsakad av
falska kokoppor (pseudocowpox),
en dag gammal.

FIGUR 2B. Spenskada orsakad av
falska kokoppor (pseudocowpox),
fyra dagar gammal.

FIGUR 2C. Spenskada orsakad av
falska kokoppor (pseudocowpox),
sex dagar gammal.

FIGUR 3A. Spenskada orsakad av
herpes mammillitvirus, en dag
gammal.

FIGUR 3B. Spenskada orsakad av
herpes mammillitvirus, två dagar
gammal.

FIGUR 3C. Spenskada orsakad av
herpes mammillitvirus, fyra dagar
gammal. 

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

F O
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

SvT nr13  04-10-11  17.52  Sida 12



Diagnostik och behandling 
Om sjukdomens symtom och förlopp leder
till misstanke om virusinfektion behövs
speciell virologisk teknik för att avgöra typ
av infektion. Elektronmikroskopi av färskt
blåsinnehåll eller material från vävnad från
kanten av såren, taget i akut fas av infektio-
nen, kan ge snabb identifiering av virus och
är det bästa sättet att detektera virusinfek-
tion. Med denna metod kan man också
skilja mellan olika virustyper. Virusisolering
i cellkultur och/eller påvisande av antikrop-
par i serum kan vara användbart i vissa fall.
Eftersom herpesvirus är temperaturkänsligt
bör allt material förvaras kylt, helst också
under transport till laboratorium. Metoder
för undersökning av antikroppar mot
bovint poxvirus och mammillitvirus finns,
men deras tillförlitlighet för diagnostik i
samband med kliniska fall är inte helt
säkerställd.

Det finns ingen specifik behandling mot
virala infektioner men tvätt av juver och
spenar med rengöringsmedel som har anti-
viral effekt kan testas. Enligt uppgift har
enprocentig Virkon S-lösning effekt mot
papillomvirus, parapoxvirus och herpes-
virus typ 2. Detta preparat är godkänt för
användning som spentvätt. Jodpreparat, 
t ex i spendoppningsmedel, har också 
rapporterats ha effekt mot vissa virus.
Spendoppning med preparat som inne-
håller antibakteriella och mjukgörande
ingredienser kan förhindra sekundärinfek-
tioner med bakterier och göra spenhuden
mjuk, vilket minskar obehaget i samband
med mjölkning. Enstaka vårtor kan tas bort
kirurgiskt eller genom ligering. Det finns
inga kommersiellt tillgängliga vacciner mot
dessa infektioner.

För att minimera effekterna av en virus-
infektion är det viktigt att upptäcka ska-
dorna tidigt och minska smittspridningen
mellan djuren. För att hindra spridning av
virus bör man använda handskar vid
mjölkning och mjölka infekterade kor sist.
Använd spendoppning med desinfek-
tionsmedel och mjukgörare för att hindra
sekundärinfektioner och göra spenhuden
mjukare.

VIRUSORSAKADE SPENSJUKDOMAR
SOM INTE PÅVISATS I SVERIGE 
Kokoppor (cow pox) 
Kokoppor (Figur 4a–4c) orsakas av ett
ortopoxvirus (tillhör familj Poxviridae) och

är mycket ovanliga. Gnagare är smittreser-
voarer. Efter en inkubationstid på ca fem
dagar blir spenarna först ömma och svullna.
Djuren kan ha lätt feber redan innan sym-
tomen uppstår. Inom tre dagar därefter ses
1–2 cm stora blåsor som spricker och bildar
pustler. Spenhuden blir sårig med sår-
skorpor och infekteras lätt med bakterier.
Övriga delar av juvret kan också drabbas.
Djuren tillfrisknar efter ca tre veckor och
infektionen ger immunitet i flera år. Om
bakteriell sekundärinfektion uppstår kan
läkningen ta lång tid. 

Kokoppor kan överföras till människa
och orsaka lokala och/eller allmänna 
symtom. Infektion med kokoppsvirus har 
påvisats i Sverige och andra länder hos 
katt och människa med svårläkta hud-
infektioner. Som nämnts är gnagare den
troliga smittkällan i dessa fall.

Mul- och klövsjuka  
I samband med spenblåsor måste differen-
tialdiagnosen mul- och klövsjuka (orsakas
av ett aftovirus som tillhör familjen
Picornaviridae) övervägas eftersom karakte-
ristiska blåsor kan uppträda på spenarna
(Figur 5a–5b) innan de ses i munnen i 
samband med mul- och klövsjuka. Snabb
utveckling av andra kliniska symtom som
kraftig salivering, näsflöde och hälta inne-
bär dock att diagnosen blir korrekt. 

Vesikulär stomatit   
Denna sjukdom, som orsakas av ett vesiku-
lovirus som tillhör familjen Rhabdoviridae,
finns i Nord- och Sydamerika och överförs
vanligen av bitande insekter även om
direktöverföring också kan ske. Allvarlig-
heten varierar och de kliniska symtomen
liknar mul- och klövsjuka. Feber och 
kraftig salivering är ofta de första tecknen
på infektion. Vesikulära skador uppträder
vanligen i munhålan men kan också ses på
klövar och spenar (Figur 6). 

BAKTERIELLT ORSAKADE 
SPENSJUKDOMAR 
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalac-
tiae och Arcanobacterium pyogenes kolonise-
rar gärna alla typer av hudsår på spenarna.
Andra primära bakteriella infektioner ger
ofta variga blåsor (pustler) i varierande
omfattning och är ovanliga i de flesta
besättningar. Här ges några exempel på
bakteriella spensjukdomar.
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FIGUR 4A. Spenskada orsakad av
cowpoxvirus (ortovirus), en dag
gammal. 

FIGUR 4B. Spenskada orsakad av
cowpoxvirus (ortovirus), två dagar
gammal. 

FIGUR 4C. Spenskada orsakad av
cowpoxvirus (ortovirus), tre dagar
gammal. 
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Black spots   
Infektion med Fusobacterium necrophorum i
skada på spenspetsen (ofta orsakad av dålig
maskinmjölkning) kan leda till nekrotiska
lesioner, så kallade ”black spots”, runt spenspetsen
(Figur 7).

Bakteriellt eksem    
Bakterier kan överföras till spenarna från en
annan sårinfektion på kroppen t ex genom att
djuret slickar sig. Troligen behövs hudskador/
sprickor på spenarna för att infektionen ska
uppstå (Figur 8). 

Stafylokockinfektion – impetigo   
Stafylokockinfektioner kan ibland orsaka impe-
tigo på juvret, dvs rödaktiga eksem med små
varblåsor som snabbt övergår i krustabildning
(Figur 9a–9b).

Sommarsår – slickeksem    
Irritation på grund av flugor kan leda till att
djuren slickar sig mycket på spenar och juver.
Detta ger hudskador/ sprickor som kan infekte-
ras bakteriellt (Figur 10).

Diagnostik och behandling     
Om sjukdomens utseende och förlopp leder 
till misstanke om bakterieinfektion kan man
eventuellt ta svabbprov för bakteriologisk
odling. Om skadan inte är alltför omfattande
och djuret inte har några allmänna symtom
räcker oftast behandling med spendoppning
med preparat som innehåller antibakteriella och
mjukgörande ingredienser. Eventuellt kan det
bli nödvändigt att använda antibakteriell
kräm/salva efter försiktig rengöring. Om skadan
omfattar ett större område och/eller djuret har
allmänna symtom rekommenderas även allmän-
behandling med antibiotika. Det är också viktigt
att skydda djuret från flugor.

ICKE-INFEKTIÖSA OCH 
EJ MEKANISKA SPENSKADOR  
Som differentialdiagnos vid spensjukdomar bör
man också överväga andra orsaker än infektiösa
agens, till exempel fotosensibilitet och solbränna.

Fotosensibilitet    
Fotosensibilitet orsakas av att ljusreaktiva kemi-
kalier samlas under huden på vissa kor. Dessa
kemiska ämnen reagerar på solljus vilket leder
till produktion av värmeenergi och en inflamma-
tionsreaktion liknande brännskada. Enbart
ljust pigmenterade områden drabbas. De foto-
reaktiva ämnena kan finnas i vissa växter (t ex
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FIGUR 5A. Spenskada orsakad av
mul- och klövsjukevirus.

FIGUR 5B. Spenskada orsakad av
mul- och klövsjukevirus.

FIGUR 7. Spenskada orsakad av
bakteriell infektion – ”black spot”. 

FIGUR 6. Spenskada orsakad av
vesikulär stomatitvirus.

FIGUR 8. Bakteriellt eksem orsakat
av kontakt med infekterat sår på
kons läpp. 

FIGUR 9A. Spenskada orsakad av
stafylokockinfektion.

FIGUR 9B. Spenskada orsakad av
stafylokockinfektion.

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

F O
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

FO
TO

: 
BL

O
W

EY
O

C
H

ED
M

O
N

D
SO

N
(1

).
FO

TO
: 

BL
O

W
EY

O
C

H
ED

M
O

N
D

SO
N

(1
).

FO
TO

: 
TE

A
T

C
LU

B
IN

TE
RN

A
TI

O
N

A
L.

SvT nr13  04-10-11  17.52  Sida 14



lusern, vissa klöversorter, raps, rybs,
johannesört eller parkolvon) eller kan
produceras som ett resultat av leverskada.
Spenhuden förtjockas först och detta sta-
dium är ofta mycket smärtsamt. Huden
torkar sedan och ramlar av vilket leder till
stora sår innan de läks (Figur 11).

Solbränna   
Kor med opigmenterade spenar och juver
kan bli solbrända vid utomhusvistelse
(Figur 12). Kraftig rodnad och uttork-
ning är vanligt och i allvarliga fall bildas
sår. Skadan ses bara på den sida av spenen
som exponerats för solljus. Den kan vara
irriterande och attrahera flugor, vilket i
sin tur kan resultera i utveckling av 
sommarsår. 

Diagnostik och behandling     
Om sjukdomens förlopp medför miss-
tanke om någon av dessa orsaker bör 
djuret stallas in och man bör vidta åtgär-
der för att minska risken för bakteriella
sekundärinfektioner. Det är också viktigt
att skydda djuret från flugor. För att 
förebygga solbränna bör spendoppning/
spensalva med solskyddsfaktor användas
på sommaren.

SUMMARY
Infectious teat diseases in cows
Infectious teat diseases in cows can 
spread quickly among animals in a herd.
It can cause painful skin conditions,
which can have a negative effect on the
milk production in dairy herds. This
paper gives an overview over infectious
skin diseases of the bovine teat with 
emphasis on viral infections. Diseases
that are discussed are teat warts, pseudo-
cowpox, and herpes mammillitis. Other
viral, bacterial, and non-infectious teat
diseases of importance as differential 
diagnoses are also mentioned.
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FIGUR 10. Sommarsår under buk
och spene. 

FIGUR 11. Spenskada orsakad av
fotosensibilitet.

FIGUR 12. Kraftigt solbränd
spene.
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I tre artiklar lämnas en redogörelse
för de biverkningar som rapporte-
rats till Läkemedelsverket av landets
veterinärer under 2003. I den första
beskrivs biverkningarna hos häst,
nöt och svin. I den andra redogörs
för biverkningarna hos hund och i
den tredje för biverkningarna hos
katt och andra djurslag. 

I Tabell 1 har samtliga biverkningsrap-
porter angetts som kommit in under
2003 (läkemedlen har grupperats enligt
ATCvet-systemet). Bland de 311 rappor-
ter som kommit in rör de flesta hund.
Därefter följer häst och katt. För nöt
och svin finns endast ett fåtal biverk-
ningar anmälda. För kanin och iller
finns vardera en biverkan rapporterad. 

De biverkningar som rapporteras
oftast hos hund, katt, häst och svin är de
som ses i samband med vaccinationer.
Hos hund finns också många rapporter
för läkemedel mot parasitsjukdomar.
Även hos katt finns läkemedel inom
denna grupp med bland dem som rap-
porteras oftast. Hos de olika djurslagen
är läkemedel mot infektionssjukdomar
en grupp för vilka biverkningar ofta
anmäls. För hund och häst finns 
även läkemedel inom gruppen ”QM –
Rörelseapparaten” med bland dem för
vilka biverkningar ofta rapporteras.

HÄST
Penicillinchock
För häst har 46 biverkningar anmälts,
varav nio finns inom gruppen ”QJ –

Infektionssjukdomar” (Figur 1). Fem av
dessa gäller penicillinchock. 

En av hästarna reagerade några minu-
ter efter en intravenös injektion av 
vattenlösligt bensylpenicillinnatrium
(Geepenil® vet) med att excitera, ramla
omkull, flåsa och visa tecken på cirkula-
tionspåverkan. Den fick vätska intra-
venöst och var normal efter tre–fyra 
timmar. Hästen hade vid ett tidigare 
tillfälle behandlats med bensylpenicillin-
prokain och då chockat. I fyra av 
fallen reagerade hästarna efter att ha fått
intramuskulära injektioner av bensyl-

penicillinprokain (Penovet® vet i två fall,
Ethacillin® vet i två fall). En av hästarna
fick efter injektionen kramper och ram-
lade sedan ihop och dog. De tre andra
hästarna chockade men repade sig efter
en stund. Hästen som dog chockade vid
det tredje behandlingstillfället. Den hade
dessutom nyligen genomgått en åtta-
dagarsbehandling med bensylpenicillin-
prokain. I de andra fallen inträffade
chockreaktionerna på respektive dag 2,
4 och 26 av pågående behandlings-
perioder.   

Penicillinchock hos häst är ett välkänt

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor.*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
rapporterade under 2003, del 1

❘ ❙ ❚ vetenskap
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FIGUR 1. För häst har 46 biverkningar anmälts, varav nio finns inom gruppen
"QJ – Infektionssjukdomar".

➤

SvT nr13  04-10-11  17.52  Sida 17



fenomen. Reaktionerna ses som
regel efter intramuskulära injektio-
ner av bensylpenicillinprokain, men
ibland ses de även efter intravenösa
injektioner av vattenlösliga bensyl-
penicillinsalter. Hästarna reagerar i
omedelbar anslutning till injektio-
nerna med oro, svettningar och
balansrubbningar och ibland ramlar
de omkull. De återhämtar sig sedan
oftast inom loppet av ca en halv-
timme, men i en del fall dör de
inom några minuter. 

Det finns flera tänkbara orsaker
bakom reaktionerna. En möjlighet
är att det är fråga om en allergi mot
penicillin. För vattenlösliga bensyl-
penicillinsalter kan man utgå från
att detta är orsaken. För bensylpeni-
cillinprokain är det även möjligt att
det är fråga om en prokaintoxicitet.
Bensylpenicillinprokain är ett salt mel-
lan bensylpenicillin och prokain som i
injektionslösningen föreligger som en
suspension – inte en lösning. Vid intra-
muskulär injektion löses saltet upp från
muskeldepån varvid bensylpenicillin
och prokain frisätts. Om denna upplös-
ning sker snabbt kan man få höga halter
av prokain i blodet. Man kan också av
misstag komma in i ett kärl och få
mikroaggregat av bensylpenicillinprokain
som kommer ut i cirkulationen, där de
snabbt löses upp varvid höga halter 
prokain frigörs. Hästar är känsliga för

prokain och man kan tänka sig att de
reagerar på grund av prokaintoxicitet.
Nedbrytningen av prokain sker enzyma-
tiskt under inverkan av esteraser – främst
pseudokolinesteras. En möjlighet som
diskuteras är att vissa hästar skulle
kunna ha en låg aktivitet av pseudo-
kolinesteras i blodet. Detta skulle kunna
disponera dem för att drabbas av
prokaintoxicitet. Man kan även tänka
sig att man kan få en allergi som är
riktad mot prokaindelen av bensylpeni-
cillinprokainet. Troligen är dock detta
mycket sällsyntare än allergi mot peni-
cillin. För den enskilda hästen som rea-

gerar kan mekanismen vara endera
av de ovan angivna alternativen.

I en rapport meddelas att en häst
fick en lokal reaktion på injektions-
platsen efter en intramuskulär in-
jektion av bensylpenicillinprokain.
En annan häst som behandlades
med bensylpenicillinprokain blev
skorvig på vita hudpartier (foto-
sensibilisering). Hästen tillfrisknade
efter inomhusvistelse och behand-
ling med ett ichtyol-svavel-salicyl-
syra-innehållande schampo (Vetri-
derm). Förnyad behandling med
bensylpenicillinnatrium gav ingen
biverkan.

Reaktion på oxytetracyklin
En häst som fick oxytetracyklin
(Engemycin® vet) intravenöst fick

efter ca 20 minuter urtikaria över hela
kroppen. Reaktionen hävdes med en
intravenös injektion av en glukokortiko-
id (flumetason). Påföljande dag testades
om en liten mängd oxytetracyklin gav
upphov till reaktion. Så befanns inte
vara fallet och behandlingskuren med
oxytetracyklin kunde därför fullföljas.
En annan häst som fick oxytetracyklin
intravenöst lade sig efter ca 10–20
minuter med utsträckta ben. Den åter-
hämtade sig efter några minuter. Vid
upprepad behandling dagen därpå blev
hästen hängig under ett par minuter
efter injektionen.

Vaccinationer
16 fall rör biverkningar i samband med
vaccinationer (gruppen ”QI – Immuno-
logiska medel”) (Figur 2). Åtta av dessa
rapporter gäller hästar som vaccinerats
mot ekvint influensavirus (Equilis® Pro
vet i sju fall, Duvaxyn® vet i ett fall), en
rapport en häst som vaccinerats mot
ekvint influensavirus och ekvint herpes-
virus (Equilis Resequin® vet) och sju
rapporter hästar som vaccinerats mot
Clostridium botulinum typ B (Botvax B).
I de flesta fallen erhölls lokala reaktioner
på injektionsplatserna (svullnader som i
ett par fall utvecklades till bölder) i
kombination med feber. I andra fall sågs
generell muskelstelhet, vinglighet, svett-
ningar, urtikaria och svårigheter att äta.
Reaktionerna har som regel avklingat
inom ett par dagar till en vecka.

18 N U M M E R  13 • 2004 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

FIGUR 2. 16 fall av rapporterna för djur-
slaget häst rör biverkningar i samband med
vaccinationer.

ATCvet-grupp Häst Nöt Svin Hund Katt Kanin Iller Summa
QB Blod och 
blodbildande organ 1 1 2
QG Urin- och könsorgan 7 7
QH Hormoner, 
exkl. könshormoner 1 2 1 4
QI Immunologiska medel 16 1 7 98 24 1 1 148
QJ Infektionssjukdomar 9 3 1 11 8 32
QM Rörelseapparaten 16 13 1 30
QN Nervsystemet 3 5 2 10
QP Parasitsjukdomar 1 66 7 74
QS Ögon och öron 2 1 3
QV Varia 1 1

Summa         46 4 9 206 44 1 1 311

Tabell 1. ANTAL BIVERKNINGSRAPPORTER HOS DJUR UNDER 2003 GRUPPERADE ENLIGT

ATCVET-SYSTEMET a.

a I tabellen har inkluderats samtliga rapporter som kommit in. Förutom läkemedel registrerade
för veterinärt bruk ingår även rapporterade humanpreparat (dessa har inkluderats inom de
ATCvet-grupper som motsvarar de humana ATC-grupperna).

➤
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Rörelseapparaten
Inom gruppen ”QM – Rörelseapparaten”
finns 16 rapporter av vilka fem rör
NSAID-preparat. I tre av dessa fall har
hästarna reagerat efter intravenösa injek-
tioner av flunixin (Finadyne® vet).
Reaktionerna sågs i omedelbar anslut-
ning till injektionerna. En av hästarna
blev vinglig och fick kramper. Den gick
omkull och dog inom fem minuter. 
En annan häst ramlade också omkull
med kramper, men den reste sig och var
kontaktbar igen inom ca tio minuter.
Den tredje hästen blev vinglig och fick
mycket svårt att gå men ramlade inte
omkull.

Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen flera med-
delanden om att man kan få akuta 
reaktioner hos hästar som fått flunixin
intravenöst. Det finns även tidigare ett
sådant fall rapporterat för ketoprofen
(7). Dödsfall har dock inte rapporterats
tidigare. Mekanismen bakom reaktio-
nerna är inte känd. 

En häst som fick flunixin (Finadyne®

vet) granulat visade tecken på kolik. 
En annan häst som fick vedaprofen
(Quadrisol® oral gel) slutade efter tre
dagars behandling att äta och blev häng-
ig. Blåsor upptäcktes i tandköttet och på
insidan av läpparna. Behandlingen
avbröts och hästen blev återställd inom
ett par dagar. Det är välkänt att NSAID-
preparat hos hästar, liksom hos andra
djurslag, kan ge biverkningar i form av
erosioner och ulcerationer längs gastro-
intestinalkanalen. Hos häst ses skador
främst i den glandulära delen av magen
(3). Föreliggande rapport indikerar att
även munslemhinnan är ett mål för de
NSAID-relaterade biverkningarna hos
häst.

Tio fall av ledreaktioner hos hästar
som fått natriumhyaluronat (Hyonate®

vet) har under 2003 rapporterats till
Läkemedelsverket (Figur 3). Hästarna
har sex–tolv timmar efter injektioner av
Hyonate® vet i knä-, karpal- eller hov-
lederna reagerat med smärta, hälta och
ledsvullnad. Hos de flesta hästar har
lederna spolats med fysiologisk koksalt-
lösning, följt av lokal tillförsel av bensyl-
penicillinnatrium. Hästarna har även
oftast fått ett NSAID-preparat och 
bensylpenicillinprokain systemiskt.

Symtomen har därefter avklingat efter
några dagar till en vecka. Bayer, som
marknadsför Hyonate® vet, informerade
i september i ett brev Sveriges veterinä-
rer om att det förekom fall av lokala
ledreaktioner och man bads vara upp-
märksam på eventuella biverkningar av
detta preparat. Efter detta har det endast
kommit in någon enstaka rapport om
negativa reaktioner för Hyonate® vet.

Inom grupp QM finns en rapport om
att en häst som fick en polysulfaterad
glukosaminoglykan (Adequanin® vet)
intraartikulärt fick kraftig urtikaria.

Bristande effekt av avlivningsmedel
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns tre rapporter om bristande effekt
av avlivningsmedlet Somulose. Detta är
ett licenspreparat avsett för avlivning av
häst, nöt, hund och katt. Somulose
innehåller som aktiva ingredienser bar-
bitursyraderivatet sekobarbital (quinal-
barbiton) som ger CNS-depression 
och lokalbedövningsmedlet cinkokain
(dibukain) som i stora doser ger
hjärtstillestånd. Rekommenderad dos
till häst är 0,1 ml/kg intravenöst. För att
man ska få den initiala effekten riktad
mot CNS och för att undvika hjärtstille-
stånd före CNS-effekten ska den totala

injektionen ske under en tidsperiod av
10–15 sekunder. 

Två av de här aktuella fallen gäller
hingstar som avlivades på grund av
extremitetsfrakturer. Den ena hingsten
lade sig ned efter injektionen, men den
sparkade sedan under ca en minut innan
den dog. Hos den andra hingsten slutade
hjärtat inte att slå efter att den blivit
medvetslös. Först efter att avlivnings-
vätska och mer Somulose injicerats dog
hingsten. Det tredje fallet rör ett sto
som efter injektionen gjorde ett kast
innan den föll ned till marken.

Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen flera medde-
landen om bristande effekt av Somulose
hos häst (7). Det finns även rapporter
från England om att Somulose kan ha
bristande effekt hos häst (1, 4). Detta
problem har diskuterats i en tidigare
artikel i Svensk Veterinärtidning (7).
Det finns ingen säker förklaring till den
bristande effekten. En möjlighet är att ett
litet antal individer har en lägre känslig-
het för Somulose än vad som är vanligt
hos de flesta hästar. En annan möjlig
orsak till den bristande effekten kan vara
en nedsatt cirkulation, vilket kan inne-
bära att sekobarbital och cinkokain når
målorganen (hjärnan respektive hjärtat)
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FIGUR 3. Tio fall av ledreaktioner hos hästar som fått natriumhyaluronat (Hyonate® vet)
har under 2003 rapporterats till Läkemedelsverket.
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så långsamt att dosen inte blir tillräcklig
för eutanasi (2). Hos dehydrerade hästar
eller hästar med andra cirkulationsrubb-
ningar är det därför möjligt att problem
kan uppstå. Det har framhållits att
avlivning av hästar är en krävande upp-
gift och att tillgängliga metoder har både
fördelar och nackdelar (5, 6). För farma-
kologisk (kemisk) avlivning finns det
ännu inte någon helt optimal substans. 

I Sverige avlivas ca 1 500 hästar per år
med Somulose. Veterinärer som av
Läkemedelsverket beviljas licens för
Somulose informeras om att det före-
kommer fall av bristande effekt. Det
rekommenderas att man vid användning
av Somulose har beredskap för alternativ
avlivningsmetod.

Övriga biverkningar
En rapport inom gruppen ”QP –
Parasitsjukdomar” rör en häst som blev
mycket slö efter att ha avmaskats med
ivermektin-prazikvantel (Equimax®).
Inom grupp ”QH” finns en rapport om
en häst som dog i ett krampanfall efter
att ha fått oxytocin i samband med
behandling mot kvarbliven efterbörd.

NÖT
För nöt finns fyra rapporter, varav tre
rör medel mot infektionssjukdomar.
Två av dessa rör kor som reagerade efter
att ha fått bensylpenicillinprokain intra-
muskulärt (Figur 4). En av korna dog
omedelbart efter injektionen. Den
andra blev vinglig och lade sig, till synes

medvetslös. Efter två resningsförsök
lyckades kon efter tre-fyra minuter ställa
sig upp. Flera fall av penicillinchock på
nöt finns anmälda i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen. De tänkbara
mekanismerna är desamma som hos
häst, dvs en anafylaktisk allergireaktion
mot bensylpenicillin eller mot prokain,
eller en toxicitet av prokain som frisatts
från bensylpenicillinprokainet. Det finns
ett meddelande om lokala reaktioner på
halsen efter injektioner av enrofloxcin
(Baytril® vet) till en ko.

En rapport inom gruppen ”QI –
Immunologiska medel” rör en kalv som
ca en halv timme efter en vaccination
med ringormsvaccin (Ringvac Bovis
LTF-130, som nu har bytt namn till
Bovilis® Ringvac vet) visade symtom i
form av skummande vätska ur mulen
och sträckt hals. Kalven dog inom
någon timme. Det finns i den tidigare
biverkningsrapporteringen ett par med-
delanden om akuta reaktioner och döds-
fall hos nötkreatur som vaccinerats mot
ringorm. Ett mycket stort antal nöt-
kreatur (över 200 000 djur) vaccineras
årligen mot ringorm i Sverige inom
ramen för det så kallade Felfri Hud-
programmet. Incidensen för biverkning-
arna blir därför låg.

SVIN
För svin finns nio biverkningsrapporter.
Sju av dessa gäller grisar som fått lokala
reaktioner på injektionsplatserna efter
intramuskulära injektioner av Suvaxyn

Parvo/E, som är ett vaccin mot rödsjuka
och parvovirusinfektion hos svin. 

För att stimulera utvecklandet av
immunitet innehåller vaccinet mineral-
olja (Marcol 52) som adjuvans. Mineral-
olja är kraftigt vävnadsretande och det
anges i FASS VET och i produktresumén
(SPCn) att man hos 33 procent (vid
första vaccinationen) eller 90 procent
(vid andra vaccinationen) av djuren kan
få lokala reaktioner på injektionsställena
i form av synliga svullnader, som kan
kvarstå 10–16 dagar efter injektionerna.
I de här aktuella fallen sågs hos ca 250–
300 grisar kraftigare lokala reaktioner än
förväntat. Hos en del djur erhölls bölder
som brast och gav sår och ärrbildningar. 

De biverkningar som rapporterades
till Läkemedelsverket erhölls av vaccin
ur en tillverkningsomgång (batch), som
var den dominerande på den svenska
marknaden. Det skulle kunna vara fråga
om en batchdefekt och Läkemedels-
verket beslutade därför att Pfizer som 
då marknadsförde vaccinet i Sverige 
(nu marknadsförs preparatet av Ceva
Vetpharma AB) skulle dra in den 
aktuella batchen. Sveriges veterinärer
informerades om förekomsten av
biverkningar och om indragningen i ett
brev i november 2003. Efter detta har
andra batcher av vaccinet fortsatt att 
säljas i Sverige och fram till helt nyligen
har inga ytterligare biverkningar
anmälts. Det har emellertid nu kommit
in ännu en biverkningsrapport gällande
andra batcher än den för vilken de 
tidigare biverkningarna rapporterades.
Vid undersökningar som utförts av Fort
Dodge Animal Health, som innehar
godkännandet av försäljningen av
Suvaxyn Parvo/E, har man hittills inte
kunnat upptäcka några batchdefekter.

Incidensen rapporterade biverkningar
har i Sverige beräknats till ca en–tre 
procent. Suvaxyn Parvo/E marknadsförs
i de flesta länder i Europa och här är den
rapporterade biverkningsincidensen
mycket lägre än i Sverige. I en del länder,
t ex Spanien, där vaccinet är mycket
använt, har inte några biverkningar 
rapporterats. Det är oklart vad detta
beror på. 

Som nämnts är mineralolja kraftigt
vävnadsretande. För att minimera ris-
kerna för lokala vävnadsreaktioner, som
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FIGUR 4. Två av biverkningsrapporterna rör kor som reagerade efter att ha fått 
bensylpenicillinprokain intramuskulärt.
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är allvarligare än de som anges i FASS
VET och i produktresumén, rekom-
menderas att man arbetar under så goda
hygieniska förhållanden som möjligt
(Figur 5). Det kan observeras att injek-
tion av mineralolja hos människa kan 
ge en mycket allvarlig vävnadsskada. En
varningstext rörande åtgärder som ska
vidtas vid oavsiktlig injektion/självinjek-
tion av Suvaxyn Parvo/E finns i FASS
VET och i produktresumén.

I en biverkningsrapport meddelas att i
två kullar samtliga smågrisar som spruta-
des med järn (Gleptosil® vet) reagerade
med kramper och kräkningar. Grisarna
återhämtade sig efter ca 15 minuter. I en
annan rapport meddelar en veterinär
misstanke om bristande effekt av ett
bensylpenicillinprokain-innehållande
licenspreparat som gavs till en sugga
som behandling mot klövböld.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary
drugs reported in Sweden during
2003, part 1
This article describes the suspected
adverse drug reactions in horse, cattle
and swine reported by Swedish veterina-
rians during 2003. In coming articles
the adverse reactions reported in dog,

cat and other species will be described.
The number of reports in 2003 were
311. Among these 46 reports concern
horses, 4 cattle, 9 swine, 206 dogs, 44
cats, 1 rabbit and 1 ferret.

A few examples of drugs reported to
give adverse reactions in horse, cattle
and swine are given below. In horse
there were several reports of negative
reactions to vaccines, including injec-
tion site reactions, fever, depression and
general muscle weakness. There were 10
reports of acute joint-reactions in horses
given intra-articular injections of sodium
hyaluronate. Three horses reacted with
ataxia and seizures immediately after
intravenous injections of flunixin 
meglumine. One of these horses died,
whereas the other recovered within a
few minutes. There were 3 reports of
lack of efficacy in horses given Somulose
for euthanasia (the drug is available in
Sweden on a special licence). Lack of
efficacy of Somulose in horse has
previously been reported in Sweden.
Veterinarians given licence for Somulose
are informed that there are cases of lack
of efficacy and they are recommended
to be prepared for an alternative method
for euthanasia. There were five reports
of horses that reacted with “penicillin-

chock” in immediate association to 
intravenous or intramuscular injections
of respectively benzylpenicillin sodium
or benzylpenicillin procaine. One of
these horses died, whereas the other
recovered within a few minutes after the
injections. Two “penicillin-chocks” were
also reported in cows given intramuscular
injections of benzylpenicillin procaine.
One of the cows died, whereas the other
recovered. There was one report of a
death in a calf given live vaccine against
Trichophyton verrucosum. In swine there
were 7 reports of local site reactions in
animals given intramuscular injections
of a vaccine against porcine parvo-
virus and Erysipelothrix rhusiopathiae
(Suvaxyn Parvo/E). This vaccine con-
tains mineral oil and it is indicated in
the SPC that local site reactions with
visible swelling may appear in a
considerable number of animals.
However in the reported cases the 
local reactions were more severe, with
swellings and abscesses, which some-
times ruptured and left scars. Suvaxyn
Parvo/E is sold in several countries in
Europe, but the reported incidence of
adverse reactions in these countries is
much lower than in Sweden. The reason
for this is unclear.
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FIGUR 5. För att minimera riskerna för lokala vävnadsreaktioner, rekommenderas att
man arbetar under så goda hygieniska förhållanden som möjligt. 
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Rumänien vill komma in i EU 2007.
Landets ”Ministry of Veterinary 
and Food Safety Agency” har infor-
merat om att en rad lagändringar 
håller på att genomföras i enlighet
med EUs djurskyddsregler. Fort-
farande finns dock mycket att göra
inom djurskyddsområdet i landet.
Författaren besökte veterinärhög-
skolan i Bukarest vid en resa som
veterinärobservatör till Rumänien,
våren 2004. Hon konstaterar i 
följande artikel stora brister i djur-
skyddsrutinerna vid den rumänska
veterinärhögskolan.

VETERINÄRUTBILDNING
För det framtida djurskyddet i Rumä-
nien spelar veterinärutbildningen en
viktig roll. Utbildningen tar sex år i
Bukarest, där 200 studenter tas in år-
ligen. Cirka 95 procent av de antagna
fullföljer utbildningen. Uppskattnings-
vis ägnar sig sedan 50 procent åt små-
djurspraktik och 40 procent åt över-
vakande veterinär verksamhet, typ

levandedjursbesiktning och livsmedels-
kontroll, framför allt på de frekvent
förekommande lokala marknaderna och
på slakterier. Knappt tio procent ägnar
sig åt hästverksamhet. I Rumänien finns
cirka en miljon hästar (jämför Sverige,
knappt 300 000 hästar). 90 procent 
av de rumänska hästarna utgörs av
arbetshästar och fem till tio procent av
sport- och tävlingshästar.

UTBILDNING OM HÄST
Obduktion och patologi utgör grund-
stommen för den veterinära utbild-
ningen om detta djurslag (Figur 1).
Visserligen finns en operationssal för
stordjur med viss verksamhet, men 
kunskaperna om kirurgi och aseptik/
steriliseringsmetoder är enligt uppgift
från studenterna bristfälliga, liksom
övrig medicinsk utbildning om häst.

Bristande hästhållning på
veterinärhögskolan i Bukarest
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EVAMARI LEWIN, leg veterinär.*

FIGUR 1. Ingången till hästkliniken på veterinärhögskolan i Bukarest.

FIGUR 2A.Äldre fullblodssto med dåligt
allmäntillstånd.

FIGUR 2B.Samma sto befriad från spiltan
där hon stod uppbunden dygnet runt. 
Hon hade utvecklat ett stereotyp beteende
i form av vävning.

FIGUR 3. Hö av undermålig kvalitet i
veterinärhögskolans stallar. Ingen bädd
eller annat ströunderlag fanns hos
någon av hästarna.
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HÄSTKLINIKEN
Vid mitt besök på veterinärhög-
skolan i Bukarest i mars detta år 
(se även SVT 7/04) fanns sex–sju
hästar uppstallade – samtliga inköpta
och ägda av universitetet. Hästar av
varierande typ och ålder stod upp-
stallade i relativt nya lokaler. Hälften
av hästarna var vid gott hull, några
var måttligt–kraftigt avmagrade
(Figur 2a och 2b).

Uppbindningen bestod av kät-
tingar runt halsen – typ kobindslen.
Ett sexmånaders föl stod uppbundet
bland övriga hästar. Foderstaten var
enkel – hö och vatten, och grov-
fodret hade anmärkningsvärt dålig
kvalité (Figur 3). Det gavs ingen
möjlighet till daglig utevistelse i 
paddock (Figur 4). Avmasknings-
och vaccinationsprogram fanns inte
med på agendan.

Ungefär var fjortonde dag slaktas
en häst för obduktion för studen-
terna – det rör sig om cirka 15 hästar
årligen. Avlivning sker genom strup-
snitt utan bedövning.

FRAMTIDEN?
Vid samtal med veterinärer på mini-
steriet efterlystes från rumänsk sida
bättre möjligheter till ett ökat sam-
arbete med veterinärkolleger inom
EU och hjälp med fortbildning av de
inhemska veterinärerna. Hästarna på
veterinärhögskolan i Bukarest far illa
– oförstånd eller okunskap eller
bådadera?

Förutom rena djurskyddsaspekter
på hästhållningen är behovet av
utbildning inom hästsektorn skriande
stort (Figur 5). Vad kan Sverige och
övriga EU-länder göra? Det brådskar
– förhållandena för hästarna på kli-
niken i Bukarest är definitivt inte
förenliga med normerna för dagens
veterinära praxis.

*EVAMARI LEWIN, leg veterinär, Väsby 
Storgård, 186 91 Vallentuna.
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FIGUR 5. Hoppet står till dagens studen-
ter som ifrågasätter nuvarande häst-
hållning på veterinärhögskolan och 
efterfrågar en förbättrad hästutbildning.

FIGUR 4. Ett stillastående liv på rena
golv utan strö. Här en häst med 
kronisk lymfangit i höger bakben.

Smådjursklinik i Malmö
till försäljning

Välutrustad klinik i djurtätt områ-
de, lämplig för två veterinärer
eller en veterinär samt sköterska.
Väl inarbetat varumärke med sta-
bil kundbas. Låga driftskostnader.

För information kontakta:
veterinär Christer Linde 
på 040-91 81 81, 0730-79 77 77
eller lindechrister@yahoo.com

Ny tjänst, ny lön, nya
anställningsvillkor?
Om du står i begrepp att byta
arbete eller om du skall tillträda
din första tjänst kontakta 
förbundskansliet för rådgiv-
ning innan du träffar avtal om
anställningen. Ring Anders
Lefrell eller Amelie Lothigius, 
tel 08-545 558 20

SvT nr13  04-10-11  17.55  Sida 23



24 N U M M E R  13 • 2004 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Vilken är din diagnos? – EKG

SVAR SE SIDAN 48

En 13 år gammal west higland white terrier
togs till veterinärundersökning efter att ha 
blivit allt tröttare under promenader. Fallet 
är insänt av Djursjukhuset Bagarmossen,
Ljusnevägen 17, 121 61 Johanneshov. 
Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

West higland white terrier, hane, 13 år
ANAMNES: Hunden har varit lite tröttare än vanligt och
stannat upp på promenader under de senaste månaderna.
STATUS: Inga onormala fynd förutom en långsam hjärt-
frekvens.
EKG: Se Figur 1 (ursprunglig undersökning) och 
Figur 2 (30 minuter efter atropininjektion).

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

FIGUR 2. EKG 2, 30 minuter efter atropininjektion, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

TILL SALU
Begagnad VETTEST 8008
Pris: 30.000 SEK
Begagnad Reflotron
Pris: 15.000 SEK
Finns i Stockholm
Kent 0707–27 47 55

Gör din litteratursökning på www.svf.se
Som medlem i veterinärförbundet har man möjlighet att utan någon kostnad utföra
litteratursökningar på den internationella vetenskapliga databasen CAB-abstacts.
Logga bara in på medlemsdelen av förbundets hemsida www.svf.se, och tryck på
rubriken "Sökning på CAB-abstracts". Större delen av den naturvetenskapliga världen
ligger för dina fötter, bara några tangenttryckningar bort.
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Kvinnliga veterinärer tjänar mindre
än de manliga kollegerna. Det visar
lönestatistiken 2003 för privat-
anställda från veterinärförbundet.
Men skillnaden kan vara en effekt
av att kvinnorna i genomsnitt är
yngre än männen och att kvinnorna
i högre utsträckning arbetar inom
områden som inte är löneledande.

284 personer som arbetar inom djur-
sjukvård har en medellön på 31164 kro-
nor. Det är det arbetsområde som 
har den lägsta snittlönen. Sju veterinärer
inom företagsledande arbete har en
medellön som ligger på över det dubbla,
64 959 kronor. Den näst högsta medel-
lönen har veterinärer inom arbetsområ-
det forskning och utveckling där 33 per-
soner har en snittlön på 52 576 kronor.
Samtliga siffror är hämtade från veteri-
närförbundets lönestatistik över löner år
2003 som bygger på 412 svar på löne-
enkäten till veterinärer i enskild tjänst.

– Om man jämför löner mellan olika
arbetsområden ska man komma ihåg att
ersättning för jour och beredskap inte
ingår i statistiken. Denna ersättning
motsvarar i genomsnitt ca 5 000 kronor,
säger Amelie Lothigius, ombudsman på
förbundet.

En av slutsatserna som hon drar av
statistiken är att specialistutbildning
lönar sig. Medianlönen för veterinärer
utan specialistkompetens inom djur-
sjukvård ligger exempelvis på 27 000
kronor medan motsvarande lön för vete-
rinär med specialistutbildning är 35 460
kronor. På området allmänt administra-
tivt arbete ligger motsvarande löner på
39 500 respektive 43 097 kronor och
liknande skillnader ses inom flera 

Stora skillnader mellan kvinnliga och
manliga veterinärers löner
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Löneläget för manliga och kvinnliga veterinärer i SVF 
anställda i enskild sektor inom olika arbetsområden 2003
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Åldersfördelning för manliga och kvinnliga veterinärer i SVF 
anställda i enskild sektor 2003
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Kvinnliga veterinärer tjänar mindre än sina manliga kolleger inom samtliga arbets-
områden i enskild sektor. En del av förklaringen kan ligga i att kvinnorna till större del
tillhör yngre åldersklasser.
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olika arbetsområden liksom inom andra 
akademikergrupper.

MAJORITETEN AV KVINNORNA
YNGRE
I statistiken framgår att männens löner
är avsevärt högre än kvinnornas.

– Detta kan till viss del förklaras av
att majoriteten av kvinnorna är yngre,
säger Amelie Lothigius.

Vissa faktiska skillnader kvarstår
dock. Medianlönen för 64 kvinnor som
tog examen mellan 1999 och 2003 är
till exempel 25 000 kronor medan 14
män med samma examensår har en
medianlön på 26 700 kronor. Amelie
Lothigius menar att en del av skillna-
derna mellan män och kvinnor också
kan förklaras av att kvinnor i större
utsträckning arbetar inom arbetsom-
råden som inte är löneledande.

Det finns också flera skillnader 
mellan de anställningsförhållanden som
gäller kvinnor respektive män. En sådan
är antalet semesterdagar. Medan 57 pro-
cent av männen har rätt till 30 dagars
semester är det bara 42 procent av 
kvinnorna som har samma rättighet.
Däremot har 51 procent av kvinnorna
rätt till övertidsersättning medan bara
26 procent av männen uppger sig få
ersättning för övertidsarbete.

Lönestatistiken kan laddas ner från
veterinärförbundets hemsida www.svf.se
och vara ett instrument vid en löne-
förhandling.

– Kontakta gärna oss ombudsmän 
för rådgivning innan det är dags för
löneförhandling eller du tackar ja till ett
jobb, säger Amelie Lothigius. 

KARIN NORDIN

Hiprasuis P/E. 
Nytt prisvärt vaccin mot rödsjuka och 

parvovirusinfektion.

VACCIN MOT RÖDSJUKA OCH PARVOVIRUSINFEKTION

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

FINNS NU PÅ LAGER TILL ETT FÖRDELAKTIGT PRIS!

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

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

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

Inbjudan till informations- och
diskussionsmöte angående VMFs
Jaktklubb, ett nystartat utskott för
veterinärstudenter och veterinä-
rer! Ni är alla välkomna att komma
och lyssna, träffa likasinnade,
och diskutera detta nya utskotts
framtid.

Tid och plats: 
Fredagen den 12 nov, kl 17.30–
19.00, Stora Salen, VMFs Kårhus,
Ultuna.

Vi bjuder på enklare förtäring och
baren kommer att hållas öppen.

Intresseanmälan till: 
vet stud Axel Sannö,
v03axsa1@stud.slu.se

Jaktintresserade 
veterinärer
Se hit!
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Med anledning av ledaren i Svensk
Veterinärtidning nr 10/04, vill LRFs
VD Reinhold Lennebo klargöra riks-
förbundets inställning beträffande
djurskydd och djurhantering.
Sveriges bönder är tacksamma 
för att det finns veterinärer med
hög integritet som slår vakt om
god djurhållning och djuromsorg,
slår Lennebo fast.

God djurhälsa, gott djurskydd och 
högt förtroende hos konsumenterna 
kan rädda den svenska djurhållningen.
På den punkten är LRF och Sveriges
Veterinärförbund helt överens.

Sveriges bönder var tidigt ute med 
att slå fast detta och vi har inte ändrat
oss. Det manifesteras bland annat i den
värdegrund och det etiska program
kring djurhållningen som LRFs styrelse
antog våren 2003.

I värdegrunden understryks särskilt
det stora ansvar som det innebär att
nyttja djur för mänskliga syften. I djur-
hållningen inom det svenska lantbruket
finns ett samspel mellan människa och
djur. Vi har ett ömsesidigt behov och
nytta av varandra. Det är därför männi-
skans moraliska skyldighet att behandla
djuren ansvarsfullt och med respekt.

TACKSAMMA FÖR VETERINÄRER
MED HÖG INTEGRITET
I en ledare i veterinärtidningen nr 10/04
ifrågasätter informationschef Johan

Beck-Friis var Sveriges bönder står i dessa
frågor. Anledningen till att han väcker
frågan är en ledare i LRFs medlems-
tidning Land Lantbruk med rubriken
”Ta strid med djurskyddsayatollorna,
LRF”.

Vi kan lugna Johan Beck-Friis. LRF
har inte svängt i frågan. Tvärtom fort-
sätter vi med alla medel att slå vakt om
det unika sätt som Sveriges bönder tar
hand sina djur.

Att sätta likhetstecken mellan LRF
och Land Lantbruk låter sig inte heller
göras. Land Lantbruk är en medlemstid-
ning med mycket fri ställning. Ledarna i
tidningen ska inte uppfattas som några

officiella ställningstaganden från LRF.
Åsikterna där får ledarskribenten själv
stå för. (Och inte helt sällan drabbas
även LRF av kritiken).

Vi kan lugna Johan Beck-Friis.
Sveriges bönder är tacksamma för att det
finns veterinärer med hög integritet som
slår vakt om god djurhållning och djur-
omsorg. Tillsammans med bland andra
medvetna och yrkesskickliga veterinärer
vill LRF arbeta för att det svenska jord-
brukets värden och det höga förtroendet
hos konsumenterna bibehålls.

REINHOLD LENNEBO

VD i LRF och leg veterinär

LRF värnar god djurhälsa 
och gott djurskydd

❘ ❙ ❚ replik
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replik

LRF fortsätter med alla medel att slå vakt om det unika sätt som Sveriges bönder tar
hand sina djur, framhåller Reinhold Lennebo.
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Praktiserande veterinärer har på
grund av nya föreskrifter fått ta
över en stor del av fruktsamhets-
behandlingarna av landets lant-
bruksdjur. Författarna påpekar att
även dessa behandlingar kräver
strikta rutiner, dvs diagnosställande
och dokumentation.

Statens Jordbruksverks föreskrifter
beskriver veterinärers rätt att föreskriva
och tillhandahålla läkemedel i anslut-
ning till djursjukvård och djurhälsovård

(C15). C15 har fått stora konsekvenser
för fruktsamhetsbehandlingarna inom
husdjursföreningarna. Våra välutbildade
erfarna tekniker får inte längre ställa 
diagnos och inte heller behandla efter
delegering av sin veterinär.

Konsekvensen för de veterinärer som
jobbar i fält blir troligen att man ombeds
behandla enskilda kor vid besök i
besättningarna. Det är bra att vi får hjälp
med detta arbete.

DIAGNOS OCH DOKUMENTATION
NÖDVÄNDIGT
Förutsättningen för en lyckad sterilitets-
behandling är dock som vanligt att ställa
en diagnos och att sätta in en adekvat
behandling. Så sker naturligtvis oftast.
Det förekommer emellertid att kolleger
lämnar ut preparat och utan egen verifi-

erad diagnos sätter in behandling. Det
finns inte heller alltid dokumentation
kring diagnos, preparatval och när
behandlingen skett. 

Dessa rader får bli en uppmaning till
dem det berör att antingen avstå eller
göra det man kan förvänta sig, dvs att
ställa diagnos, behandla och dokumen-
tera. Förutom sedvanlig dokumentation
är det nödvändigt att man dokumen-
terar behandlingar i koboken.

Den som efterfrågar mer information
om rutiner och rekommendationer
kring fruktsamhetsbehandlingar är
hjärtligt välkommen att kontakta sin
lokala husdjursförening.

OLA SCHULTZBERG OCH WILBERT BEYER

djurhälsoveterinärer, Svenska Husdjur

Uppmaning till fältverksamma veterinärer

Strikta rutiner krävs vid fruktsamhets-
behandlingar

❘ ❙ ❚ insänt
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Det är inte varje dag Sverige står
värd för ett veterinärt vetenskapligt
symposium i högsta klass. Den
12–15 september samlades dock
världseliten inom listeria-forskningen
till det 15:e internationella symposiet
om listeriaproblem, ISOPOL, i Upp-
sala. Arrangörer var personalen vid
Enheten för matförgiftningsforsk-
ning, SLU.

Antalet fall av listerios ökar i Sverige. 
En utsatt grupp är äldre personer som
serveras färdigmat som kan ätas utan att
värmas upp. Under senare år har en ny
variant av sjukdomen dykt upp som
också drabbar tidigare friska personer.
Dödligheten till följd av listerios är trots
behandling 30 procent.

Detta sade Marie-Louise Danielsson-
Tham, professor i livsmedelshygien vid
SLU i Uppsala och en av arrangörerna
för det internationella ISOPOL-mötet, i
samband med mötets öppnande. 

– Vi kan se att antalet människor som
insjuknar i listerios ökar. Jag befarar att
antalet kommer att gå upp ytterligare
eftersom vi serverar allt mer färdigmat
som kan ätas utan att värmas upp.
Särskilt stora är riskerna bland gamla
som allt oftare äter den typen av mat,
konstaterade Danielsson-Tham.

Listeria monocytogenes överlever frys-
ning och börjar föröka sig vid +0,5°C.
Den kan växa både aerobt och anaerobt.
Däremot dör bakterien vid pastörisering
och vanlig värmebehandling.

LIVSMEDELSHYGIENISKT PROBLEM
Sommaren 2001 inträffade det första
riktigt stora listeriautbrottet i Sverige.
120 personer blev sjuka av färskost som
de köpt på en fäbod. 

– Vi vet inte hur vanligt Listeria är,

men inom livsmedelsindustrin utgör
bakterien ett problem, sade Marie-
Louise Danielsson-Tham. Inom chark-
industrin, där man gravar fisk och på
mejerier uppträder ofta problemen.
Listeria kan bilda biofilmer, som fastnar
på ytor som bänkar, och är svår att städa
bort. Bakterien finns ofta i golvbrunnar
som inte städas tillräckligt ofta. 

FÖR HÖG TOLERANS
Marie-Louise Danielsson-Tham tycker
att svenska myndigheter tolererar för
höga halter av Listeria i livsmedel. 

– Man har sagt att upp till 99 listeria-
bakterier får finnas per gram i nyför-
packad vara, exempelvis vakuumpackad
lax. Det tycker jag är för mycket eftersom
många konsumenter och även handeln
inte förvarar maten vid tillräckligt låg
temperatur. Marie-Louise Danielsson-
Tham tycker också att en del produkter
har för långa hållbarhetstider. 

– En del fiskprodukter som i dag har
en hållbarhetstid på 21 till 28 dagar
tycker jag borde ha maximalt två veckors
hållbarhet, sade hon. 

SVENSK UPPTÄCKARE
Läkaren Jacques Bille från universitets-
sjukhuset i Lausanne, Schweiz, inledde
det 15:e internationella ISOPOL-sym-
posiet med en historisk tillbakablick på
Listeria monocytogenes. Bakterien upp-
täcktes 1911 just i Uppsala av den
svenske veterinären Gustav Hülphers,

ISOPOL XV – internationellt 
listeriasymposium i Uppsala
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Vi kan se att antalet människor som insjuknar i listerios ökar. Jag befarar att antalet 
kommer att gå upp ytterligare, sade Marie-Louise Danielsson-Tham vid ISOPOL-symposiet.

Gustav Hülphers ande svävade över
ISOPOL i Uppsala, om inte annat så
genom närvaron av hans porträtt 
bredvid talarstolen.  

➤
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som gav den namnet Bacillus hepatis.
Senare gjordes grundligare studier och
klassificeringar i Tyskland, där bakterien
fick sitt nuvarande namn.

1983 visades för första gången att
listeriasmitta kunde vara livsmedels-
buren, den gången via kålsallad. Sedan
dess har matförgiftning från Listeria-
bakterier påvisats i många olika typer av
matvaror, såsom mjölk, ost, kött och
fisk. Det uppträder få enstaka listeria-
smittor utanför de stora utbrotten på-
pekade Jacques Bille, men de människor
som drabbas blir mycket sjuka. Listeria-
utbrotten står för den högsta procenten
sjukhusbehandlingar av alla vanliga
matförgiftningar.

I framtiden bör forskningen rikta in
sig på att studera virulens- och adapta-
tionsfaktorer hos bakterien, ansåg Bille.
Vidare måste vi få bättre kunskap om
bakteriens överlevnad och resistens-
utveckling i miljön, liksom om immuni-
tetsutveckling och svar på behandling
hos patienten. Trots omfattande forsk-
ning runt denna enda bakterie är de
obesvarade frågorna fortfarande många.

SPÄNNANDE HEDERSGÄSTER
Som ett spännande komplement till
Jacques Billes inledningsföreläsning 
dök tre hemliga hedersgäster upp till

ISOPOLs första dag. Det var för det
första Uppsalas stadsmaskot Pelle
Svanslös som gästade symposiet, till del-
tagarnas stora nöje. Vidare dök självaste
Carl von Linné upp i Hans Odöös
gestalt, och höll ett inspirerande tal till
sin egen ära. Han anknöt till ISOPOL-
kongressen genom att citera sig själv
från den svenska 100-kronorssedeln:
Omnia Mirari Etiam Tritissima (för-
undra dig över allt, även det mest all-
dagliga). Linné uppmanade sina sentida
forskarkolleger att fortsätta
förundra sig över och ut-
forska Listeria-bakteriens
mysterier. Den tredje heders-
gästen var mycket tystlåten
men höll förmodligen med
Linné i hans forskarupp-
maning. Det var nämligen
Gustav Hülphers som i form
av ett porträtt i naturlig stor-
lek övervakade symposiets
invigning och vidare gång.

Marie-Louise Danielsson-
Tham hälsade hedersgästerna
och de 200 övriga deltagarna
i symposiet välkomna, innan
hon gav sina här redan 
refererade synpunkter och
reflektioner på Listeria-bak-
terien.

INTENSIVT PROGRAM
Det var ett digert vetenskapligt program
som deltagarna i ISOPOL-symposiet
bjöds på under de följande dagarna.
Över 150 föredrag i två parallella sessio-
ner belyste alla aspekter av listerian och
listeriosen. En italiensk föreläsare
beskrev riksbedömningssystem för liste-
rios i parmaskinka, en japan redogjorde
för det första livsmedelsburna utbrottet
kopplat till Listeria monocytogenes i
Japan, och en brittisk kemist rapporte-
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Forskningen i framtiden bör rikta in sig på att studera virulens-
och adaptationsfaktorer hos listeriabakterien, ansåg Jacques Bille.

Carl von Linné uppmanade sina sentida forskarkolleger att
fortsätta förundra sig över och utforska listerians mysterier.

Pascale Cossart beskrev på ett pedagogiskt sätt hur
listeriabakterien invaderar kroppsceller hos smittade
individer.

➤
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rade från sina studier av hur listeria-
bakterien släpper från ytor av rostfritt
stål. Det var fascinerande att ställas
inför all den kunskap och forskning
som samlats kring en enda bakterie.

En föredragning som kan nämnas
särskilt gavs av Pascale Cossart från
Pasteurinstitutet i Frankrike. Hon
beskrev på ett pedagogiskt sätt hur
listeriabakterien invaderar kropps-
celler hos smittade individer. Genom
en blixtlåsliknande mekanism lurar
bakterien icke fagocyterande celler att
omsluta sig med cellens plasma-
membran. Väl inne i cellen lyserar
bakterien omgivande membranhölje
och kommer ut i cellen cytosol, där
den kan föröka sig fritt. Sista delen av
processen innebär att listeriabakterien
sprider sig snabbt från den infekterade
cellen till alla närliggande celler. Med
liknande mekanismer som i den här
beskrivna tarmcellen kan listerian
passera även placentabarriären. Här
visade Pascale Cossart att det inte
bara är den gravida kvinnans nedsatta
immunstatus som är en riskfaktor för
infektion. Placentalcellerna har högre
affinitet än andra celler för proteinet
internalin, som sitter på bakteriens
yta. Internalin har visat sig vara en
viktig mediator för överföring av

listeriabakterier till däggdjursceller.
Detta kan förklara varför gravida
kvinnor generellt sett är mer känsliga
för infektionen än andra människor.

VÄL GENOMFÖRT 
ARRANGEMANG
I tre hela dagar pågick ISOPOL-
symposiets vetenskapliga program,
och alla föredrag var föredömligt
sammanfattade i en abstracts-skrift
som delades ut vid registreringen.
Arrangemanget var imponerande 
planerat och genomfört, med tanke
på alla de praktiska problem som
uppstår vid genomförandet av ett
internationellt symposium. Den
vetenskapliga klassen på föredragen
var genomgående hög, de praktiska
momenten fungerade som de skulle
och det sociala programmet var
intressant både för deltagarna och
eventuella medföljande familjemed-
lemmar.

ISOPOL XV framhävde på ett
hedrande sätt svensk veterinärmedicin
och de uppsaliensiska arrangörerna 
på den internationella arenan. Gustav
Hülphers var säkert belåten i sin 
himmel.

JOHAN BECK-FRIIS
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ISOPOL-symposiet var imponerande planerat och genomfört, med tanke på alla 
de praktiska problem som uppstår vid genomförandet av ett internationellt möte.
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Den 3–4 september anordnade
Kompetenscentrum Smådjur vid
SLU ett populärvetenskapligt 
seminarium kallat Smådjursdagarna
2004. Målsättningen med semina-
riet var att ge en översikt över 
den kunskap som SLUs och SVAs
forskare/lärare besitter när det 
gäller hund och katt. SLU ville
också visa upp lite av den forskning
som bedrivs inom aktuella ämnes-
områden.

Under två dagar hade besökarna på
SLUs smådjursseminarium chansen att
höra cirka 20 olika föredrag med de
senaste rönen gällande hund och katt.
Målgruppen för mötet uppgavs vara
uppfödare, veterinärer, djursjukvårdare,
agronomer, etologer och den djurintres-
serade allmänheten. Eftersom deltagarna
hade mycket olika bakgrund, hölls före-
dragen genomgående på ett populär-
vetenskapligt språk.

Närmare tvåhundra åhörare fanns 
på loftets hörsal och lyssnade till 16
föreläsare som talade om allt från vacci-
nationer till kost och motion för säll-
skapsdjuren, tumörbehandlingar och
pyometra.

HUNDENS PERSONLIGHET
Ett ämne som engagerade var frågan om 
hundar har personlighet. Etologen Kenth
Svartberg, institutionen för anatomi och
fysiologi, SLU, presenterade sin avhand-
ling som fokuserat just på detta. De 
flesta hundägare anser att hundar har
personlighet, konstaterade han. Vid en
direkt fråga till seminariedeltagarna visade
en majoritet av åhörarna genom hand-
uppräckning att de höll med. Kenth
Svartberg har lyckats visa hundarnas
egenart vetenskapligt, med hjälp av
olika studiemodeller och beteendetest.
Fem faktorer visade sig vara avgörande

för att bestämma en hunds personlighet:
dess lekfullhet, jaktintresse, nyfiken-
het/orädsla, socialitet och aggressivitet.
Genom tester enligt en standardiserad
modell kunde Svartberg fastställa en
mentalbeskrivning hos den enskilda
hunden, men också generella personlig-
hetsdrag hos olika raser.

DJURSKYDDSPROBLEM
Glädjande nog hade arrangörerna även
valt att lyfta fram djurskyddsaspekter
under Smådjursdagarna. Djurskydds-
inspektör Birgitta Larsson från institu-
tionen för husdjurens miljö och hälsa,
SLU Skara, redogjorde för djurskydds-
lagstiftningen i praktiken. Det vanligaste
djurskyddsproblemet för dagens svenska
sällskapsdjur är understimulans, sade
hon. Hundar lämnas ensamma långa
perioder varje dag och katter i lägen-
heter får aldrig komma ut. Beträffande
katter nämnde Birgitta Larsson också
sommarkatter, som fortfarande i stort
antal lämnas utan skötsel när hösten
kommer.

Många gånger räcker det att som

inspektör lämna råd till en djurägare
som inte förstår problemen, men vill
djurägaren inte ta rättning kan tillsyns-
myndigheten tillgripa föreläggande med
eller utan vite. I värsta fall får man ta till
begäran om djurförbud och omhänder-
ta djuren, konstaterade Birgitta Larsson.

Direkt riktat mot veterinärkåren
efterfrågade hon slutligen en debatt om
hur långt vi ska gå i behandlingen av
gamla och allvarligt sjuka djur.
Situationen i USA där välbärgade djur-
ägare bekostar extrema behandlingar för
sina djur avskräcker, menade Larsson.

FÖRSÄKRINGSDATA I FORSKNINGEN
Agneta Egenvall från institutionen för
kirurgi och medicin, smådjur, redogjorde
för hur data ur djurförsäkringsstatisti-
ken kan användas inom forskningen.

Försäkringsdata är inte den ultimata
källan för att producera sjukdoms- och
dödsorsaksstatistik, konstaterade hon.
Fördelarna med försäkringsbolaget
Agrias hunddatabas är att den är stor
och att den försäkrade populationen på
många sätt liknar baspopulationen. Den

Smådjursdagarna på SLU
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Etologen Kenth Svartberg presenterade sin avhandling, som fokuserat på identifiering
och beskrivning av hundars personlighet.

➤
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främsta svagheten ligger i diagnossätt-
ningen, eftersom diagnoserna är ställda
av ett stort antal praktiserande veteri-
närer, med varierande specificitet. Vaga
diagnoser som ”död” eller ”hälta utan
närmare definition” används alltför ofta.

Trots dessa problem har Agrias försäk-
ringsdatabas använts som grund för ett
flertal vetenskapliga artiklar, och ytter-
ligare studier är på gång. Framför allt
handlar det om djupare analyser av
specifika problem kopplade till sjuk-

domar där diagnosen är lätt att ställa,
konstaterade Agneta Egenvall.

HÖG VETENSKAPLIG KVALITET
Smådjursdagarna fortsatte med föredrag
om djurtandvård, proteser och rehabili-
tering, olika sätt att behandla tumörer,
hjärtsjukdomar hos hund och katt, 
livmoderinflammation hos hund, vingel-
sjuka hos katt m m. Genomgående höll
föredragen en hög vetenskaplig kvalitet
trots sina populärvetenskapliga upplägg,
vilket gjorde att åhörare från de flesta
läger kunde få utbyte av dem. De munt-
liga föredragen kompletterades dessutom
av en föredömligt komplett abstracts-
bok, där alla föredrag sammanfattats
skriftligen på svenska.

Senaste gången ett smådjurssym-
posium anordnades vid SLU var 1989, 
på temat ”Från valp till vuxen”. Årets 
version gav mersmak för denna typ av
kunskapsspridande. Förhoppningsvis
kan Kompetenscentrum Smådjur se till
att det inte behöver dröja ytterligare 15
år till nästa gång SLU delar med sig av
sitt kunnande inom smådjursområdet.

JOHAN BECK-FRIIS

Den främsta svagheten vid forskning baserad på försäkringsdata ligger i diagnossätt-
ningen, eftersom de praktiserande veterinärernas diagnoser ofta är mycket vaga, 
konstaterade Agneta Egenvall.

➤
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Veterinär Eva Skiöldebrand, institu-
tionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap, SLU, försvarade
fredagen den 24 september sin
avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln ”Studies
of articular cartilage macromolecules
in the equine middle carpal joint, 
in joint pathology and training”.
Opponent var professor René van
Weeren, University of Utrecht,
Nederländerna.

Syftena med avhandlingen var att
kvantifiera ledbroskproteinerna COMP
(cartilage oligomeric matrix protein),
aggrekan samt kollagen typ II i serum
och ledvätska från mellersta karpalleden
hos tävlingshästar. Den viktiga funktio-
nen hos ledbrosket är att fördela och
utjämna det tryck som uppstår genom
olika typer av belastning (statisk och
dynamisk) och att ge draghållfasthet.
Förmågan hos brosket att fördela och
motta belastning är beroende av den
specialiserade sammansättningen och
organisationen av den extracellulära
bindväven (matrix).

Ledbrosket hos den vuxna hästen åter-
bildas inte med samma unika samman-
sättning då en irreversibel skada uppstår 
i brosket. Den så viktiga biomekaniska
funktionen att fördela belastningen och
bibehålla draghållfastheten går förlorad.
Möjligheten att karakterisera och be-
stämma förändringar i matrix samman-
sättning ger oss ett känsligt verktyg att
upptäcka tidiga skador, utvärdera effekter
av ledbehandlingar samt utvärdera
effekten av träning. 

Hos travare med osteoartrit ses en låg
koncentration av COMP och aggrekan 

i ledvätska och serum, samt en låg 
produktion av COMP hos broskceller
uttagna från mellersta karpalleden.
Detta skiljer sig markant från människa
där en ökad koncentration av proteinet
uppträder vid skada. Den ”avstängda”
metabolismen som ses hos travaren
beror sannolikt på de belastningsför-
hållanden som denna led utsätts för vid
träning.

Unga travare i träning studerades i två
år med avseende på metabolismen av de
nämnda proteinerna. Koncentrationen
av COMP och aggrekan sjönk med ökad
mängd träning och en ökande ålder. För
att ytterligare belysa belastningens
inverkan på ledbrosket studerades
broskpluggar i en belastningskammare.

Elektronmikroskopiska studier av-
seende förekomsten av COMP i led-
broskets olika skikt samt skillnaden i

förekomst mellan ledens belastade del
och obelastade del studerades också.
Den unga travhästen med tränings-
bakgrund visade åter en låg förekomst
av COMP jämfört med en otränad rid-
häst.

Tävlingshästar med akut hälta i kar-
palleden undersöktes och definierades
genom artroskopi. Ledfynden korre-
lerades till koncentrationen COMP,
aggrekan och kollagen typ II i ledvätskan.
Galoppörer med avsprängningsfrakturer
i karpalleden uppvisade mycket höga
koncentrationer av COMP i ledvätskan.
Detta beror på att frakturbiten produ-
cerar mycket protein, vilket troligtvis
kan bidra positivt till läkning av leden.
För att helt klargöra träningens påverkan
på ledbroskets sammansättning fodras
ytterligare studier med belastnings-
kammare in-vitro.  ■

disputationer

Studie av ledbroskproteiner vid ledskada
hos tävlingshästar

Eva Skiöldebrand har i sin avhandling studerat hästbenets leder och då specifikt möjlig-
heten att använda ledbroskproteiner som markörer för ledskada.
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Lättviktsscanner med Linear och sector probes från 3,5-10 MHz

HÖSTERBJUDANDE !!!
Scannern är lämplig för scanning

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

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

EuroVet ApS, Liljehaven 91 
DK-2765 SMÖRUM, DANMARK
Tlf +45-4468.2530,Fax +45-4468.2506
mail:post@eurovet.dk, www.eurovet.dk
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Vår kontakt i Sverige:
Quality Genetics
Carina Andersson
Hållsta, 635 18 Eskilstuna
Tlf. 016-174 570, Fax 016-174 571, Mobil 070-264 66 20

Hårdare tag mot förbjudna
hönsburar

❘ ❙ ❚  Jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist anordnade ett seminarium om
hönsinhysning den 15 september. I semi-
nariet deltog en rad företrädare från
intresseorganisationer och myndigheter,
däribland Sveriges Veterinärförbund.
Flertalet var överens om att det är viktigt
att försvara beslutet att förbjuda oinredda
burar för värphöns.

– Det är oacceptabelt att beslutet inte
följs av alla producenter. Det är självklart
beklagligt från djurskyddssynpunkt, men
det leder också till orättvisor mellan de
producerande företagen. De som följer
den ”svenska modellen” drabbas av 
konkurrensnackdelar, sade jordbruks-
ministern.

Trots högljudda protester från ägg-
producenter som fortfarande har kvar 
de förbjudna burarna, konstaterade
ministern att rättsläget är klart och att 
de gamla burarna måste bort. Handeln

har redovisat sin syn genom beslut att
bara sälja ägg från tillåtna inhysnings-
system, nu är det angeläget att fortsätta
diskussionen med industrin och restau-
rangnäringen, poängterade Ann-Christin
Nykvist. Hon förklarade sig beredd att gå
vidare på det området.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Årsmöte i
SVS Smådjurssektion

SVS Smådjurssektion kallar
till årsmöte torsdagen den 
11 november 2004, 
klockan 17.00, på Loftet,
Undervisningshuset, Ultuna.

I samband med årsmötet
kommer en kort information
om steg 2-utbildningen.

Styrelsen

Svensk
Stuteriveterinärförening
håller årsmöte torsdagen den 
11 november ca kl 18.00, direkt
efter symposiet om fång, i sal E,
Undervisningshuset, SLU, Ultuna.

Ev motioner skall vara sekr
Sören Thorén tillhanda senast
den 31 oktober 2004.

Medlemsavgiften 200:- insättes
på postgirokonto 103233-3.

Styrelsen

Lokaler uthyres
Lokaler med utrustning för veterinär-
vård av stor- och smådjur uthyres. 
http://www.mnmhouse.com/vetstat/
Tel: 0703-18 10 06

Ny adress? Nytt namn?
Meddela oss på förbundskansliet 

om Du flyttat eller bytt namn.

Ring nu!   Tel: 08-545 558 20
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AKTUELLT OM FÅGELINFLUENSA I VÄRLDEN
Utbrotten av aviär influensa subtyp H5N1 i
Sydostasien fortsätter. Värst är läget i Thailand
som förutom ett fortsatt högt antal nya utbrott
i fjäderfäbesättningar även har rapporterat ett
dödsfall av en 18-årig man, vars smittkälla
uppges vara kontakt med infekterade slakt-
kycklingar. I Malaysia har flera fjäderfäbesätt-
ningar drabbats. Smittan kom troligtvis från
Thailand med en insmugglad stridstupp och
man arbetar nu kraftfullt vid gränsen till
Thailand med att förhindra smuggling av 
fjäderfä och fjäderfäprodukter in i landet. Även
Kambodja har rapporterat ett utbrott av fågel-
influensa i en slaktkycklingbesättning och
Vietnam rapporterar ett par återfall i tidigare
smittade områden. Samtliga länder försöker
kontrollera fågelinfluensan med olika metoder,
exempelvis stamping-out, restriktioner för
djurtransporter, olika typer av zonindelningar
med bland annat provtagningar och klinisk
övervakning.

I Sydafrika fortsätter provtagningsarbetet
inom den provins där aviär influensa subtyp
H5N2 konstaterades på två strutsfarmer i 
början av augusti. Inom den 30 km breda
karantänzonen har tre nya infekterade farmer
påvisats och samtliga djur på farmerna avlivats.
Det finns inga tecken på att fågelinfluensan har
spritt sig utanför zonen.

I Sverige och övriga EU fortgår den serolo-
giska undersökningen avseende fågelinfluensa
genom provtagningar i samband med slakt på
värphöns, ankor, gäss, strutsar och kalkoner.
Provtagningarna intensifieras nu under hösten
och avslutas vid årsskiftet. Resultaten redovisas
till Kommissionen i mitten av mars 2005.

FLADDERMÖSSINSAMLING
Under 2004 har SVA fått många fler fladder-
möss än vad som inkom under 2003. Hittills i

år har 78 fladdermöss skickats in för rabies-
undersökning. Av dessa var 23 i så dåligt skick
att det inte gick att göra en adekvat provtagning
på dem. Övriga fladdermöss har genomgått
undersökningen och alla svar var negativa. 

Om döda eller sjuka fladdermöss hittas 
skall de skickas till SVA. Sjuka fladdermöss
skall naturligtvis avlivas först. Fladdermusen
lindas in i papper eller stoppas i en tom toalett-
pappersrulle, läggs därefter i plastpåse och
sänds per post i en Jiffypåse till Avd för
Patologi, SVA, 751 89 Uppsala. Man ska ange
namn och adress på den som skickat in fladder-
musen och var den hittades. Man ska också
ange om den bitit människor eller djur.

Vid hantering av fladdermöss ska alltid
handskar användas. Bara det faktum att det går
att ta i fladdermusen är tillräckligt för att miss-
tänka rabies. Mer information finns på SVAs
hemsida, www.sva.se.

Det här numret av Epizteln innehåller aktuell infor-

mation om det aktuella fågelinfluensaläget i världen

samt kort information om årets fladdermusinsamling. Epizteln är sammanställd

av Gudrun Orava, SVA, tel 018-67 40 00.

❘ ❙ ❚ månadens epiztel
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I Malaysia har flera fjäderfä-
besättningar drabbats av
aviär influensa. Smittan kom
troligtvis från Thailand med
en insmugglad stridstupp. 

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

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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Mypravac Suis. 
Nytt, effektivt & säkert vaccin.

Ett prisvärt alternativ!

M O T  M Y C O P L A S M A  H Y O P N E U M O N I A E

Mypravac Suis. 
Nytt, effektivt & säkert vaccin.

Ett prisvärt alternativ!

● Mypravac bidrar till: Ökad daglig tillväxt samt färre lungskador.
● Mypravac innehåller: Inaktiverad Mycoplasma hyopneumoniae stam J,

dubbel adjuvans i form av carbomer och levamisol, vilket 
säkrar långvarig immunitet.

● Mypravac innehåller: Ingen olja vilket bidrar till 
minskade injektionsskador.

NORDVACC LÄKEMEDEL AB. 
Box 112, 129 22 Hägersten.Telefon: 08-449 4650.

Telefax: 08-44946 56.E-mail: vet@nordvacc.se
Hemsida: www.nordvacc.se

Vi beklagar att i annonsen för decembernumret angavs de danska priserna av misstag. 
Detta är nu korrigerat. 
Förpackningsstorlek: 50 doser (100ml ). 
Priser (exkl. moms.): 210:-/förpackning (4:20/dos). Se vidare aktuell Fasstext: www.fass.se

Från byatjur till genteknik

”Från byatjur till genteknik” är ett verk
som beskriver utvecklingen av husdjurs-
förädlingen under 1900-talet. Bokens
författare, Jan Rendel, var under elva år
chef för avdelningen för husdjurspro-
duktion vid FAO i Rom och återvände
därefter till sin professur vid institutio-
nen för husdjursförädling vid Lant-
bruksuniversitetet i Uppsala, där han
blev prefekt för institutionen fram till
sin pensionering 1992. Jan Rendel har
på nära håll följt både den teoretiska och
den praktiska utvecklingen och som
ingen annan fått en överblick över det
som hänt på husdjursförädlingens
område under 1900-talet.

HUSDJURSFÖRÄDLINGEN 
UTVECKLAD I USA
Det grundläggande temat belyser hur
husdjursgenetiken som vetenskap vuxit
fram och hur de nya rönen i den veten-

skapen efterhand kommit till Sverige
och omsatts till praktiskt avelsarbete.
Det är Darwins och Mendels upptäckter
under 1800-talet som är basen för gene-
tikens utveckling.

Husdjursförädlingen är en gren av
genetiken och det är främst amerikanska
forskare som arbetat fram de instrument
som vi nu förfogar över i form av avels-
värdering, genetiska korrelationer och
selektionsindex. 

Det var tre personer som introdu-
cerade den nya vetenskapen i Sverige,
norrmannen Christian Wriedt (1883–
1929), Gert Bonnier (1890–1961) och
Ivar Johansson (1891–1988). Alla tre
hade varit i USA och lärt känna ledande
forskare och de skrev var sin bok om
ärftlighet och husdjursavel inom loppet
av två år, 1926–27. Från den här tiden
fanns det med andra ord underlag för en
modern undervisning inom ärftlig-
hetsläran och dess tillämpningar.

SEMIN, ORGANISATION OCH 
HUSDJURSGENETIK
Det är tre faktorer som varit grundläg-
gande för aveln med mjölkboskap, som
för Sveriges del varit mycket framgångs-
rik. Vår SRB-ras är den högst avkastande
röda rasen i världen och vår SLB-ras 
ligger i tätklungan bland världens
Holsteinpopulationer i avkastning. För
båda raserna gäller att vi trots den snabba
avkastningsökningen i motsats till
många kopopulationer i världen kunnat
behålla nivån på kornas fertilitet och
mastitresistens. De tre faktorerna heter
semin, organisation och husdjursgenetik.

bokanmälan
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Utvecklingen av semintekniken gav
förutsättningarna för avkommeunder-
sökning av tjurar med stora dotter-
grupper. Det är inte många som känner
till att det var en filosofie doktor som
hette Kåre Bäckström, som med Wiad
som bas lärde sig seminteknik i Ryssland
och England under 1930-talet. Det här
följdes sedan upp av Nils Lagerlöf, Allan
Bane och Ivar Dyrendahl, som därmed
lade grunden för den mycket snabba
utveckling av seminverksamheten, som
följde efter det att den första semin-
föreningen bildats 1943 i Skåne. I en 
faktaruta presenteras pionjärerna inom
den artificiella inseminationen Kåre
Bäckström, Nils Lagerlöf och Allan
Bane. 

Börje Olsson, som skapade organisa-
tionen Svensk Husdjursskötsel med
Sveriges semin-, kontroll- och avels-
föreningar som bas ges vederbörlig upp-
märksamhet i boken.

BOKEN INNEHÅLLER ”ALLT”
Det är inte bara utvecklingen på mjölk-
kosidan som finns med i boken. Svin,
hästar, får och fjäderfä finns också med.
Professor Karl Eriksson presenteras i en
faktaruta som ledare inom den veteri-
nära sjukdomsgenetiken och svensk 
hästavel. Utöver sina insatser inom 
hästaveln blev Eriksson internationellt
känd och erkänd för sin omfattande
undersökning av hypoplasi av könskört-
larna inom fjällboskapen. 

De organisatoriska frågorna får stort
utrymme och alla aktörer på avelsområ-

det under 1900-talet finns med på något
hörn. Man kan säga att perioden
1930–1970 väger tyngst i boken efter-
som det som hände då nu är historia,
som det går att få ett perspektiv på. Det
hindrar inte att det mesta som skett efter
1970 också finns med liksom framtids-
blickar baserat på det som händer nu
och tillbakablickar på 1800-talet. 

Jan Rendel har gjort ett jättearbete.
Det är nog inte många som läser boken
från pärm till pärm för det är en mastig
bok på 300 sidor. Dessbättre går den
också att läsa styckevis och man får
mycket lätt en överblick av skeendet bara
genom att bläddra. De många bilderna
bidrar till överblickbarheten. Boken är
och förblir standardverket för alla som
intresserar sig för det som skedde på
avelsområdet i 1900-talets Sverige.

BENGT LINDHÉ

Hästens tuggsystem

Leg tandläkare Torbjörn Lundström har
nyligen givit ut boken ”Hästens tugg-
system”, med målgruppen veterinär-
studenter och praktiserande veterinärer.

Sedan mer än 20 år har Torbjörn
Lundström bedrivit klinisk forskning
kring hästens tuggsystem och mun-
hålestatus vid den egna djurtandvårds-
kliniken Ängstugan V Husby. Han har
goda kunskaper avseende tandsjuk-
domar hos häst. Dessa kunskaper för-
medlar han till veterinärstuderande vid
SLU och till hästpraktiker genom kurs-
verksamhet. Han är numera doktorand
vid Institutionen för medicin och kirurgi,
SLU, Uppsala.

Lundström betonar i förordet till
denna bok vikten av att ha god kunskap
om normalfunktionen i tuggsystemet.
Det är givetvis av stor betydelse för 
diagnostik och behandling av tand-
relaterade tandsjukdomar hos häst.
Boken omfattar sju kapitel och 64 sidor.

INNEHÅLL
I kapitel ett beskrivs ingående anatomin
från yttre munhålan – vestibulum oris –
till mjuka gommen. Tändernas utveck-
ling under föltid, ungdomstid, vuxentid
och åldrande skildras på ett utmärkt 
sätt med instruktiva bilder liksom bett-
utveckling, tandväxling och åldersbe-
stämning. 

Kapitel två beskriver den histologiska
bilden av slemhinna, tandanlag och
eruptionsmekanism. Rothinnan, endo-
tel, och tändernas histologi redovisas
med en deskriptiv bild. 
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❘ ❚ F A K T A
FRÅN BYATJUR TILL GENTEKNIK

FÖRFATTARE: Jan Rendel.

FÖRLAG: Kungl Skogs- och
Lantbruksakademien, KSLA.

ANTAL SIDOR: 316, illustrerad, delvis 
i färg.

PRIS: 250 kronor + 50 kronor porto vid
beställning via Internet på adressen
www.kslab.ksla.se/byatjurinfo.htm.
Veterinärhistoriska museets vänner får
köpa boken för 185 kronor. 

ISBN-NUMMER: 91-89379-67-5.

Intresserad av internmedicin?
Vår verksamhet växer och vi söker efter fler veterinärkollegor,
gärna med klinisk erfarenhet samt ett stort intresse för människor.
Vill du ta del av en spännande arbetsplats, där bra utvecklings-
möjligheter och ett gott kamratskap finns, kontakta oss. 

Frågor besvaras av chefveterinär Fredrik Danielsson
E-post: fredrik.danielsson@djursjukhus.com
Tel: 042-16 80 00
Facklig företrädare: ulrika.dreimanis@djursjukhus.com

Vi ser fram emot att träffa dig!

Skicka din ansökan senast den 14 nov till:
Regiondjursjukhuset Helsingborg
Box 22097
250 23 Helsingborg

➤
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De skelletala faserna/tillväxtperio-
derna tas upp i kapitel tre. Skelettet
utvecklas under olika perioder för att ge
plats för alla tänder. Käkarnas fulla 
mognad uppnås först när hästen är åtta
år, medan de permanenta tänderna är på
plats i femårsåldern. 

I kapitel fyra redogörs för salivens
produktion, salivkörtlarnas lokalisation,
salivens biokemi och normalflora. 

Bettfysiologi (kapitel fem) handlar
om hur hästen tuggar och vad den gör
när den använder munnen. Lundström
beskriver de funktionella enheterna:
införselenheten, källsorteringsenheten,
bearbetningsenheten samt tuggandets
fysiologi, som åskådliggörs med en
utmärkt bild. 

Avvikelser inom normalfunktion
redovisas i kapitel sex. Här ges exempel
på olika tandantal och eruptionstid, pre-
normal och postnormal bettrelation,
slemhinnans utseendevariation och
interdentalrummets variation.

Det sjunde och sista kapitlet handlar
om betsling och anmärkningsvärt fre-
kventa skador i munhålan i anslutning
till felaktig betsling. Kapitlet avslutas
med en redovisning av olika sjukdoms-
tillstånd i munhålan enligt en vård-
statistik från Djurtandvårdskliniken år
2000.

VÄRDEFULL KURSLITTERATUR
Torbjörn Lundström har producerat en
välskriven bok med utmärkta illustra-
tioner om hästens tuggsystem. Boken
kommer att bli värdefull kurslitteratur i
veterinärutbildningen och även vara
mycket betydelsefull och användbar för
den praktiserande hästveterinären.

HARRY PETTERSSON

f chefveterinär, professor, DMV hc
(Finland)

Med husbondens röst 
– om våld mot djur i 
misshandelsrelationer

Sociologen Karin Holmberg har publi-
cerat ett flertal böcker om kvinnomiss-
handel, utifrån sin forskning vid
Centrum för genusforskning i Stock-
holm. I sin verksamhet har Holmberg
gång efter annan stött på hur djur råkat
illa ut i samband med misshandel av
kvinnor och barn. Detta har föranlett
henne att skriva boken ”Med husbon-
dens röst”.

Holmbergs bok bygger på den första
undersökningen i Sverige kring våld
mot djur i misshandelsrelationer, och
visar en mörk sida i vårt samhälle. Carin
Holmberg har tagit del av kvinnojourer-
nas erfarenheter inom området och 
presenterar resultatet av undersökningen
samt tre intervjuer med kvinnor som
berättar om hur deras djur använts vid
utpressning och blivit offer för våld.

VETENSKAPLIG MALL
Boken är upplagd som en vetenskaplig
artikel, men mer utförlig i sina beskriv-
ningar av undersökningens uppläggning,
resultat och diskussion, än vad som är
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VIKARIERANDE SMÅDJURSVETERINÄR

Karlstad Smådjurssjukhus AB söker vikarierande smådjursveteri-
när för anställning i första hand i 6 månader. Tjänsten är heltid. 
Goda möjligheter finns för fortsatt anställning efter vikariatet.

Vi är ett glatt och trevligt gäng på 9 veterinärer varav 3 har specia-
listkompetens. Vi är totalt cirka 25 anställda som årligen tar hand
om cirka 13 000 patienter.

Har Du specialistkompetens är det ett plus men inget krav. 
Du erbjuds goda möjligheter till extern och intern utbildning.
I tjänsten ingår jourtjänstgöring.
Tillträde: omgående

För mera upplysningar kontakta: 
leg vet Annika Larsson 054-17 52 50 eller 
personalansvarig Eva Evers 054-17 52 51, 
mail: eva.evers@karlstadsmadjurssjukhus.se

Ansökan kan skickas till:
Karlstad Smådjurssjukhus AB
Stallplatsvägen 2
654 65  KARLSTAD

❘ ❚ F A K T A

HÄSTENS TUGGSYSTEM

FÖRFATTARE: Torbjörn Lundström.

FÖRLAG: Egen utgivning av författaren,
se www.gessbo.com/horse-cavumoris

ANTAL SIDOR: 64, rikligt illustrerad med
teckningar och foton i färg.

PRIS: 350 kronor vid beställning från
Internet. 

ISBN-NUMMER: 91-631-5194-4.

➤
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INTENSIVVÅRD FÖR HUND OCH KATT
Steg II
Teneriffa 14–17 mars 2005.  

Efter intensivvårdskurserna i Helsingborg och Uppsala vill vi nu arrangera nästa steg i utbildningen av
intensivvård för hund och katt. Under 4–5 dagar vill vi kombinera det angenäma klimatet på Teneriffa
med föreläsningar på hög nivå och med praktisk betydelse.  

Specialister från USA, Europa och Sverige kommer bland annat att föreläsa om:
- Diagnostik; bedömning av blodprovssvar, chock-tillstånd, ultraljud, EKG m m 
- Kardiologi; akut hjärtsvikt, perikardiocentes, arytmier m m
- Näring; mikro-enteral näring, praktisk parenteral näring m m
- Kritiska sjukdomar i urinvägarna
- Pankreatit en kirurgisk sjukdom?
- Sepsis och DIC
- Anestesi och monitorering för den kritiskt sjuka patienten
- Toxikologi
- Hypo- och hypertermi

Organiserad av nybildade ”Nordic Veterinary Intensive Care Society” (NOVICS)
Elisabet Ängeby och Bert Jan Reezigt

Kursavgift: 6 800 kr exkl moms.
Resa, mat och hotell: kostnad ca 7 300 kr. Charter en vecka, ”all inclusive” och strandnära hotell av
hög standard. Se www.apollo.se ”Hotell Bahia Principe Costa Adeje”
Avdragsgillt.

Information och preliminäranmälan till Elisabet Ängeby 
Tel 0706-690119, 031-983919
elisabet.angeby@hem.utfors.se
Senast den 15 november 2004.

gängse i vetenskaplig text. Språket är
också lätt och flytande, man behöver
inte vara forskare i sociologi för att
hänga med.

Studien bygger på en enkät- och tele-
fonintervjuundersökning besvarad av
drygt 120 kvinnojourer och brottsoffer-
jourer runt om i landet. Av de 87
kvinnojourer som svarade på enkäten
ansåg så många som 69 sig se ett sam-
band mellan att mannen misshandlar
kvinnan och att familjens sällskapsdjur
och/eller husdjur utsätts för våld eller
vanvård i något avseende. Författaren
konstaterar att trots att djuren blir offer
för våld och vanvård, finns det inget
samhälleligt skyddsnät för dem. Det
finns inga självklara kommunala instan-
ser att vända sig till om man har ett djur
som måste ha tillfälligt boende.

TECKEN PÅ LIVSFARA
Av undersökningsresultaten framgår att
alla slags djur är i farozonen. De säll-
skapsdjur som står kvinnan och even-
tuella barn nära riskerar att råka illa ut.
I flera fall beskriver kvinnojourerna hur
kvinnan berättat att mannen våldfört sig

på djuret sexuellt eller tvingat henne 
till sexuella handlingar med djuret.
Avsaknaden av ett tydligt juridiskt för-
bud mot sexuella handlingar med djur i
Sverige tas upp som ett problem.

Författaren konstaterar avslutningsvis
att när djur utsätts för våld kan det vara
ett tecken på att våldet håller på att 
trappas upp och att kvinnan är i verklig
livsfara. En direkt uppmaning riktas till
veterinärkåren att uppmärksamma detta
samband, och att kliniskt verksamma
veterinärer bör vara medvetna om pro-
blematiken i sitt arbete. Uppmaningen
ger en helt ny dimension till smådjurs-
veterinärens verksamhet, och blottlägger
ett samhällsansvar som få veterinärer har
beredskap för idag.

SKRÄMMANDE NUTIDSDOKUMENT
”Med husbondens röst” är ett skräm-
mande nutidsdokument, men en liten
skrift som många veterinärer borde läsa
för att börja fundera kring hur mycket
mer än den rent medicinska behand-
lingen man som kliniker har ansvar för.
Självklart finns inga givna svar på den
frågan. Genom att läsa de exempel som

beskrivs i boken blir det dock tydligt att
skador på sällskapsdjur i upprepade fall
går att koppla till misshandelsrelationer
hos ägarna. Ska veterinären bara ”repa-
rera” djuret och inte reflektera mer över
saken, eller lära sig se varningssignalerna
och slå larm?

Boken ger insyn i en verklighet som
de flesta förhoppningsvis slipper upp-
leva, men som man inte får glömma
bort att den finns. Rekommenderas för
varje tänkande yrkesutövare.

JOHAN BECK-FRIIS
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❘ ❚ F A K T A

MED HUSBONDENS RÖST – OM VÅLD

MOT DJUR I MISSHANDELSRELATIONER

FÖRFATTARE: Carin Holmberg.

FÖRLAG: Kabusa böcker, 
www.kabusabocker.se

ANTAL SIDOR: 64, inga illustrationer.

PRIS: 90 kronor. 

ISBN-NUMMER: 91-89680-22-7.
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
EKG 1: Sinusbradykardi, 60 slag/minut (Figur 3).
EKG 2: Förmaksextraslag i bigemini (dvs vartannat
komplex är ett förmaksextraslag och vartannat sinus-
utlöst), 120 slag/minut (Figur 4).

DISKUSSION
Vid alla fall av sinusbradykardi bör en atropintest
utföras, där man injicerar 0,04 mg atropin/kg 
intramuskulärt och gör en ny EKG-registrering 
efter 30 minuter. Denna test ger svar på om brady-
kardin är vagusbetingad eller inte, dvs om sinus-
knutans frekvens kan ökas med minst 60 procent
när man tillfälligt blockerar den parasympatiska
innervationen till hjärtat. 

Hos denna hund kan man kanske vid en flyktig blick
tycka att man får ett normalt svar på testen eftersom
hjärtfrekvensen ökar från 60 till 120 slag/minut.
Men det är viktigt att notera att sinusknutan inte
har ändrat sin frekvens, utan att det är ett annat
fokus i förmaket som står för den ökade hjärtfrekven-
sen genom att producera förmaksextraslag, så kallade
SVES. Dessa kännetecknas av ett för tidigt komplex
som inleds med en för tidig P-våg av en annan kon-
figuration än den normala (bifasisk). Detta tyder 
på att det finns ett retledningsfel i sinusknutan, 
vars vanligaste orsak är fibros hos den äldre hunden. 
Det finns ingen tillförlitlig medicinsk behandling
för detta på längre sikt, utan pacemaker måste 
övervägas.

FIGUR 3. EKG 1, sinusbradykardi, 60 slag/minut.

FIGUR 4. EKG 2, förmaksextraslag i bigemini, 120 slag/minut. Ett annat fokus i förmaket än sinusknutan
står för den ökade hjärtfrekvensen genom att producera förmaksextraslag, SVES.

P QRS SVEST
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Stort stöd för veterinärt
nätverk

❘ ❙ ❚  Nätverket ”Veterinärer för svenska
mervärden” startade sin verksamhet
genom ett upprop i Svensk Veterinär-
tidning nr 10/04. Målsättningen för 
nätverket är att hjälpa beslutsfattare och
opinionsbildare att få tillgång till kunskap

och objektiv information inom områdena
djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäker-
het inom den svenska djurhållningen.
Nätverkets perspektiv är det veterinär-
medicinska, grundat på vetenskap och
beprövad erfarenhet.

Knappt två månader efter starten 
hade över 150 veterinärer anslutit sig till
nätverket, och fler anmäler sig varje dag.
Nätverkets planeringsgrupp har med stöd
av kollegernas intresse formulerat en pro-
gramförklaring, riktad mot olika intresse-

grupper i samhället. Gentemot politikerna
kräver nätverket bland annat obligatorisk
tydlig ursprungsmärkning på alla animalie-
produkter och att djurbidrag inte betalas
ut till djurägare som dömts enligt djur-
skyddslagen. Nätverket vill vidare uppmana
konsumenterna att kräva ursprungs-
märkning av kött, mjölk och ägg i butik
och på restaurangernas matsedlar. Till
handeln vill nätverket rekommendera 
att lyfta fram de svenska mervärdena i
marknadsföringen.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

söker

Veterinär
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid vilken inleds med sex månaders provtjänstgöring. Tillträde
enligt överenskommelse.

Sektionen för Experimentell Biomedicin (EBM) vid Smittskyddsinstitutet består av elva personer, varav
två veterinärer, en etolog och sex djurtekniker. På EBM utförs experimentellt arbete med laboratoriedjur
såsom möss, råttor, kaniner, marsvin och apor. Djuren ingår ofta i studier med infektiösa mikroorganismer,
t ex HIV-vaccinstudier, och våra tjänster erbjuds både till interna och externa kunder. Vi har nyligen flyttat
in i ett toppmodernt djurhus där stora resurser har satsats framför allt på att förbättra apornas miljö, sam-
tidigt som biosäkerheten prioriteras högt.

Vi söker nu en veterinär som är intresserad av att arbeta i en forskningsintensiv miljö, med stora möjlig-
heter till personlig utveckling inom områden som djurskydd, primatologi, biosäkerhet och experimentell
metodik. Veterinärens arbetsuppgifter är att ansvara för djurskydd, djurhälsoprogram och veterinärmedi-
cinsk behandling av försöksdjur, ge råd och anvisningar om hur försöksdjursverksamheten ska bedrivas,
ge råd till forskare och djurvårdspersonal, ge råd vid utformning av etiska ansökningar till djurförsöksetiska
nämnden, medverka till en förbättring av den experimentella verksamheten, övervaka och utveckla bio-
säkerheten, samt i samarbete med etologen arbeta för en god välfärd hos de primater som används i försök. 

Kvalifikationer: För tjänsten krävs svensk legitimation som veterinär samt svenskt medborgarskap, då
arbetsplatsen är säkerhetsklassad som skyddsområde. Kunskaper inom mikrobiologi och biosäkerhet lik-
som erfarenhet av försöksdjursområdet värderas högt. Forskarutbildning och erfarenhet av experimentell
verksamhet är meriterande. Intresserad veterinär med begränsad erfarenhet av försöksdjursområdet är
också välkommen att söka och kan påräkna möjlighet till internutbildning.

Upplysningar om tjänsten: Mats Spångberg, tel: 08-457 25 65. 
Facklig företrädare SACO: Thomas Åkerlund, tel: 08-457 24 67.

Ansökan och meritförteckning, ser vi gärna att du e-postar till: registrator@smi.ki.se alternativt att du
sänder din ansökan och meritförteckning per post till: Smittskyddsinstitutet, Registrator, 171 82 Solna
senast den 1 november 2004.

Swedish Institute for Infectious Disease Control
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Kollegialt Nätverk – veterinärer stödjer
veterinärer 

Ett självständigt nätverk bestående av veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger som behöver en samtalspartner
när livet känns komplicerat. Vi lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga problem med anknytning till yrket
eller som av annan anledning sviktar socialt, psykiskt eller fysiskt.

Syftet med det Kollegiala Nätverket är att veterinärer enkelt och snabbt ska kunna få stöd av en medmänniska som samtidigt är väl
förtrogen med veterinärens livsvillkor. Anledningen till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress, privata problem och kriser,
utbrändhet, mobbing, hot eller anmälan till Veterinära Ansvarsnämnden för felbehandling.

Sveriges Veterinärförbund har initierat verksamheten och stödjer nätverket med återkommande utbildning och en konsulterande 
beteendevetare till stöd för nätverksmedlemmarna. Kollegerna i nätverket agerar helt autonomt och någon koppling till SVF i övrigt
skall ej finnas. Nätverket är tillgängligt för alla veterinärer i Sverige oavsett medlemskap eller ej i förbundet. Du väljer själv bland de
kolleger som valt att vara samtalspartner och som är listade nedan. Naturligtvis garanteras du sekretess och du kan också vara 

anonym om du så önskar.
Tveka inte att utnyttja det Kollegiala Nätverket om du behöver någon att tala med. Detta är en möjlighet som ställs till förfogande

för dig av kolleger med ideella bevekelsegrunder.

Nätverkets medlemmar:
Namn Ort Telefon Fax E-post
Magnus Andersson Storfors 0550-323 13, – karlskogadjurklinik@hotmail.com

070–284 99 41
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Gunnar Bergsten Vallentuna 08–512 403 50 08–512 406 56 bergsten.finnberga@swipnet.se
Karina Burlin Märsta 08-591 206 83 – burlin.sandberg@swipnet.se
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Anne-Marie Dalin Knivsta 018–38 11 03 – anne-marie.dalin@og.slu.se
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – herbert@gotanet.se

Småhundar smugglas in 
i landet

❘ ❙ ❚  Allt fler djur smugglas in i Sverige. 
De senaste åren har antalet fall till Jord-
bruksverket ökat från 20 ärenden om året
till 1–2 tips i veckan, skriver Svenska 
Dagbladet den 17 september. Trenden 
att ha en chihuahua, som tv-stjärnan Paris
Hilton, har öppnat en marknad för illegal
försäljning av hundarna.

Jordbruksverket vittnar om ett växande
problem när det gäller insmugglade djur. 

– Vi har många fler fall i dag än för 
tre–fyra år sedan, säger veterinärinspektör
Maria Cedersmyg till SvD. Hon ser två
kategorier av smuggling.

– Dels handlar det om djur som tas in
av missförstånd, t ex av barnfamiljer som
inte känner till reglerna. Dels rör det sig
om organiserad smuggling för att tjäna så
mycket pengar som möjligt, framför allt
från länder i öst. Den senaste tiden har
Jordbruksverket fått många rapporter om
organiserad illegal införsel av chihuahua-
hundar. Flera av hundarna har insjuknat
och dött, bland annat i parvovirusinfektion.

– Hundarna köps via annonser utan
köpekontrakt. Det är inte ens säkert att
det är en äkta chihuahua. När problemen
uppstår går det inte att få tag på försälja-
ren, säger Maria Lönnhammar, ordförande
i rasklubben till SvD.  ■

Bara en av tio orkar 
ta itu med sin pension

❘ ❙ ❚  Nästan alla svenskar tycker att det är
viktigt att pensionsspara. Men ytterst få
orkar engagera sig i den egna pensionen.
Det visar en TEMO-undersökning som
FöreningsSparbanken låtit göra.

Enligt undersökningen, som gjorts
bland 1 050 svenskar, anser sig drygt
hälften av de tillfrågade ha dålig överblick
över sin pension. Och så många som var
fjärde har ingen aning om var pensionen
kommer ifrån. Undersökningens resultat
oroar FöreningsSparbankens VD och 
koncernchef Jan Lidén:

– Framför allt yngre personer riskerar
att gå miste om stora värden genom att
vara alltför passiva. Svenskarna har för-
visso insett att de måste vara aktiva när
det gäller den egna pensionen, men 
alltför få går från tanke till handling.  ■

Salmonellafall hos 
svenska hästar

❘ ❙ ❚ Salmonella thyphimurium konstate-
rades den 23 september hos ett ettårigt 
sto i Örebro län, som varit på sommar-
bete i Nora. På samma bete gick tio andra
hästar. Åtta av dessa har tagits hem till
sina ägare innan infektionen blev känd.
Dessa så kallade kontaktdjur kommer via
länsveterinärenheten att spåras.

Stig Hägglund vid Veterinäravdelningen
på STC (Svenska Travsportens Central-
förbund) uppmanar alla veterinärer och
hästhållare att vara mycket uppmärk-
samma på symtom som kan kopplas till
salmonella. Hos häst kan infektionen ta
sig uttryck i ett långsamt förlopp med
feber, diarré, kolik och matvägran. Det 
är också vanligt med smittbärare utan
symtom, men sådana smittbärare kan
insjukna i diarré vid stresstillstånd som 
t ex transporter eller snabba foderbyten.
Ett mycket akut förlopp med feber och
diarré förekommer ibland, med hög död-
lighet. Ofta inträffar döden innan diarrén
hunnit utvecklas.

Hästägare uppmanas att isolera 
misstänkta djur, meddela veterinär och
informera omgivning och kontakter 
omedelbart vid enbart misstanke.  ■ 
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❘ ❙ ❚ noterat
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Ny insatsstyrka vid 
lantbrukskatastrofer

❘ ❙ ❚  Krisberedskapen i Jordbrukssverige ska
höjas, meddelade tidningen Lantbruk den 11
september. Jordbruksverket och LRF ska tänka
efter före så att skador som salmonellautbrott
och översvämningar kan begränsas. När kata-
strofen hotar ska myndigheterna och LRF inte
förlora dyrbar tid utan kunna agera snabbt
och enligt en uppgjord plan. En specialdrillad
insatsstyrka ska omedelbart kunna rycka ut,
framkom vid en konferens om lantbrukets 
sårbarhet, hot och risker som verket och LRF
anordnade gemensamt i början av september.
Den toppkompetens som finns i landet ska
utnyttjas, oavsett om personerna arbetar för
staten eller för näringens organisationer.

Salmonellautbrottet i Östergötland som-
maren 2003 och de senaste somrarnas över-
svämningar har varit väckarklockor menade
konferensens arrangörer, liksom de utbrott 
av BSE och mul- och klövsjukan som drabbat
andra EU-länder. Salmonellautbrottet 2003
skulle ha kunnat hanteras bättre om Jord-
bruksverket hade haft den kunskap och 
erfarenhet man har i dag, konstaterade 
verkets chefveterinär Leif Denneberg.

Nu har Jordbruksverkets hantering av ut-
brottet utvärderats, rapporten är klar i oktober.
I höst ska Jordbruksverket öva bekämpning av
smittsamma sjukdomar med länsstyrelsernas
epizootigrupper och länsförbunden.  ■

Pris till veterinär onkolog 

❘ ❙ ❚  Den veterinäre onkologen och forskar-
assistenten Henrik von Euler, SLU, har upp-
märksammats vid det årliga mötet för European
Society of Veterinary Oncology i Barcelona i
mitten av september. Hans abstract och pre-
sentation av en analysmetod för diagnos och
behandling av malignt lymfom belönades 
med pris för ”outstanding contribution to
veterinary oncology”. Priset bestod av diplom
och pengar till en resa för deltagande vid
nästa års veterinära cancerkongress i USA.

– Vår analysmetod är en hjälp för att se 
om en hund har malignt lymfom, för att pro-
gnosticera vilka hundar som kommer att svara
på en behandling med cellgifter och vilka som
inte kommer att göra det, säger Henrik von
Euler till SLUs personaltidning Reflex nr 10/04.

– Dessutom kan den markör som kan finnas
i blodprov hos hunden visa benägenhet för
återfall i sjukdomen innan detta visar sig på
annat sätt.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
Stenestad Hästklinik startade 1996. Sedan dess har
vi successivt byggt upp 900 m2 modern klinikyta
där vi idag tar emot ca 4 000 patienter, genomför
ca 600 operationer per år och har stallar med
plats för 30 stationärhästar.

Teamet består av 15 positiva och självgående
personer, varav 2 veterinärer.

Kliniken ligger mitt uppe på Söderåsen med närhet
till Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. Våra
patienter kommer från hela södra Sverige.

Klinikveterinär
till en av Sveriges vackrast belägna Hästkliniker

Stenestad Hästklinik erbjuder högkvalitativ och effektiv hästsjuk-
vård, där Du kan räkna med varierande arbete, möjligheter att
utveckla specialintressen och stöd från erfarna kolleger.

Vi söker en självgående, engagerad och positiv person som tar
ansvar för sin egen och klinikens gemensamma utveckling. De
närmaste åren planerar vi att utveckla vår bilddiagnostik, vilket
blir en utmaning för Dig att medverka i. 

Erfarenhet från klinikarbete och/eller specialistkompetens på
häst är en fördel. Tjänsten är på heltid eller 75 % med viss
helgtjänstgöring. För närvarande förekommer inget jourarbete.
Lön diskuteras med utgångspunkt från Din erfarenhet.

Din ansökan, som naturligtvis behandlas konfidentiellt, skickas
senast den 5/11 och märkt ”Ny tjänst” till:

Stenestad Hästklinik, att. Lena Levenius
Stenestad 2505, 26023 Kågeröd.

För ytterligare upplysningar ring Göran Rydén, mån-tors 17-18. Tel. 0418-81009.

avhåller årsmöte onsdagen den 17 november, kl 18.00,
i Veterinärhistoriska Muséets lokaler i Skara.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar invigs utställningen ”Djur
som bot, djur som hot”. Information kommer också att lämnas om
arbetet med den pågående utvidgningen av museet.

Välkommen!
Styrelsen

Årsmöte
Föreningen 
Veterinärhistoriska Muséets Vänner 

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida www.svf.se hittar du såväl fasta tjänster som

kortare vikariat under rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och titta redan idag!
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Statliga avtals-
förhandlingarna 2004

■ Förhandlingarna rörande de statliga
lönerna inleddes direkt efter sommar-
uppehållet med mer övergripande dis-
kussioner kring löneprinciper, långsiktig
lokal lönebildning m m. Detta arbete
gick i mitten av september in i en mer
konkret fas där parterna inledde diskus-
sioner om texter i dessa delar. 

Utöver själva lönefrågan finns en
mängd olika frågor på förhandlings-
bordet. SACO-S har bland annat lagt
yrkanden rörande arbetstidsfrågor på
universitets- och högskoleområdet,
lokala fackliga uppdrag och karriärut-
veckling, arbetsmiljö och sjukfrånvaro. 

Arbetsgivarverket har i sina yrkanden
lagt en mängd försämringsförslag, där
de yrkade försämringarna i trygghets-
avtalet bör nämnas som särskilt bekym-
mersamma. Bland annat vill arbetsgi-
varen införa en generell kvalifikationstid
för att omfattas av avtalets förmåner, att
kvalifikationstiden för förlängd uppsäg-
ningstid utökas, att en bortre tidsgräns
för avgångsersättning införs m m.
Arbetsgivaren har vidare yrkat på för-

sämringar rörande ersättningen vid
sjukpension och tillfällig sjukpension.
Även i de allmänna villkorsavtalen
ALFA och AVA vill arbetsgivaren
genomföra en rad försämringar. Till
detta kommer de förhandlingar som
parallellt förs inom försäkringskasse-
området, inför ombildandet och för-
statligandet av försäkringskassorna den
1 januari 2005. 

Mängden frågor som skall hanteras
har gjort att olika frågor inledningsvis
har behandlats och förhandlats i olika
grupper. Syftet är att ge grupperna ytter-
ligare tid för att bereda och även för-
hoppningsvis lösa vissa av frågorna.

Sammanfattningsvis kan konstateras
att förhandlingsläget har förändrats
mycket litet sedan yrkandena lades i
början av juni. Det finns många svåra
frågor att hantera och parterna hade
fram till mitten av september, i flertalet
av de frågor som ligger på förhandlings-
bordet, inte kunnat enas. Från och med
den 20 september fanns förhandlings-
tillfällen utsatta i princip dagligen, och
parterna räknade med att avsätta såväl
kvällar som helger för att nå den gemen-
samma målsättningen att kunna sluta
avtal senast den 30 september.

Gunilla Grenö
Ordförande SACO-S
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förhandlingsnytt

Kallelse
till årsmöte i

SVS Husdjurssektion

Årsmöte äger rum fredagen den
12 november 2004, kl 12.15 i 
sal O, Undervisningshuset, Ultuna
i anslutning till Husdjurssymposiet.

Traditionell ärtsoppa med punsch
avslutar årsmötet.

Alla medlemmar hälsas mycket
välkomna.

Styrelsen

Rättelse
Ett fel insmög sig i denna annons på sid 48 i SVT nr 12 vad 
gäller husdjurssektionens kurs vid årets Veterinärmöte. 
Kursen kommer endast att utgöras av programdelen om 
löpmagsdislokation.

VETERINÄRMÖTET

Specialistutbildningen
– kurser under Veterinärmötet
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IN MEMORIAM

Sven Dyrendahl 
in memoriam

Professor emeritus Sven Dyrendahl,
Enebyberg, avled den 24 augusti efter
en tids sjukdom en månad efter hustrun
Maj-Ingers begravning. Närmast an-
höriga är barnen Britta, Anders och
Christina med familjer.

Sven Dyrendahl var född i Öxnevalla,
Älvsborgs län 1913. Han avlade veteri-
närexamen 1942 och disputerade för
veterinärmedicine doktorsgrad 1949.
Redan 1946 blev han laborator vid vete-
rinärhögskolan i Stockholm och 1959
professor i Avelsbiologi och husdjurs-
hygien sedermera Sjukdomsgenetik och
husdjurshygien vid högskolan.

I sin doktorsavhandling ”Some effects
of feeding iodinated casein for a long
time to cattle, swine and rats” kunde
Dyrendahl påvisa långtidseffekterna på
djurens hälsotillstånd av sköldkörtelrela-
terade substanser som vid den tiden bör-
jade bli aktuella inom djurnutritionen.
Ett annat forskningsfält låg inom
späddjursdietiken och den artificiella
uppfödningen. Dyrendahl ingick i ett
team som tog fram ersättningsmjölken
Grix och andra till djurets ålder anpas-
sade foder. Härigenom kunde ett stort
antal spädgrisar räddas vid tillfällen då
djuren av olika anledningar inte kunde
nutrieras av modern.

När Dyrendahl tillträdde professuren
1959 var lantbrukets byggnadsbestånd i
många fall hårt slitet och det krävdes
nyinvesteringar men till stora kostnader.
Att bygga billigt eller att inte bygga alls
var det val som bonden ställdes inför.
Och här fanns ett stort behov av forsk-
ning för att djurens hälsa inte skulle
äventyras när nya principer för djurhåll-
ning började diskuteras och praktiseras.
Dyrendahl insåg tidigt nödvändigheten
av forskning inom området och han
lyckades utverka betydande anslag från
dåvarande Exportmedelsfonden och
andra källor och forskningen kring 
sambandet djurmiljö – djurhälsa kunde
startas. Denna förlades snart till Skara
där Dyrendahls institution byggde upp
en filial. Här bedrevs en framgångsrik
verksamhet kring miljörelaterade hälso-
problem på nötkreatur, svin, höns och

delvis häst med fokus på djurens väl-
befinnande.

Sven Dyrendahl hade många offent-
liga uppdrag. Han var styrelseledamot i
Statens forskningsanstalt för lantmanna-
byggnader, ledamot i Statens Lantbruks-
information, ledamot i Lantbrukshög-
skolans försökskollegium, vetenskapliga
Rådet vid arméns veterinärväsende och
Veterinärstyrelsens vetenskapliga råd,
för att nämna några. Han invaldes i
Kungl Skogs- och Lantbruksakademien
1964 och blev hedersledamot i Inter-
nationella Sällskapet för Husdjurs-
hygien 1976.

Dyrendahl var en av landets främsta
hippologer och har haft flera mångåriga
uppdrag inom det officiella hästsverige,
t ex ordförande i IV områdets statliga
hingstpremieringsnämnder 1948–1963,
ledamot i Statens hästavelsnämnd
1966–1987 och statens ledamot i
Hingstuppfödningsanstalten Wången
1961–1985. En enastående insats har
Dyrendahl utfört inom den ideella 
hästsektorn bland annat genom ord-
förandeskapet i Föreningen Nordsvenska
Hästen 1965–1985 och dessförinnan
som dess sekreterare. Redaktörskapet för
den nordsvenska rasstamboken torde
tillhöra det mera unika i landet. Åren
1961–1999 ederade han banden 36–75,
dvs 40 volymer i följd. Därtill kommer
en mängd publikationer av både allmänt

och speciellt hippologiskt intresse. 
Sven Dyrendahl var en person med

skärpt intellekt som snabbt satte sig in i
problemställningarna och såg lösningen.
Han var en stor humorist och historie-
berättare vilket många kan betyga. Trots
sin enorma arbetsbörda försummade
han aldrig familjen, hemmet och huset.
Tankarna går idag till barnen som på
kort tid mist båda föräldrarna. Tack till
Sven Dyrendahl för nära 50 års gott
samarbete och kamratskap.

Gösta Bengtsson
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Kliniska vetenskaper vid SLU i samarbete med Krafft inbjuder till
seminarium om utfodring av fånghästar i samband med
Veterinärmötet. 

Torsdagen den 11 november kl 17.00–18.30 (direkt efter hästsym-
posiet) i aulan, undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet,
Uppsala.

Välkomsthälsning – Björn Ekesten
Metaboliskt syndrom och hovens metabolism – Ove Wattle
Gräs, hö, hösilage och ensilage: Hur skiljer sig dessa foder-
medel avseende kolhydrater m m – Cecilia Müller

Diskussion om utfodring av fånghästar.

Symposiet är kostnadsfritt.

Seminarium
om

Utfodring av
fånghästar
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SVENSKA

■ Nya
23–24/11 -04. JORDBRUKSKONFERENSEN 2004
arrangeras i Ultuna, Uppsala, av NL-,
VH- och LTJ-fakulteterna vid 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)
samt Jordbruksverket (SJV). 
Info: www.slu.se/jordbrukskonferensen,
e-post: jordbrukskonferensen@slu.se,
tel: 018-67 10 34, fax: 018-67 35 30.

■ Tidigare publicerade
26–27/10 -04. KURS I LÄKEMEDELS-
PROBLEMATIK VID FÖRSKRIVNING TILL DJUR,
Uppsala. Arr: Läkemedelsakademien.
(SVT 10/04)

29–30/10 -04. KURS I REPRODUKTIONS-
ORGANENS SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum
smådjur (SVT 12/04)

9–10/11 -04. KURS I INDUSTRIELL UTVECKLING

AV LÄKEMEDEL – ETT HELHETSPERSPEKTIV,
Stockholm. Arr: Läkemedelsakademin
(SVT 12/04)

11–12/11 -04. VETERINÄRMÖTET, Ultuna,

Uppsala. Arr: Sveriges Veterinär-
medicinska sällskap och Sveriges
Veterinärförbund. (SVT 2/04)

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

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

20–21/11 -04. FORTSÄTTNINGSKURS I RADIO-
LOGI HÄST, Uppsala. Arr: Svenska Djur-
sjukhusföreningen Utbildning AB.
(SVT 10/04)

22–25/11 -04. DIABETESSYMPOSIUM HUND OCH

KATT arrangeras av Intervet AB på följande
platser: 22/11 – Höör, 23/11 – Kalmar,
24/11 – Göteborg, 25/11 – Stockholm.
(SVT 10/04)

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

15–16/3 -05. SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDENS

FORTBILDNINGSKONFERENS, Bålsta (SVT
12/04)

14–16/4 -05. KURS I HJÄRTSJUKDOMAR HOS

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

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
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kongresser
& kurser

Vill du vara med i 
utvecklingen av vårt Regiondjursjukhus?

Vi söker

Hästintresserad veterinär
Gärna med specialistkompetens i hästens sjukdomar eller längre
klinisk erfarenhet samt ett stort intresse för människor. Vi kan
erbjuda en spännande arbetsplats, bra utvecklingsmöjligheter och
gott kamratskap. 

Frågor besvaras av chefveterinär Flemming Winberg
E-post: flemming.winberg@djursjukhus.com
Tel: 042-16 80 50

Skicka din ansökan senast den 14 nov till:
Regiondjursjukhuset Helsingborg
Box 22097
250 23 Helsingborg

STIFTELSEN ALBERT HJÄRREFONDEN

utlyser härmed ett eller flera bidrag för veterinärmedicinsk forsk-
ning på tillsammans högst 50 000 kr.

Ansökan om bidrag skall insändas till:
Stiftelsen Albert Hjärrefonden
Adress: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 751 89 Uppsala

senast tisdagen den 16 november 2004 med uppgift om forsknings-
ändamål och beräknade kostnader. Närmare upplysningar lämnas
av stiftelsens sekreterare Lennart Ehrengren, tel 070-2267454.

På stiftelsens vägnar
Lars-Erik Edqvist

VMFs AUKTION
VMFs årliga auktion hålls den 
13 november från kl 09.00 i
VMFs kårhus. Visningen börjar 
kl 08.00.

Vill Du sälja något, kontakta:
- Frida Arnlund, tel 018-32 43 49,

0707-40 03 19 eller
- Liza Friberg, tel 018-13 80 19,

0709-75 70 72

Lista på saker som ska säljas,
samt övrig information om tider
och tillvägagångssätt finns på
VMFs hemsida:
www-ua.stud.slu.se/vmf/vmf.htm
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Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Nya
13–14/1, 2–3/2, 25/2 -05. KURS I FØDEVARE-
KOMPLEKSETS AKTØRER (MODUL 1 INOM

FØDEVAREKVALITET OG -SIKKERHED) arran-
geras i Danmark, av den Kgl Veterinær-
og Landbohøjskole (KVL). 
Info: www.kvl.dk/efteruddannelse.
KVLs Efteruddannelsessekretariat, tel:
0045 3528 3768 eller 0045 3528 2093, 
e-post: efteruddannelse@kvl.dk 

19–21/01 -05. KURS I ADFÆRD OG VELFÆRD:
DE GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER FOR AT

FORSTÅ OG VURDERE DYRS ADFÆRD arrangeras
i Frederiksberg, Danmark, av den Kgl
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). 
Info: www.kvl.dk/efteruddannelse. 
KVLs Efteruddannelsessekretariat,
tel: 0045 3528 20 93, 
e-post: efteruddannelse@ kvl.dk 

24–28/01 -05. KURS I HUSDYRARTERS

ADFÆRD: NATURLIG ADFÆRD OG ADFÆRD

UNDER FANGENSKAB/PRODUKTIONSSYSTEMER

HOS PRODUKTIONSDYR, SELSKABSDYR OG

FORSØGSDYR arrangeras i Frederiks-
berg, Danmark, av den Kgl Veteri-
nær- og Landbohøjskole (KVL). 
Info: www.kvl.dk/efteruddannelse.

KVLs Efteruddannelsessekretariat, 
tel: 0045 3528 20 93, 
e-post: efteruddannelse@kvl.dk 

31/1–1/2 -05. KURS I METODIK: REDSKABER

TIL VELFÆRDVURDERING I PRAKSIS arrangeras 
i Frederiksberg, Danmark, av den Kgl
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). 
Info: www.kvl.dk/efteruddannelse.
KVLs Efteruddannelsessekretariat, 
tel: 0045 3528 20 93, 
e-post: efteruddannelse@ kvl.dk 

1–3/3, 9–11/3, 28–29/4 -05. KURS I KVALITET

AF RÅVARER (MODUL 2 INOM FØDEVAREKVALITET

OG -SIKKERHED) arrangeras i Danmark, av
den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL). 
Info: www.kvl.dk/efteruddannelse. 
KVLs Efteruddannelsessekretariat,
tel: 0045 3528 3768 eller 0045 3528
2093, e-post: efteruddannelse@kvl.dk

11–12/5, 18–19/5, 25–26/5, 22/6 -05. KURS

I FØDEVAREBIOTEKNOLOGI (MODUL 3 INOM

FØDEVAREKVALITET OG -SIKKERHED) arran-
geras i Danmark, av den Kgl Veterinær-
og Landbohøjskole (KVL). 
Info: www.kvl.dk/efteruddannelse. 
KVLs Efteruddannelsessekretariat, tel: 
0045 3528 3768 eller 0045 3528 2093, 
e-post: efteruddannelse@kvl.dk

11–14/5 -05. 30TH WORLD CONGRESS OF THE

WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY

ASSOCIATION WSAVA/FIAVAC/AMMVEPE,
arrangeras i Mexico City. Info:
www.wsava2005.com/eng/indexen.html,
e-post: info@wsava.org 

■ Tidigare publicerade
20–22/10 -04. SECOND EUROPEAN SYMPOSIUM

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

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

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

29–31/10 -04. WFAS 6TH WORLD CON-
FERENCE ON ACUPUNCTURE WITH AN ANIMAL

ACUPUNCTURE SECTION, Guldkusten,
Australien. (SVT 11/04)

1–3/11 -04. LABORATORY ANIMAL GENETICS,
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL) (SVT 12/04)

8–11/11 -04. BASIC BIOLOGY AND BEHAVIOUR

OF LABORATORY ANIMALS, Danmark. Arr:
Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL) (SVT 12/04)

15–17/11 -04. MANAGEMENT OF THE LABORA-
TORY ANIMAL FACILITY AND ITS RESOURCES,
Danmark. Arr: Den Kgl Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL) (SVT 12/04)

4–8/12 -04. AMERICAN ASSOCIATION OF

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

15–16/12 -04. INTERNATIONELL KONFERENS OM

THE MATERIAL AND IMMATERIAL COSTS OF

ANIMAL DISEASE CONTROL, Bryssel, Belgien.
(SVT 12/04)  

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

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

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

FEDERATION INTERNATIONAL MASTITIS

CONFERENCE, Maastricht, Nederländerna. 

14–17/9-05. BEVA KONFERENS, Harrogate,
England (SVT 1/04)
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Tjänsterna, som är på heltid, är en fast anställning och två graviditets-
vikariat. 

Vi är en modern klinik i trevliga ljusa lokaler med god arbetsatmos-
fär. Mottagningen har digitalröntgen, eget lab och är väl utrustad för
olika typer av kirurgi. Vi är 20 anställda varav sex veterinärer samt
två konsulterande veterinärer.

Vi ser gärna sökande med specialistkompetens. Manliga sökande
välkomnas eftersom vi är flest tjejer, men alla veterinärer är natur-
ligtvis välkomna med sin ansökan. För rätt person finns goda
utvecklingsmöjligheter. Tillträde enligt överenskommelse. Ansökan
vill vi ha senast den 9 november.

För ytterligare information kontakta:
Inger Lundgren eller Anna Karin Lindberg, 08-590 307 08 
Adress: Vilundavägen 30, 194 34 Upplands Väsby 
E-post: info@vasbyvet.nu

Upplands Väsby
Veterinärmottagning AB
söker

Smådjursveterinärer
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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 LEWERIN 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 DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: BJÖRN SWENSON

Sekreterare: LARS-ERIK STABERG

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: LEIF SKARHED

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: MARIE BERGER

Sekreterare: ULRIKA FORSHELL

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: BJÖRN DAHLÉN

Sekreterare: OLLE RYDELL

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER
VID VETENSKAPLIGA INSTITU-
TIONER – FVVI
Ordförande: DAN GRILL

Sekreterare: SUSANNE STENLUND

PRIVAT PRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

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

Vid Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Avd. för livsmedelshygien och bakteriologi
bedrivs forskning och utbildning om bl a betydelsen av bakteriell biodiversitet för patogenicitet och 
epidemiologi. Biodiversiteten studeras bl a genom sekvensanalys av ribosom-RNA och genom andra
molekylärbiologiska metoder. Det övergripande syftet med denna forskning, som bl a kan leda till 
snabbare och säkrare diagnostik samt utveckling av nya vacciner, är att ge en förbättrad djurhälsa och
säkrare livsmedel.

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk
examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga, som har avlagt 
examen högst fem år före ansökningstidens utgång. För den aktuella tjänsten ges företräde till sökande
med veterinärexamen och avlagd doktorsexamen med inriktning bakteriologi. Erfarenheter av molekylär-
biologiskt arbete är meriterande.

Majoriteten av institutionens lärare och forskare är män, varför vi gärna ser kvinnliga sökande. 
Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning.

Närmare upplysningar lämnas av professor Karl-Erik Johansson, tel 018-67 31 91, 018-67 42 70, 
070-67 40 492, e-post Karl-Erik.Johansson@bvf.slu.se. Facklig representant är för SACO Robert
Andersson, tel 018-67 10 85, e-post Robert.Andersson@vbsg.slu.se och för ST Monica Östman, 
tel 018-67 15 36, e-post st@slu.se.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr. 2953/04-2606 jämte styrkt meritförteckning och
övriga handlingar, inkl. vetenskapliga och pedagogiska arbeten. Ansökan skall lämnas i två kompletta
exemplar och ha inkommit till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 05 Uppsala, senast den 29 oktober 2004.

FORSKARASSISTENT i bakteriologi vid Institutionen för biomedicin
och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala
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HÖSTEN 1993 VAR äppelrik. 
Jag minns det väl för jag hade 
då besök av Oswald Kothbauer, 
en österrikisk kollega och en av
den moderna djurakupunkturens
pionjärer. Oswald är en fascine-
rande historieberättare och våra
äppelträd som dignade under
fruktskörden inspirerade
honom att berätta denna lilla
historia.

Oswalds onkel Alois var en
ung grabb när andra världs-
kriget bröt ut. Österrike
anslöt sig fredligt i det Tyska
riket och österrikiska pojkar
värvades till den tyska armén
med mer eller mindre tvivel-
aktiga metoder. Alois var en ung
och oerfaren soldat men han var en
hejare på att laga mat, alltså lockades
han till att tjänstgöra som kock åt tyska soldater. 

När så freden kom hade Alois oturen att vara på fel 
plats vid fel tillfälle och i samband med att Sovjetunionen
intog Berlin blev Alois tillfångatagen och deporterad till
Sibirien som krigsfånge. Detta trots att Alois inte hade 
deltagit i regelrätta strider och inte dödat en enda allierad 
soldat. Hans krigsbrott bestod i att ha gjort tyska soldater
mätta och stridbara vilket var fullt tillräckligt.

Alois' brev hem till familjen berättade om det torftiga fång-
lägerlivet i Sibirien, han klagade ofta över den ensidiga kosten
som helt och hållet saknade frukt och grönsaker. 

EN HÖST VAR ovanligt fruktrik i Alois' hemtrakter i Ober-
österreich. Det lilla äppelträdet med fina, stora vinteräpplen
var så fullt av frukt att man fick stötta dess grenar med käppar
för att de inte skulle gå av. Alois' mamma var förtvivlad; här
satt de med mera frukt än de orkade äta och pojken i Sibirien
hade inget. 

Då fick hon en strålande idé. Hon gick ner till bysnickaren
och beställde en rejäl trälåda. I denna låda packade hon sedan
ner de stora, fina vinteräpplena. Hon plockade ner dem varsamt
för hand, ett efter ett, virade bara in de perfekta exemplaren i 

silkespapper och lade ner i lådan. Locket spikades på och 
adresslappen försågs med Alois' namn och fånglägrets adress.
Kylan under färden var inget att oroa sig för, de här äpplena
smakade ju allra bäst när de var en aning frostnupna.

EN TID SENARE var Alois' tid på fånglägret förbi. Han åter-
förenades med sin familj i Oberösterreich och till sin mors
glädje kunde han berätta att äppellådan efter en två månader 
lång transport till slut anlänt till fånglägret. När locket på
lådan hade brutits upp blev både Alois och hans medfångar
utom sig av glädje. Vartenda äpple var perfekt bevarat och
smakade himmelskt i de frukttörstande fångarnas mun. ”Den
bästa presenten jag fått under hela mitt liv”, intygade Alois.

VARJE GÅNG vi får uppleva en fruktrik höst tänker jag på
denna lilla historia. Och vad blev det av Alois, undrar kanske
någon. Jo, han blev värdshusvärd och jobbade på sitt eget
värdshus i Oberösterreich resten av sitt liv.

RITVA KROKFORS

❘ ❙ ❚ kåseri
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Äppelkalas i Sibirien
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I ENLIGHET MED SJVFS 2001:83 har
SVS den 26 augusti 2004 utfärdat intyg
om specialistkompetens i livsmedelshy-
gien för
• Ulla Bengtsson
• Åsa Bergquist
• Karin Cerenius
• Ann Detmer
• Ingrid Eilertz
• Kajsa Gustavsson
• Torbjörn Holmberg
• Jan Kristoffersson
• Lennart Larsson

• Margareta Stéen
• Göran Widigs

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:83 har
SVS utfärdat intyg om specialistkompe-
tens i sjukdomar hos nötkreatur den 27
augusti 2004 för
• Björn Bengtsson
• Torkel Ekman
• Lena Hult
• Lena Jakobsson
• Karin Lundblad Åsenius
• Susanne Stenlund
• Ann-Marie Tunón
• Karin Östensson

den 22 september 2004 för
• Håkan Winroth

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har
SVS den 20 september 2004 utfärdat
intyg om specialistkompetens i sjuk-
domar hos svin för
• C Gunnar Bergström
• Arne Persson
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Utanför Europa: 1 470 kronor.
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Födelsedagar 
i november 2004

HELEN BJÖRK AVERPIL, Vallda, 50 år 
den 2/11
MATS FORSBERG, Uppsala, 60 år 
den 11/11
CHRISTER SJÖGREN, Viken, 60 år 
den 13/11
JOHAN VON WENDT, Karlstad, 90 år 
den 14/11
TAGE WALLER, Uppsala, 70 år den 17/11
ASTRID AHLBERG, Växjö, 50 år den 17/11

Avliden

Ingvar Holmdahl har avlidit den 5 sep-
tember 2004. Han föddes 1926 i
Nyköping, Södermanlands län, avlade
studentexamen där 1946 och veterinär-
examen 1956. Han började arbeta som
assisterande veterinär 1961 vid Älvsborgs
läns södra hushållningssällskap. År 1963
anställdes han som distriktsveterinär i
Uddeholm, 1970 i Söderköping och
1974 i Norrköping med stationeringsort
Söderköping. Han pensionerades 1991.

PERSONNOTISER

SPECIALISTKOMPETENS
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