
ITTANDE PÅ EN KLIPPA i Bohuslän går funderingarna plötsligt tillbaka
till Veterinärmötet 2004. Det är ca nio månader sedan vi möttes i
Uppsala för att under Veterinärmötets första dag bland annat möta den

veterinära ansvarsnämnden (nämnden), en kontrollerande och normerande
funktion med rätt att tilldela den anmälde en erinran eller en varning. 
Vår kår är bara en bland flera yrkeskategorier med en egen ansvarsnämnd
till vilken den som anser sig ha blivit felaktigt bemött eller behandlad kan
vända sig.

Många veterinärer kan vittna om det obehag en anmälan till nämnden
innebär. En känsla av skam, minskat självförtroende och till och med
depressiva symtom är inte ovanliga fenotypiska uttryck hos den drabbade.

Nämnden har en dömande funktion och ska i sitt arbete ha vetenskap
och beprövad erfarenhet som mall vid sina bedömningar.

Vem är det då som sitter i nämnden? Det är juridisk och veterinär-
medicinsk kompetens tillsammans med representanter för djurägarna.
Nämndens sammansättning är väsentlig för det förtroende och den respekt
som den ska åtnjuta. Särskilt den veterinärmedicinska kompetensen anser 
vi inom kåren sannolikt vara mest central. Jag vill här omedelbart göra klart
att jag inte har någon anledning att kritisera sakkunskapen i den nuvarande
nämnden. Anledningen till att jag tar upp frågan om nämnden på ledarplats
är svårigheten att få klarhet i regelverket för och bristen på transparens i 
processen som föregår regeringens utnämning av nämndens ledamöter. 
På vilka grunder kan/får vem föreslå nya ledamöter? Jag kan dessvärre inte
erinra mig att den här frågan fick något tydligt svar under diskussionen i
november förra året, inte ens Jordbruksdepartementets representant bidrog
till att skingra osäkerheten. Känslan av att nämnden själv föreslår sina nya
ledamöter kvarstår. Är detta en bra rutin? Förbundet måste arbeta för ett
förtydligande just beträffande hur kompetenser/ledamöter till nämnden
föreslås till regeringen. 

Jag vill passa på att uppmana alla veterinärer som befinner sig på läktar-
plats när en kollega drabbas av en anmälan, att försöka ge både kollegialt
och mänskligt stöd till den drabbade. Vem vet, nästa gång kan det vara
du/jag som drabbas. Det kollegiala nätverket finns redan på plats och fyller
en viktig funktion. Förbundet ska utveckla en policy för hur den drabbade
medlemmen kan få ett bättre stöd i de fall man behöver hjälp att hantera en
anmälan.

Vi måste inse att vi kan begå misstag i vår yrkesutövning. 
Vi måste också acceptera och förstå att djurägare i vissa situa-
tioner ser en anmälan som enda utvägen för att få svar på sina
frågor. När en anmälan till den veterinära ansvarsnämnden
är ett faktum, måste det finnas både kollegiala och 
fackliga men också medmänskliga stödfunktioner som
kan rycka ut.

ANDERS FORSLID

ledamot i förbundsstyrelsen
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❘ ❙❚ reportage

Det är ditt fel. Du borde inte ha 
lyssnat på ägaren som sa att ”den är
så snäll, det behövs ingen brems…”.
Hästen ryckte till och skadan som
skulle åtgärdas blev värre. Inte nog
med det.  Flickan som höll i hästen
blev sparkad. 

et finns mängder med situationer där
saker och ting kan gå snett. Oftast bero-

ende på ”den mänskliga faktorn” som för det
mesta betyder att någon vid något tillfälle tagit
ett felaktigt beslut. Sådana beslut kan få stora
och oanade konsekvenser och de kan bli väldigt
dyra.

För veterinärens del handlar det inte bara
om att ”omhändertagen egendom” som djuren
kallas i försäkringsbolagens företagsvillkor,
betingar ett visst värde. Det är ofta mycket
känslor inblandade när djurägaren vill utkräva
ansvar, speciellt när det gäller smådjur.

Av alla hundratusentals behandlingar som
utförs på djur varje år leder ett antal fall till att
djurägaren vill ha kompensation för skador
som uppkommit till följd av en mindre lyckad
eller direkt felaktig behandling. Ibland kan de

inblandade själva komma överens om en rimlig
ersättning, eller också är fallen så självklara att
försäkringsbolagets skadereglerare kan göra en
bedömning. Men i ungefär tio fall om året
krävs en mer omfattande prövning från försäk-
ringsbolagets sida för att man ska kunna avgöra
om veterinären verkligen är ansvarig för det
inträffade och därmed kan bli skyldig att betala
skadestånd till djurägaren. 

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND samarbetar
med If skadeförsäkring när det gäller gruppför-
säkringar för sak och ansvar. För att kunna
bedöma mer komplicerade fall där djurägaren
ställer ersättningsanspråk på veterinären har
man en skadeprövningsnämnd som är samman-
satt av representanter dels från If och dels från
veterinärförbundet. Förbundets representanter
väljs på fullmäktige. Nämnden består av fyra
veterinärer, två jurister samt If:s speciella skade-
reglerare i dessa frågor, Carl Romare.

– Det som är svårt just när det gäller djur är
dels att sätta ett värde på förlusten och dels att
bedöma kopplingen mellan djurets skada och
veterinärens åtgärder samt om dessa verkligen
varit felaktiga i sammanhanget.

– Speciellt när det gäller smådjur är det svårt
att värdera förlusten i pengar. En katt t ex har
oftast inget egentligt ekonomiskt värde, men
kan betyda mycket för ägaren känslomässigt,
medan det kan vara något enklare att värdera
en häst, säger Carl Romare. 

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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– Nämndens uppgift är bland annat att se
till att det blir en opartisk och riktig bedöm-
ning för att undersöka och bedöma om veteri-
nären följt beprövad praxis, gjort allting enligt
”boken” och det ändå har har blivit ”fel”, eller
om det begåtts något misstag som skadat dju-
ret, säger Carl Romare.

Staffan Rudberg, ”arbetande pensionär”, är
ordförande i skadeprövningsnämnden och han
berättar att det är absolut nödvändigt med lång
erfarenhet som praktiker för att kunna göra
nytta i sådana här sammanhang. 

– Nämnden träffas ett par gånger om året
beroende på hur många ärenden som kommer
in. Före varje möte får ledamöterna ta del av de
underlag som finns så att de kan kommunicera
sinsemellan om det rent veterinära innan vi tar
upp ärendet med hela nämnden. 

Underlagen består bland annat av journaler. 
– Jag skulle önska att mina kolleger inte var

så fåordiga i sin journalföring. En journal är ju
till för att andra ska kunna del av sjukdomsför-
lopp och behandlingar, säger Staffan Rudberg.
Speciellt om det blir problem är det bra att
verkligen teckna ner allting.

SKADEPRÖVNINGSNÄMNDEN är enbart råd-
givande. Det slutgiltiga beslutet huruvida
ersättning till djurägaren ska betalas ut eller
inte tas av försäkringsbolaget.

– Jag har arbetat med den här försäkringen
länge, nästan 20 år, och jag har aldrig varit med
om att bolaget gått emot nämndens rekom-
mendation, säger Anita Ajnewall, veterinärför-
bundets kontakt på If. 

Hon berättar också att antalet ärenden legat
kring ca tio om året rätt så länge. Ser man till-
baka på de senaste fem åren är det åtta, elva,
nio, åtta och innevarande år har det bara regi-
strerats ett enda ärende före sommaren.

– Detta kan naturligtvis ändras under reste-
rande del av året, kommenterar Anita Ajnewall
som omedelbart avfärdar tidningens förslag 
att sänka premien om det bara blir ett enda
ärende 2005…

– Premien är så låg redan, 252 kronor om
året. Det går knappast att komma under den
summan. Dessutom är premien beräknad över
en längre tidsperiod än ett år. 

Anita Ajnewall berättar att hon inte på rak

arm kan minnas att man någon gång har
behandlat ett ärende i nämnden som rör per-
sonskador. Det kan knappast bero på att inte
några sådana skador inträffat, utan att djuräga-
ren inte vet att veterinären kan vara ansvarig.

Vad rör det sig om för belopp djurägarna
kräver?  Är de realistiska eller rör det sig om
fantasisummor? 

– Det är svårt att nämna siffror så här gene-
rellt, men oftast är kraven fullt rimliga. Visst
händer det att ägaren värderar sitt djur på ett
annat sätt än vad vi gör, men då handlar det
ofta om det som berördes i inledningen,
känslomässiga aspekter.

– När det gäller hästar händer det att den
som kräver skadestånd lägger in förlusten av
förväntade pengar i sitt krav. Det går naturligt-
vis aldrig att veta vad en tävlingshäst eller ett
avelssto t ex skulle ha inbringat om den inte
råkat ut för det som föranlett skadeanmälan,
påpekar Carl Romare.

Ett av underlagen som man
arbetar med i skadepröv-
ningsnämnden är journaler.
Speciellt om något blivit fel 
är det viktigt att skriva ner all-
ting så utförligt som möjligt.



OM NÅGON AV DE INBLANDADE parterna inte
är nöjd med det beslut som tas av försäkrings-
bolaget, med skadeprövningsnämndens råd
som grund, kan man begära att beslutet
omprövas. Det kan kanske ha framkommit nya
fakta som kan påverka bedömningen och då tar
man upp ärendet igen. Det vanliga är dock att
de inblandade accepterar skadprövningsnämn-
dens bedömning.

– Vi går igenom varje enskilt ärende mycket
noga. Som jurist måste jag säga att det är väl-
digt intressant att höra de olika veterinärernas
medicinska synpunkter och diskussion om
orsakssamband. Jag har fått intrycket av att
veterinärkåren som helhet är mycket engagerad
och det är ofta man hämtar in värdefulla kun-

skaper från kolleger utifrån för att kunna göra
en samlad bedömning, säger Carl Romare.

ÄVEN OM DET VANLIGTVIS inte är några astro-
nomiska summor som djurägarna gör anspråk
på kan det ändå vara tillräckligt för att det utan
försäkring skulle bli mycket kännbart för den
veterinär som blir skadeståndsskyldig. 

Och för den djurägare som lider skada
genom att kanske ha förlorat ett värdefullt djur
är det naturligtvis också viktigt att det helt
enkelt går att få ut någon ersättning. 

I nu gällande villkor är försäkringsbeloppet
två miljoner kronor för behandlingsskada på
djur (max 20 miljoner per år) och tio miljoner
kronor för personskada (max 20 miljoner per
år). Självrisken är sju procent av basbeloppet
(som är 39 400 i år) vid varje skada.

VEM SKA TECKNA ansvarsförsäkring? Jo, alla
som bedriver någon form av egen verksamhet,
på heltid eller som extrajobb. Det kan ske som
egen rörelse, enskild näringsidkare eller i enkelt
bolag med eller utan anställd personal eller i
någon bolagsform som handels-, kommandit-
eller aktiebolag med eller utan anställd personal.

För att få teckna veterinärförbundets ansvars-
försäkring krävs att 
• du är medlem 
• du har veterinärlegitimation

Ansvarsförsäkringen är en gruppförsäkring
som administreras av veterinärförbundet. Efter
erhållen legitimation får de som varit student-
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medlemmar ansvarsförsäkringen betald av för-
bundet två år framåt. Om man inte skriftligen
meddelar att man vill gå ur gruppförsäkringen
kommer avisering på premien automatiskt när
gratisåren upphört. 

För övriga legitimerade veterinärer som
söker medlemskap gäller att man själv måste
meddela att man vill ha förbundets grupp-
ansvarsförsäkring, den ingår inte i medlemsav-
giften. För att teckna försäkringen går det bra att
ringa, men för att avsluta den måste man skriva.
Arbetar du endast som anställd behöver du inte
teckna egen försäkring. 

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldig-
het för person- och sakskada samt förmögen-
hetsskada som är en följd av detta och som 
försäkrad medlem kan åläggas i sin veterinära
verksamhet.

Det finns några saker som det trycks extra på
i villkor och informationsblad. Det ena är att
försäkringen gäller behandlingsskador eller
skada på djur som uppstår i direkt behandling
och det andra är att försäkringen inte gäller för
feldiagnos som inte förorsakat skada på djuret.

I det alltmer gränslösa arbetslivet kan det
också vara intressant att veta att ansvarsförsäk-
ringen gäller i hela världen utom i USA och
Kanada.  ■

Det är oerhört svårt att sätta ett specifikt värde
på ett djur, oavsett om det gäller ett bra avels-
djur, en tävlingshäst eller ett älskat sällskapsdjur.



Fotröta är en allvarlig klövsjukdom
hos får i länder med intensiv får-
skötsel. Kliniska symtom på fotröta
och den bakterie (Dichelobacter
nodosus) som orsakar fotröta på-
visades hösten 2004 i en fårbesätt-
ning i västra Sverige och därmed
har en ny smittsam fårsjukdom 
diagnostiserats i landet.

INLEDNING
Som en del av ett veterinärt examens-
arbete om klövhälsa hos får undersöktes
eventuell förekomst av smittsamma
klövsjukdomar i Sverige. Under våren
2004 efterlystes besättningar med akuta
hältproblem, bland annat i fårhälsovår-
dens tidning Fårhälsonytt (1/2004) och
i en landsomfattande enkätundersökning
vid Länsstyrelsen i Värmland. Kontakt
etablerades med misstänkta besättningar
och i några fall var telefonkontakt till-
räckligt för att utesluta allvarlig smitt-
sam klövsjukdom. Besättningsbesök och
obduktioner av klövar från slaktade djur
gjordes också. I två besättningar dia-
gnostiserades fotröta kliniskt och där-
efter bakteriologiskt. Det har funnits
misstankar om att fall av fotröta före-
kommit i Sverige men sjukdomen har
tidigare inte diagnostiserats i vårt land.

Fotröta (engelska: foot-rot) är en
nekrotiserande inflammation i klövspalt
och klövhorn hos får som är vanligt
förekommande i alla viktigare fårprodu-

cerande länder världen över. Fotröta kan
förutom får även drabba get och andra
mindre idisslare och är under speciella
miljöförhållanden mycket smittsam,
morbiditeten kan uppgå till 100 procent
i en smittad besättning. Sjukdomen
orsakar kraftig smärta och hälta hos
drabbade djur och kan därför leda till
stora ekonomiska och djurskyddsmässiga
problem om den blir befäst i en besätt-
ning. Fotröta har inte tidigare beskrivits
i svensk litteratur.

KLINISKA SYMTOM 
Inom samma besättning kan symtomen
variera från eksem i klövpalten till

avlossning av klövhornet. Sjukdomen
börjar som ett ytligt eksem i klövspalten
och liknar då infektion med Fusobacte-
rium necrophorum (6). Huden mellan
klövarna kan vara öm och rodnad och
eksemet fuktar, vilket ger ett glänsande
intryck. Fotröta har en stark och karak-
täristiskt sötaktig och unken lukt. Foten
kan kännas varmare än normalt men
kroppstemperaturen är normal. Eksemet
kan orsaka hårlossning i klövspalten. I
senare stadium går huden i klövspalten i
nekros och även det mjuka hornet vid
ballar och sula luckras upp. I allvarliga
fall kan kontakten mellan klövvägg 
och underliggande läderhud helt brytas

AGNETA OLOFSSON, leg veterinär, vik distriktsveterinär, 
CHRISTER BERGSTEN, VMD, docent och HELEN BJÖRK AVERPIL, leg veterinär.*

Tema klövhälsa, del 1

Smittsam klövsjukdom hos får diagnosti-
serad för första gången i Sverige
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granskad artikel

FIGUR 1. Smärtan i framklövarna vid fotröta är ofta så kraftig att drabbade djur söker
avlasta berörda ben, exempelvis genom att ligga på framknäna och äta.
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ned, så att hela klövkapseln blir under-
minerad. Smärtan är ofta så kraftig att 
drabbade djur söker avlasta berörda ben,
exempelvis genom att ligga på framknäna
och äta, varvid tryckskador kan uppstå
(Figur 1). Den främsta differential-
diagnosen är klövspaltinflammation.
Hos får med klövspaltinflammation är
dock infektionen helt lokaliserad till
klövspaltens hud och underliggande
vävnad och djuret har feber (8).

BAKTERIOLOGI OCH RISKFAKTORER
Fotröta orsakas av en saminfektion av
Dichelobacter nodosus och F necrophorum
(1), och diagnosen bör bara användas då
den hos får specifikt fotröteframkallande
bakterien D nodosus påvisats. Hos nöt
däremot, anses D nodosus endast orsaka
det lindrigare klövspalteksemet (5).
Tidigare har ”klövröta” ibland använts
som ett begrepp för flera liknande sjuk-
domstillstånd i klövarna hos får utan att
diagnosen verifierats bakteriologiskt. 

D nodosus är ingen naturligt före-
kommande tarmbakterie utan etableras
på de av fotröta drabbade klövarna.
Beroende på miljöbetingelserna kan
bakterien i en smittad besättning finnas
på klövarna under långa perioder utan
att sjukdomen utvecklas. Smitta mellan
besättningar sker i regel med inköpta
djur och djuren smittar varandra genom
den yta de går på. Bakterien är obligat
anaerob, och kan bara överleva en kortare
tid utanför sin värd. Den har under
gynnsamma miljö- och smittbetingelser
rapporterats kunna smitta djur på bete i
upp till tio dagar efter det att smittade
djur tidigare funnits där (1). 

Fotröta med klövkapselavlossning
uppkommer först när de interagerande
bakterierna D nodosus och F necropho-
rum får verka under för dem optimala
miljöförhållanden som fukt och värme
(1). Om huden i klövspalten är upp-
luckrad och försvagad av väta, och 
klövspalteksem och D nodosus finns 
närvarande, ökar risken för att fotröta
tillstöter i en smittad besättning. I en
studie i England och Wales visade
Wassink och medarbetare (7) att före-
komst av klövspalteksem signifikant
ökade risken för fotröta. I samma studie
visades också att isolering och undersök-
ning/behandling av nyanlända får innan

de fördes in i den befintliga flocken 
var förenat med en lägre förekomst av
fotröta.

Likheter mellan får och nöt
D nodosus isolerades från klövarna hos
nötkreatur i Sverige redan 1981 (5).
Dessa djur hade klövspalteksem, men
inga tecken på inflammation av djupare
strukturer. Omfattningen av förekomst
av D nodosus hos nötkreatur är i dags-
läget inte känt. Det är inte heller känt
hur stor risken är för smittspridning
från nöt till får, eller från får till nöt, vid
samlokalisation. 

Klövspalteksem anses vara ett för-
stadium till klövröta hos nöt. Den horn-
destruktion i sulan och i allvarliga fall
även längs väggen, som ses hos får med
fotröta verkar inte förekomma hos nöt.
Däremot kan underminering av ball-
hornet ses vid så kallad smittsam klöv-
röta eller kronrandseksem (4), vilket 
kliniskt skulle kunna jämföras med
fotröta hos får. Sulan hos får är betydligt
mjukare än hos nöt, vilket skulle kunna
förklara att det mjukare ballhornet hos
nöt lättare angrips och undermineras i
samband med någon form av dermatit.
Emellertid har spiroketer identifierats
vid kronrandseksem, vilket hos nöt lik-
ställs med diagnosen digital dermatit
(3). Stora likheter i epidemiologin och
kliniken finns också med digital derma-
tit hos nöt och fotröta hos får men vid
digital dermatit är inte underminering

av hornet det främsta kliniska proble-
met. Digital dermatit förekommer
också hos får som contagious ovine 
digital dermatitis (CODD) eller severe
virulent ovine footrot (SVOFR) och det
kvarstår mycket forskning innan sam-
band och smittvägar mellan de olika
sjukdomarna och mellan djurslagen
kartlagts (2).

FALLBESKRIVNING
I slutet av oktober 2004 kontaktades
SLU i Skara av en distriktsveterinär för
hjälp med utredning av ett akut hält-
problem i en fårbesättning i Västra
Götaland. Besättningen var nystartad
sedan 2003 och bestod av 110 gotlands-
får, vuxna djur och lamm. Moderdjuren
var inköpta från fem olika besättningar i
Sverige och några baggar var inköpta på
baggauktion. På gården fanns även nöt-
kreatur för köttdjursuppfödning. Fåren
hade haft återkommande hältproblem
av olika allvarlighetsgrad sedan för-
sommaren. Enstaka djur behandlades
vid olika tillfällen i juni och augusti
2004 med långtidsverkande oxitetra-
cyklin (Tetroxy® prolongatum, Ceva
Vetpharma) mot misstänkt klövspalt-
inflammation. När djuren samlades
ihop inför betäckningssäsongen och
slutgödningen av lammen ökade insjuk-
nandefrekvensen av halta djur. Enligt
djurägaren blev under hösten flera djur
halta inom kort tid, vilket föranledde
misstanke om annan smittsam klövsjuk-
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FIGUR 2. Fyra halta djur undersöktes närmare varav tre hade förändringar som kliniskt
överensstämde med fotröta.
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dom än klövspaltinflammation. Hältan
bedömdes då också som allvarligare än
tidigare. Vid veterinärens besök hade
klövskador noterats, men de verkade till
utseendet skilja sig från klövspaltinflam-
mation. 

Två av författarna (AO och CB)
besökte besättningen strax därefter.
Såväl enskilda slaktlamm (bagglamm)
som tackor och tacklamm visade hälta.
Fyra halta djur undersöktes närmare
varav tre hade förändringar som kliniskt
överensstämde med fotröta (Figur 2).
Klövskadorna karaktäriserades av eksem
i klövspalten i kombination med en
nekrotiserande inflammation av ballar
och sula. Klövläderhuden på ballar och
sula var blottlagd i olika omfattning,
med ett inflammerat rött eller blekt
utseende. Den frilagda läderhuden bör-
jade lätt blöda vid beröring och smärtan
hos drabbade djur var påtaglig (Figur 3).
De makroskopiska förändringarna och
lukten bedömdes vara karaktäristiska 
för fotröta, varför diagnosen ställdes 
kliniskt. Lokalbehandling med klor-
tetracyklin (Cyclospray vet, Novartis,
licenspreparat) påbörjades. Vid kontakt
med djurägaren efter ett par dagar hade
de tre djuren svarat väl på behandlingen,
de hade blivit ohalta inom ett till två
dygn efter behandling. 

Provtagning för anaerob bakteriell
odling gjordes på ett av djuren med
misstänkt fotröta. Provsvaret från SVA
var dock negativt för både D nodosus
och F necrophorum. Det kan finnas flera
anledningar till detta. En ofullständigt
utvecklad diagnostik med sub-optimala
odlingsbetingelser kan vara orsak till att
dessa bakterier inte växte ut. Eventuella
patogena bakterier i provet kunde också
ha dött under den långa transporttiden
eller inte upptäckts på grund av över-
växt av blandflora.

Misstanken om fotröta kvarstod och
för att verifiera diagnosen bakteriolo-
giskt genomförde en av författarna
(HBA) ytterligare provtagningar två
veckor senare. Fyra prover skickades till
the Veterinary Laboratory Agency
(VLA) i Winchester, England. Efter
selektiv anaerob odling konfirmerades
växt av D nodosus, vilket kan anses som
bevis för att fotröta fanns i den aktuella
besättningen. F necrophorum, subsp
necrophorum samt en Bacteroides spp
isolerades i samtliga prover. Serotypning
och virulenstestning av den isolerade
stammen av D nodosus är möjlig via
detta laboratorium och kommer att
genomföras. Fotröta har efter detta dia-
gnostiserats på ytterligare en gård i
Västsverige. Den senare odlingen gjordes

av SVA, vilket innebär ett stort genom-
brott för fortsatt kartläggning av sjuk-
domen i Sverige.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA
SMITTSPRIDNING
Enligt den anmälningsplikt för veterinä-
rer som råder för smittsamma djursjuk-
domar som normalt inte förekommer i
landet (SJVFS 2002:16, 4 § och 5 §),
anmäldes fallbeskrivningens misstänkta
fotröta till Jordbruksverkets smittbe-
kämpningsenhet. Även länsveterinären i
Västra Götalands län och distriktsveteri-
nären i den aktuella besättningen infor-
merades om fallet.

Att utrota fotrötebakterien i en
enskild besättning kräver ett både tids-
ödande och kostsamt bekämpningspro-
gram. En plan för behandling och
bekämpning av fotröta i den aktuella
besättningen upprättades av Fårhälso-
vården. Bekämpningsplanen bygger till
stora delar på de rekommendationer
som förmedlas på en brittisk hemsida av
Wassink och medarbetare (7), men med
viss anpassning efter svenska förhållan-
den. De viktigaste punkterna i planen
utgörs av kontroll av samtliga djurs 
fötter för att kunna isolera och behand-
la drabbade djur med klortetracyklin
lokalt och oxitetracyklin allmänt. För
att minska insjuknandefrekvensen skall
de friska djuren och sjukgruppen fot-
badas, var och en för sig, företrädesvis i
en vattenlösning med tio procent zink-
sulfat. Därefter ska fåren föras till bete,
fålla eller ströbädd där inga djur gått de
senaste 14 dagarna. 

Den bästa tiden för sanering av denna
typ av smitta torde vara tidig höst men
före vinterinstallningen. Då bör alla
slaktdjur, såväl lamm som utslagsdjur,
ha lämnat gården så att saneringen 
kommer att omfatta ett minimalt antal
djur. Årstid, temperatur och väderlek
bör också tillåta att fåren fortfarande
kan gå utomhus, så att man inte behö-
ver riskera att få in smittan i fårhuset.
Ett tillräckligt antal smittfria rasthagar
och fållor (tomtid minst två veckor) är
också en förutsättning för ett lyckat
saneringsresultat.

Bekämpningsplanen kommer att
uppdateras kontinuerligt och kan erhål-
las från Fårhälsovården.
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FIGUR 3. Typiskt utseende hos en klöv med fotröta. Den frilagda läderhuden ömmar 
och blöder. 
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Det bästa sättet att bekämpa fotröta
är att aldrig låta smittan komma in i
besättningen (Figur 4). Inköpta djur
skall undersökas, klövarna rengöras,
klippas vid behov och desinfekteras.
Djuren skall därefter stå i karantän
under minst tre veckor och därefter
kontrolleras innan de förs ihop med den
nya besättningen. Immuniteten efter
genomgången sjukdom är mycket dålig
och kroniska smittbärare förekommer.
Djur som inte blivit friska efter behand-
ling skall slaktas eftersom en enda indi-
vid kan smitta hela besättningen.

DISKUSSION
Den besättning där fotröta först dia-
gnostiserades består av svenskfödda får,
och det finns inget som tyder på att
smittan importerats med livdjur. Att
importdjur kan ha förekommit tidigare
i smittkedjan kan dock inte uteslutas.
Djuren hade köpts in från fem besätt-
ningar i Sverige, vilket tyder på att smitta
sannolikt finns hos minst en av dessa. 
I ytterligare en besättning har fotröta
diagnostiserats kliniskt och verifierats
bakteriologiskt av SVA. Hur många fler
besättningar som kan tänkas vara drab-
bade är oklart och kommer att behöva
utredas ytterligare. Möjligheten att veri-
fiera den kliniska diagnosen bakteriolo-
giskt i vårt svenska referenslaboratorium

kommer att underlätta det fortsatta
arbetet med att kartlägga fotrötans
utbredning i landet. 

SUMMARY
Contagious hoof disease in sheep 
diagnosed for the first time in Sweden
Foot rot is a widespread hoof disease in
countries with intensive sheep produc-
tion. The disease is caused by a mixed
infection by Dichelobacter nodosus and
Fusobacterium necrophorum, and animals
are prone to develop disease under
humid conditions. Sweden is a less
intensive sheep producing country and
foot-rot has for the first time been clini-
cally diagnosed and bacteriologically
confirmed. Subsequent studies of the
spread of the disease will be needed to
form a basis for decision on necessary
measures to control the disease under
Swedish conditions. It is also of interest
to learn more about other contagious
foot diseases in sheep and cattle and
connections in the microbiology and
epidemiology between the species.

TACK
Ett särskilt tack till Fårhälsovården,
Länsstyrelsen Värmlands län och SVA
bakteriologen för gott samarbete i referens-
gruppen för friska fårklövar.

R e f e r e n s e r

1. Beveridge WIB. Foot-rot in sheep: 
A transmissible disease due to infection
with Fusiformis nodosus. Council for
Scientific and Industrial Research, 1941,
Bulletin No 140.

2. Dhawi A, Hart CA, Demirkan I, Davies IH
& Carter SD. Bovine digital dermatitis
and severe virulent ovine foot rot: 
A common spirochaetal pathogenesis.
Vet J, 2005, 169, 2, 232–241.

3. Hillström A. Digital dermatit – en 
tickande bomb i svenska lösdrifter.
Svensk VetTidn, 2005, 57, nr 11, 15–20.

4. Manske T, Hultgren J & Bergsten C.
Topical treatment of digital dermatitis
associated with severe heel-horn erosion
in a Swedish dairy herd. Prev Vet Med,
2002, 53, 3, 215–231.

5. Plym Forshell L & Andersson L. Infektion
med Bacteroides nodosus vid klöv-
spaltdermatit hos ko (Infection with
Bacteroides nodosus in interdigital
dermatitis in dairy cattle). 
Svensk VetTidn, 1981, 33, 551–553.

6. Stewart DJ. Vaccination against footrot
and foot abscess. In: Egerton JR, 
Yong WK & Riffkin GG, eds. Footrot and
foot abscess of ruminants. Boca Raton,
Florida, CRC Press Inc, 1989, 167–189.

7. Wassink GJ, Green LE, Grogono-Thomas
R & Moore LJ. Best practice to control
footrot and scald (strip) in sheep. 
Warwick, Universities of Warwick 
and Bristol, 2004-12-03.
http://www.footrotinsheep.org.

8. West DM. Foot abscess of sheep. 
In: Egerton JK, Yong WK, Riffkin GG, ed.
Footrot and foot abscess of ruminants. 
1 ed, Boca Raton, Florida, CRC Press Inc,
1989, 57–67.

*AGNETA OLOFSSON, leg veterinär, 
vik distriktsveterinär, Nöttja Lyckan, 
340 13 Hamneda.
CHRISTER BERGSTEN, VMD, docent, Inst för
Husdjurens miljö och hälsa, SLU/Svensk Mjölk, 
Box 234, 532 23 Skara.
HELEN BJÖRK AVERPIL, leg veterinär, Får-
hälsovården, Lindholmen gård, 434 94 Vallda.

14 N U M M E R  11 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Vid tiden för tidningens pressläggning har
Dichelobacter nodosus påvisats i flera får-
besättningar där symtomen varit klövspalt-
eksem utan komplikation med klövkapsel-
avlossning. Detta tyder på att sjukdomen
kan diagnostiseras innan mer utbredda
symtom utvecklats. Kontakta gärna Får-
hälsovården för vidare information om det
handlingsprogram som rekommenderas
för bekämpning av fotröta. Fårhälsovården
har nyligen utarbetat råd och rekommen-
dationer för näringen för att förhindra
smittspridning av smittsamma sjukdomar
(”Stoppa smittan!”, beställ från Svenska
Djurhälsovården AB tel 08-725 82 00).

FIGUR 4. Allvarligt fall av fotröta där vägghornet viker sig över den blottlagda sulan. Det
bästa sättet att bekämpa sjukdomen är att aldrig låta smittan komma in i besättningen. 
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Digital dermatit är en internationellt
vitt spridd klövsjukdom hos mjölk-
kor. I Sverige har tidigare endast få
och atypiska, relativt lindriga, fall
rapporterats. Klassisk digital derma-
tit har nu påvisats i en besättning i
västra Sverige, vilket innebär att
sjukdomen bör uppmärksammas på
allvar. Artikeln ger en beskrivning
av sjukdomen samt information om
hur risken för smittspridning kan
minskas. 

BAKGRUND
Digital dermatit är en smittsam klöv-
sjukdom med hög morbiditet som inter-
nationellt utgör ett stort problem med
allvarliga konsekvenser för djurskydd
och ekonomi inom framför allt mjölk-
produktionen. Efter att först ha rappor-
terats i Italien 1974 (10) har sjukdomen
spridits över en stor del av världen. De
första fallen av digital dermatit i
Danmark beskrevs i början av 1990-
talet (43) och i en studie 2002–2003
fann man att 45 av 52 undersökta
besättningar hade digital dermatit, på
individnivå var prevalensen 22 procent
(9). I Sverige påvisades i en studie från
1997 (26) skador som påminde om
digital dermatit, men som var av mindre
akut karaktär och med mildare kliniska
symtom än vad som beskrivits inter-

nationellt. I december 2004 påträffades
kor i en västsvensk besättning med 
skador som väl överensstämmer med
internationella beskrivningar av digital
dermatit. Vi menar att risken är stor att
sjukdomen nu sprider sig om inte kraft-
fulla åtgärder vidtas för att minska
smittspridning och förbättra hygienen i
drabbade besättningar.

KLINIK
Digital dermatit förekommer vanligen
plantart/palmart i huden mellan ballarna,
men även i klövspalten eller på klövens
framsida (5). Bakfötter är mer drabbade
än framfötter (29). Eksemet är typiskt
cirkulärt och omringat av en vit hyper-
keratotisk randzon (Figur 1 och 2). Den
såriga ytan kan beroende på stadium
vara konkav (erosiv, ulcerativ), platt eller
upphöjd (granulär) och påminner då

om en jordgubbe. Ytan är ibland helt
eller delvis täckt av 0,5–1 mm långa 
gulvita papiller (1, 32) (Figur 3). Den
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Tema klövhälsa, del 2

Digital dermatit – en tickande bomb i
svenska lösdrifter

FIGUR 1. Aktiv digital dermatit. Eksemet är
typiskt cirkulärt omringat av en vit hyper-
keratotisk randzon, och skadan är mycket
trycköm.

FIGUR 2. Digital dermatit med annat
utseende än i Figur 1. De förvuxna hår-
stråna är typiska för sjukdomen.

FIGUR 3. Den såriga ytan kan beroende
på stadium vara konkav (erosiv, ulcerativ),
platt eller upphöjd (granulär) och påmin-
ner då om en jordgubbe. Ytan är ibland
helt eller delvis täckt av gulvita papiller.
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utvecklade skadan är mycket trycköm
och blöder lätt (Figur 4), men ingen eller
ringa mjukdelsansvällning ses i om-
liggande vävnad. Förutom den erosiva/
ulcerativa och granulära formen kan
digital dermatit även förekomma som
en proliferativ vårtliknande utväxt med
en mängd hårda, fina tendriler som kan
vara flera centimeter långa (3) (Figur 5).
Hos nötkreatur har vårtor i klövområdet
(verrukös dermatit) funnits länge utan
att hälta eller påtaglig smittspridning
märkts eller symtom på digital dermatit
iakttagits (Figur 6). Vårtor behöver där-
för inte nödvändigtvis vara associerade
med digital dermatit.

Digital dermatit ger normalt inte
feber men resulterar i varierande grad 
av hälta. I ett försök i Storbritannien där
111 djur med digital dermatit under-
söktes var 35 procent halta vid under-
sökningstillfället (24). I en annan studie
där djurskötare bedömde huruvida
deras djur var halta rapporterades att 82
procent av korna med digital dermatit
uppvisade hälta (49). Denna siffra kan
dock vara felaktigt hög eftersom studien
var upplagd på ett sätt som innebar att
drabbade kor som inte var halta kunde
förbli oupptäckta. 

Troligtvis är en stor andel av korna
med digital dermatit halta under den
mest akuta fasen av sjukdomen, även
om hältan i mer subakuta fall är lindrig
och inte upptäcks. Komplikationer är
ovanliga men klövröta kan uppstå om
skadan sitter vid det växande hornet på
ballen. En skada i kronranden ovan

vägghornet kan störa hornproduktionen
och orsaka fissur i hornväggen (3).

KLÖVEKSEM
I engelskspråkiga länder benämns digi-
tal dermatit även hairy footwarts, straw-
berry foot-rot, Mortellaro disease eller
raspberry heel. I nordamerikansk littera-
tur används också beteckningen papillo-
matous digital dermatitis eftersom vårt-
liknande proliferativa förändringar anses
typiska. Emellertid är de i Europa före-
kommande formerna histologiskt iden-
tiska med de nordamerikanska (30).
Interdigital dermatit (Figur 7) är ett
betydligt lindrigare eksem som inte ger
hälta men som sedan årtionden tillbaka
är associerat med klassisk, ”V-formad”
klövröta. Interdigital dermatit anses vara

orsakad av framför allt Dichelobacter
nodosus, till skillnad från digital derma-
tit som kopplats samman med förekomst
av spiroketer (se kommande stycke).
Man har dock kunnat isolera spiroketer
även från skador karaktäristiska för
interdigital dermatit (45, 47). 

Innan bättre mikrobiologisk diagnos-
tik utvecklats kan de båda sjukdomarna
möjligen skiljas åt genom att bedöma
kliniska symtom, men ett tidigt stadium
av digital dermatit kan svårligen sär-
skiljas från interdigital dermatit. Det
kan heller inte uteslutas att digital och
interdigital dermatit har en likartad
etiologi och patogenes. 

I Sverige förekommer en typ av
eksem som kallats kronrandseksem där
cirkulära lesioner som kan vara täckta av
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FIGUR 4. Aktiv digital dermatit som blöder
spontant. Den utvecklade skadan blöder
lätt.

FIGUR 5. Digital dermatit kan även före-
komma som en proliferativ vårtliknande
utväxt med en mängd hårda, fina tendriler
som kan vara flera centimeter långa.

FIGUR 6. Verrukös dermatit. Det är okänt
om denna sjukdom har något samband
med digital dermatit.

FIGUR 7. Interdigital dermatit är ett betyd-
ligt eksem som inte ger hälta men som
sedan årtionden tillbaka är associerat med
klassisk, ”V-formad” klövröta.

FIGUR 8. Kronrandseksem. Detta eksem
är intimt förknippat med en erosiv klöv-
röta med djupa kratrar och ses framför
allt hos uppbundna kor.
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hornvävnad ses i huden vid kronranden
eller i ballområdet (Figur 8). Detta eksem
är intimt förknippat med en erosiv
klövröta med djupa kratrar och ses
framför allt hos uppbundna kor. Kron-
randseksem skulle kunna vara en atypisk
form av digital dermatit då spiroketer
identifierats histologiskt från dessa 
lesioner (26).

ETIOLOGI
Spiroketer av genus Treponema har isole-
rats från digital dermatit och anses spela
en viktig roll vid uppkomsten av denna
sjukdom (11, 36, 44, 45). Bakterien
härrör möjligen från nötkreaturens
gastrointestinala trakt och når klövarna
via avföringen (14). Man har uppmätt
antikroppar mot spiroketer hos kor med
digital dermatit (14, 29, 46). Dessa
kvarstod i ett försök i upp till 90 dagar
efter smittotillfället hos djur vars klövar
inokulerats med smittat material,
medan icke inokulerade kontrolldjur

saknade antikroppar (31). Det material
som använts vid inokuleringsförsöken
har varit skrapprov från lesioner av digi-
tal dermatit, inte en renkultur av spiro-
keter. I biopsier från digital dermatit har
även andra bakterier påvisats, till exem-
pel Campylobacter och Fusobacterium
(15, 34). Detta tyder på att flera olika
agens kan vara inblandade i sjukdoms-
utvecklingen och det är ännu inte 
bevisat att spiroketer per se är orsaken
till digital dermatit.

EPIDEMIOLOGI
Det finns ett starkt samband mellan
förekomst av digital dermatit och en för
klövarna dålig miljö med fukt, värme,
urin och gödsel (32, 37, 49) (Figur 9).
Experimentell överföring av digital der-
matit från sjuka nötkreatur till friska
lyckades i ett försök endast när försöks-
djurens klövar samtidigt utsattes för en
fuktig miljö med begränsad tillgång på
luft (31). Det finns uppgifter om epide-

miska utbrott av digital dermatit i till
synes välskötta besättningar och enstaka
fall förekommer även på bete (5), men
detta är ovanligt. 

Smittspridning tycks framför allt ske
genom att djur från drabbade gårdar
introduceras i fria besättningar. Studier
visar att risken för att en besättning ska
ha problem med digital dermatit är
betydligt mindre om besättningen är
sluten jämfört med om djur köps in
utifrån eller föds upp på en annan gård
(37, 38, 49). Det är inte uteslutet att
smittspridning även kan ske indirekt via
till exempel veterinärer eller klövverkare,
eftersom en faktor som visat sig vara
associerad med en hög förekomst av
digital dermatit är att besättningen har
en klövverkare som betjänar även andra
gårdar (49). Stora besättningar (>200
kor) har en högre förekomst av digital
dermatit jämfört med små (49), något
som kan bero på att tillsynen i dessa
besättningar är sämre vilket kan med-
föra senare behandling och därigenom
ett högre smittryck. 

En genomgången infektion utgör inte
ett skydd mot återinfektion (1, 23, 33)
och en undersökning visade att 60 pro-
cent av de kor som framgångsrikt
behandlats mot digital dermatit upp-
visade nya lesioner sju till tolv veckor
senare (33). Att förstakalvare är mest
drabbade av digital dermatit (32, 38)
torde därför inte bero på att äldre djur
utvecklar immunitet. Vissa djur tycks
dock ha en större motståndskraft mot
sjukdomen och de utvecklar inte synliga
skador trots en hög incidens bland övriga
djur i besättningen (23).

EKONOMISKA FÖRLUSTER
Hälta anses vara den tredje ekonomiskt
mest betydelsefulla sjukdomen, efter
mastit och fertilitetsproblem (16). I
Danmark beräknas varje fall av digital
dermatit kosta cirka 600 kronor, baserat
på uppgifter från utfrågningar av lant-
brukare och klövverkare (Capion, per-
sonligt meddelande, 2005). Engelska
forskare uppskattade kostnaden för ett
fall av infektiös klövsjukdom till ca 
1 100 kronor på grund av försämrad
fruktsamhet, minskad mjölkproduktion
samt behandlingskostnader (17). Dessa
uppgifter kan jämföras med att kostna-
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FIGUR 9. Det finns ett starkt samband mellan förekomst av digital dermatit och en för
klövarna dålig miljö med fukt, värme, urin och gödsel. ➤
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den för ett klövsulesår, som anses vara
den mest förlustbringande klövsjuk-
domen (22, 48), uppskattades till ca 
5 300 kronor (17). Den lägre kostnaden
vid digital dermatit beror bland annat
på bättre prognos vid behandling och
därmed lägre risk för ofrivillig utslag-
ning (22). Sjukdomen innebär däremot
mycket merarbete för djurskötaren
eftersom kor bör tas upp i verkstol för
att diagnostiseras och behandlas. Dess-
utom försvåras handel och transporter
när en besättning är drabbad, eftersom
smittrisken måste beaktas.

DIAGNOSTIK
Spiroketer är extremt syrekänsliga och
kräver speciella förhållanden för att
kunna odlas (13, 44). Diagnosen digital
dermatit verifieras histologiskt varvid
spiroketer framträder tydligt efter silver-
färgning (Figur 10). Aktiva skador
karaktäriseras av områden med degene-
ration, nekros och infiltration av inflam-
matoriska celler i stratum corneum. I
kraftigt angripen vävnad är cellerna i
stratum corneum uppsvällda och miss-
formade (Figur 11). Vid mer kroniska
skador förekommer akantos och ibland
perivaskulära ansamlingar av mononuk-
leära inflammatoriska celler i dermis. I
samtliga fall ses en markant förtjockning

av epidermis och parakeratotisk hyper-
keratos (8). I en studie där kalvar som
var fyra månader gamla infekterades
experimentellt sågs spiroketer som kolo-
niserade stratum corneum två veckor
efter infektionstillfället och ytterligare
en vecka senare hade de invaderat stra-
tum spinosum och dermala papiller (34).

BEHANDLING
Digital dermatit behandlas genom att
applicera antibiotika lokalt på skadan
efter att den tvättats ren. Oxytetracyklin
eller linkomycin har visat sig ha en
mycket god effekt (20, 28).  Redan
inom ett dygn efter behandling är en
eventuell hälta reducerad för att vara
helt borta inom två till tre dagar (3). 
I Sverige finns ett licenspreparat inne-
hållande klortetracyklin (Cyclo spray vet,
Novartis) att tillgå för lokal behandling
av digital dermatit. Man kan även appli-
cera lösningar med oxytetracyklin för
parenteralt bruk på skadan, varefter ett
lätt bandage som får sitta i en till två
dagar läggs om klöven (36). Vid behov
kan behandlingen upprepas när banda-
get tas bort. Antibiotika har inte kunnat
påvisas i mjölken från lokalbehandlade
kor (7, 26).

Det är angeläget att finna alternativ
till antibiotika för behandling av digital
dermatit och ett flertal medel för ut-
värtes behandling har provats. Ett pre-
parat som testats i en svensk studie är
glutaraldehyd (Parvocide®, Coventry
Chemical), vilket dock inte var verksamt
mot atypisk digital dermatit (kronrands-
eksem) (26). I Danmark används ibland
salicylsyra för att behandla sjukdomen
(43). För närvarande finns dock ingen
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FIGUR 10. Histologiskt snitt från biopsi av infekterad hud i karleden, där spiralformade
spiroketer syns tydligt. Silverfärgning, förstoring ca 400 gånger.

FIGUR 11. Histologiskt snitt som visar infekterad epidermis och dermis i huden mellan
ballarna. I kraftigt angripen vävnad är cellerna i stratum corneum uppsvällda 
och missformade. HE-färgning, förstoring ca 70 gånger.
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produkt med dokumenterad effekt som
kan utgöra ett terapeutiskt lika gott
alternativ som antibiotika vid behand-
ling av digital dermatit. Oavsett om
antibiotika eller annat medel används
vid behandling av eksem är miljöför-
bättrande åtgärder nödvändiga för att
uppnå ett varaktigt resultat.

Allmänbehandling med antibiotika
kan vara effektivt mot digital dermatit
(35) men är sällan aktuellt eftersom
lokalbehandling är ett fullgott alternativ
till ett betydligt lägre pris och utan
karenstid. Kirurgisk behandling av all-
varliga fall av digital dermatit har före-
kommit (42). Med tanke på risken för
sekundärinfektioner och det obehag
operationen innebär för kon är det inget
som rekommenderas om medicinsk
behandling är möjlig.

PROFYLAX
Fotbad eller sprayning med ryggspruta
används både för att behandla och före-
bygga digital dermatit på besättnings-
nivå. Internationellt används ofta anti-
biotika i fotbaden (41), något som inte
är önskvärt i Sverige eftersom sådan
antibiotikaanvändning innebär risk för
resistensutveckling, är kostsam och
medför onödigt hög antibiotikaförbruk-
ning. Kopparsulfat är vanligt förekom-
mande i fotbad i Sverige, men nackdelar
med kopparsulfat är att den irriterar
huden (40), smärtar i sår, är korrosivt
och belastar miljön (19). Fotbad med
surgjord joniserad koppar (Hoofpro+,
SSI Corporation) var i en svensk studie
effektivt som behandling mot atypisk
digital dermatit (26). I ett försök var
sprayning (åtta gånger under en två-
veckorsperiod) med en kopparperoxid-
blandning lika effektiv som oxytetra-
cyklin mot digital dermatit, medan en
femprocentig kopparsulfatlösning inte
hade någon effekt (20). Formalin är ett
annat preparat som testats i fotbad (2,
12), men på grund av dess retande effekt
på slemhinnor är det ett medel som inte 
är acceptabelt från hälsosynpunkt. Nya
metoder för att fotbada nötkreatur, 
t ex skum innehållande perättiksyra
(Kovex®, Ecolab), har introducerats på
marknaden, men uppgifter om deras
effektivitet är få och osäkra (6, 18, 27).
Försök med vaccination mot digital 

dermatit har inte gett något entydigt
positivt resultat (4, 21, 39).

SMITTSKYDD
Den viktigaste åtgärden för att minska
risken för att en besättning ska drabbas
av digital dermatit förefaller vara att
undvika att föra in djur från andra går-
dar. När detta inte är möjligt bör man
förvissa sig om att ursprungsbesättningen
är fri från sjukdomen och eventuellt
hålla inköpta djur i karantän under tre
till fyra veckor innan de introduceras i
besättningen. Under denna period
måste klövarna regelbundet inspekteras
så att inte milda lesioner förblir oupp-
täckta. Det kan inte uteslutas att även
till synes friska djur från drabbade
besättningar kan sprida smitta. Det
bästa är om man kan försäkra sig om att
hela besättningen, från vilken man tänkt
köpa djur, är fri från sjukdomen.
Klövverkare, veterinärer och andra per-
soner som rör sig mellan olika gårdar
måste noggrant tvätta och desinficera sig
själva och sin utrustning för att undvika
smittspridning (49).

När digital dermatit en gång fått fot-
fäste i en besättning förefaller sjuk-
domen mycket svår att eliminera. Den
viktigaste åtgärden för att bekämpa
sjukdomen är att upprätthålla en god
klövmiljö. Vidare bör drabbade kor
behandlas lokalt med antibiotika så
tidigt som möjligt. Ett fungerande fot-
bad kan också bidra till att sjukdomen
kontrolleras. Klövverkning i sig botar
inte eksem (25) men förekommande fall
kan upptäckas och behandlas och en 
friläggning av eksem i samband med
klövröta påskyndar sannolikt läkning på
kort sikt. Dessutom bidrar en korrekt
klövform till att ballregionen inte expo-
neras för gödsel i onödan.

Vid upptäckt av digital dermatit i en
besättning är information till djurägaren
av stor vikt. Djur från drabbade gårdar
bör inte säljas till fria besättningar och
betydelsen av en god klövhygien ska
understrykas, eftersom detta är en förut-
sättning för att kunna hålla sjukdomen
under kontroll. Veterinärer och klövver-
kare uppmanas härmed att informera
artikelförfattarna om de upptäcker fall
av digital dermatit, så att sjukdomens
utveckling i Sverige kan följas.

TACK
Katinka Belák, SVA, för hjälp med histo-
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met Lamecow WP7 för finansiering.

SUMMARY
Digital dermatitis – a new infectious
foot disease in Swedish dairy cattle
Digital dermatitis is a contagious foot
disease in dairy cattle in high-perfor-
ming herds that causes large financial
losses and impairs animal welfare. Poor
hygiene together with infection with
spirochetes of genus Treponema is be-
lieved to be involved in the aetiology. 
A circular lesion is generally seen in the
plantar/palmar skin between the bulbs
of the heel. It can be erosive, granular
(”strawberry-like”), and/or proliferative.
Although unnecessary use of antibiotics
should be avoided, the use of topical
antibiotics is very efficient and healing
of lesions is usually seen within one to
three days. However, acquired immunity
is poor and a large proportion of animals
may become reinfected. 

In December 2004 the first cases of
classical digital dermatitis were diagno-
sed in Sweden. There is a great risk that
the disease will spread, especially in
loose-housed cattle, if strong measures
are not undertaken. Transmission occurs
mainly with live, infected animals that
are introduced in a healthy herd.
Veterinarians, hoof trimmers and other
visitors may spread infectious material
and strong biosecurity routines have to
be maintained. If digital dermatitis is
diagnosed in a herd, the farmer must be
informed on how to prevent transmis-
sion to other herds and that a clean and
dry foot environment is the best way of
controlling the disease in the long course.
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Rättelse

I Svensk Veterinärtidning nr 10/05
publicerades en artikel med titeln
”Inälvsmaskarnas epidemiologi
hos får i Sverige med fokus på
övervintringsstrategier”. I Tabell 2
i artikeln, på sidan 14 i tidningen,
har det tyvärr smugit sig in ett
tryckfel. Vad gäller undersökning
US 6 och US 7 (mot slutet av
tabellen) har datumen för under-
sökningarna blivit desamma som
för US 5. De korrekta datumen
ska vara: US 6 23/9–9/10 och US
7 9/10–28/10. Redaktionen bekla-
gar tryckfelen.

Härmed utlyses stipendium till legitimerad svensk veterinär, som
genom SYVF (Sveriges Yngre Veterinärers Förening) utövar sin
rösträtt i Sveriges Veterinärförbund. Företräde ges åt den som är
sysselsatt i praktiskt veterinärt arbete utan närmare knytning till
vetenskaplig institution. 

Stipendiet om 7 000 kronor är avsett för studier av veterinärmedi-
cinska problem inom Sverige eller utomlands, och skall i första
hand gagna veterinärkåren i allmänhet. 

En skriftlig redogörelse för stipendiets användning krävs för erhål-
lande av medlen. Redogörelsen ska vara av sådan klass att den
kan publiceras i SVT eller SYVF-infot.

Ansökan med en kort motivering skall vara SYVF:s styrelse till-
handa senast den 3 oktober 2005, och sändes till SYVFs kontakt-
person Jonas Johansson, Flogstavägen 49D, 752 73 Uppsala.

STIPENDIUM 2005



Dichelobacter nodosus orsakar
fotröta med hälta och nedsatt 
produktivitet hos får och har ny-
ligen isolerats vid Avdelning för
bakteriologi, SVA, från två svenska
fårbesättningar. Enligt litteraturen
är D nodosus en svårodlad och 
krävande bakterie. D nodosus kan
nu odlas och de svenska isolaten
har karaktäriserats. 

INLEDNING
Bakterien Dichelobacter nodosus har ny-
ligen isolerats för första gången från
svenska får med fotproblem (9).
Bakterien har sedan påvisats i flera
besättningar i Sverige. D nodosus är en
internationellt känd patogen, som hos
får orsakar fotröta (engelska: foot-rot).
Denna sjukdom är särskilt viktig i tem-
pererade jordbruksområden med mycket
nederbörd, som till exempel Australien
och Nya Zeeland. Fotröta orsakar hälta,
som leder till nedsatt produktivitet.
Sjukdomen är en kronisk bakteriell
infektion, med inflammation i epider-
mis i klövvävnaden och vävnadsnekros.
Hornet kan separeras från underliggande
vävnad, vilket orsakar svåra lidanden för
djuren (Figur 1). Fotröta är vanligare
hos vuxna får än hos lamm, och ofta
affekteras mer än en fot (12). Skada i

interdigitalhuden på grund av långvarig
vistelse i fuktig miljö och infektion med
Arcanobacterium pyogenes och Fuso-
bacterium necrophorum är också involve-
rade i utvecklingen av lesionen (12, 15).

Förändringarna vid fotröta orsakas av
en kombinerad invasion av D nodosus
och F necrophorum, även om andra 
bakterier, inkluderande spiroketer (8),
stundom invaderar den primära lesio-

nen. D nodosus har en primär betydelse
för utvecklingen av fotröta, men dess
roll vid interdigital dermatit är oklar
(12). Bakterien finns hos kliniskt affek-
terade djur och hos får som tillfrisknat
men är bärardjur. Dessa djur kan intro-
ducera infektionen i fria besättningar
(12). D nodosus förekommer enbart i
angripna klövar och överlever endast en
kortare tid utanför hornet, vanligen

VIVECA BÅVERUD, VMD, laboratorieveterinär, LAILA ERIKSSON, biomedicinsk analytiker, 
GULL HOLMSTRÖM, biomedicinsk analytiker, MARIANNE PERSSON, biomedicinsk analytiker, 
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granskad artikel

Tema klövhälsa, del 3

Isolering och karaktärisering av Dichelo-
bacter nodosus från får med fotröta

FIGUR 1. Klöv från får med fotröta. Sulan är borta och kapselns yttervägg har lossnat
från klövväggens utsida.
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cirka fyra dagar i våt lera (12), men som
längst sju till tio dagar i faeces, jord och
på bete (15). D nodosus har tidigare iso-
lerats från svenska kor med klövspalt-
dermatit (10).

Bakteriologisk karaktäristika
D nodosus är en relativt stor (1–1,7 x
3–6 mm), icke sporbildande gramnega-
tiv stav, som är obligat anaerob (3, 11).
Nodosus kommer av det latinska ordet
nodus, som betyder liten knut, knuta
eller knöl (4), vilket syftar på det karak-
täristiska utseendet i mikroskop med 
en terminal förstoring i en eller båda 
ändarna av staven. 

Koloniutseende för D nodosus kan
variera. Kolonier av virulenta stammar
från får med fotröta har ofta en mörk
central papill med ett perifert oregel-
bundet spegelliknande utseende (12).
Vid odling på blodagar är kolonierna
vanligen halvgenomskinliga-grå-vita
och 0,5–3,0 mm i diameter efter tre till
sju dagar. Vid odling på hovagar växer
D nodosus på ett karaktäristiskt sätt, 
som gör att den går att skilja från andra
bakteriekolonier. 

I litteraturen (11, 15) beskrivs tre
olika koloniutseenden för D nodosus. 
B-(beaded-pärlformad)-typen är papill-
formad och den mest patogena formen
isolerad från fotröta hos får. M-(mu-
koid)-typen som är mukoid och ger
större kolonier (6–10 mm), är mindre
patogen och kommer från icke-invasiva
infektioner hos får och nöt. C-(cirku-
lär)-typen är cirkulär med jämn kant
och icke-patogen. Den utvecklas efter
flera passager i flytande medium (14).
Kolonier av D nodosus, som orsakar
benign respektive virulent form av
fotröta, kan vara svåra att skilja på (12).

Virulenskaraktärisering av stammar kan
bland annat göras med elastas- och gela-
tingeltest (6).

Enligt modern klassificering av bakte-
rier (7), baserad på deras evolutionära
historia, delas bakterier in i ca 25
huvudutvecklingslinjer (fyla). Enligt
äldre klassificering ansågs Dichelobacter
nodosus höra till fylum Bacteroidetes och
bakterien hette då ”Bacteroides nodosus”.
Modern klassificering baserad på
sekvensanalys av 16S rRNA-genen och
andra molekylärgenetiska metoder har
klart visat att D nodosus skall höra till
fylum Proteobacteria (1), som också
innehåller huvuddelen av gram-negativa
bakterier. Den fullständiga hierarkiska
klassificeringen av D nodosus framgår av
Tabell 1. Familjen Cardiobacteriaceae
består av tre släkten: Cardiobacterium,
Dichelobacter och Suttonella. Var och en
av dessa släkten består av endast en eller
två arter, som har fått ett officiellt veder-
taget namn.

Sekvensanalys av 16S rRNA-genen
har blivit en standardmetod för karaktä-
risering av nya bakterier och kan även
användas för klassificering av bakterier
eftersom 16S rRNA-genens fylogeni
(evolutionära historia) också återspeglar
organismens fylogeni. Tack vare det fak-
tum att många bakteriella 16S rRNA-
sekvenser (mer än 100 000 st) finns de-
ponerade i databaser, kan man använda
sekvensanalys av 16S rRNA (eller snarare
dess gen) för identifiering av bakterier.
Det är relativt lätt att sekvensbestämma
16S rRNA-genen eftersom den förutom
ett antal variabla regioner, också inne-
håller konserverade regioner. Dessa 
konserverade regioner används som
målregioner för PCR- och sekvenserings-
primers, med vars hjälp man kan gene-

rera delsekvenser. Dessa delsekvenser
kombineras sedan till en så kallad 
contig, som utgör sekvensen för nästan
hela (>95 % av) 16S rRNA-genen, dvs
ca 1 450 nukleotider.

MATERIAL OCH METODER 
Provtagning
Prov togs med en svabb från aktiv
lesion, vanligen under den separerade
sulan eller väggen av klöven eller djupt i
angripen vävnad. Eftersom en normal-
flora med många olika bakterier före-
kommer i det aktuella området är det av
stor vikt att provet tas ut med noggrann-
het för att undvika kontamination.
Svabben placerades omedelbart i ett
transportmedium för anaeroba bakterier
(t ex Amies’ kolat medium) och sändes
direkt till laboratoriet för undersökning.
Provet måste anlända till laboratoriet för
odling inom högst 48, men helst 24
timmar efter provtagning.

Prov har insänts till SVA från fem
olika fårbesättningar i södra och västra
Sverige, där djuren visat förändringar i
klövarna som gjort att man misstänkt
fotröta.

Odling
Speciella selektiva substrat krävs för
odling av D nodosus. I vissa medier till-
sätts hornämne från fårklövar för att för-
bättra växten av bakterien och även för
att i viss mån hämma växt av andra bak-
terier. Vid SVA odlades svabben direkt
vid ankomst till laboratoriet på sådan
hovagar. Svabben odlades med primär-
stryk på en tredjedel till hälften av hov-
agarplattan och därefter gjordes ett 2 mm
djupt rutmönster över hela plattan med
en steril trästicka (Figur 2). Svabben
odlades även på ett selektivt medium,
Eugonagar (2) innehållande jästextrakt,
defibrinerat hästblod och linkomycin.
Parallellt odlades på hovagar och
Eugonagar en kontrollstam, som utgörs
av D nodosus, typstam CCUG 27824T

från Culture Collection, Göteborgs uni-
versitet (www.ccug.se). Plattorna kon-
trollerades före användning avseende
sterilitet och växt av D nodosus CCUG
27824T. För allmän anaerob odling
ströks också svabben på en så kallad
Fastidious anaerob agar (FAA)-platta
(LabM, Bury, Lancashire, England).
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Kategori (Sv) Category (Eng) Taxon

Domän Domain Bacteria
Fylum Phylum Proteobacteria
Klass Class Gammaproteobacteria
Ordning Order Cardiobacteriales
Familj Family Cardiobacteriaceae
Släkte Genus Dichelobacter
Art Species Dichelobacter nodosus

Tabell 1. KLASSIFICERING AV DICHELOBACTER NODOSUS. MED TAXON AVSES EN KLASSIFICERINGSGRUPP

AV GODTYCKLIG RANG.
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Plattorna inkuberades anaerobt vid
37°C. Kolonier renodlades på FAA-
plattor.

Sekvensanalys av 16S rRNA-genen
från isolat av D nodosus
Koklysat från bakteriekolonier innehål-
lande DNA användes för polymerase
chain reaction (PCR)-amplifiering av
16S rRNA-genen. Generella PCR- och
sekvenseringsprimers var konstruerade
för att fungera bra för bakterier till-
hörande fylum Proteobacteria. PCR-pro-
dukter sekvenserades i båda riktningarna
genom ”cycle sequencing” med en upp-
sättning primers komplementära till
universella regioner i 16S rRNA-genen.
Sekvenseringsprodukterna analyserades
på en ABI 3100 DNA-sekvenator. Del-
sekvenserna sattes ihop med hjälp av
datorprogrammet ContigExpress, som
ingår i Vector NTI suite, ver 9.0.
Sekvenserna användes för sekvens-
likhetssökningar i sekvensdatabaserna
GenBank och RDP-II. Fylogenetiska
träd konstruerades genom ”Neighbour-
Joining” (13) från erhållna sekvenser
och ”föralignade” sekvenser, som hämta-
des från RDP-II. Föralignade sekvenser

är organiserade i databasen så att homo-
loga positioner står i samma kolumn.

RESULTAT
Odling och fenotypisk karaktäri-
sering 
Efter fyra till sex dygns anaerob inku-
bering av agarplattorna observerades
växt på hovagarplattan av små kolonier
utmed de dragna linjerna (Figur 2).
Kolonierna var platta med en ojämn
kant och växte i form av utflytande
runda zoner, vilka utgick från de dragna
linjerna. På Eugonagar syntes, efter
ytterligare några dagars inkubering, små
kolonier med mörk central papill och
med en spegelliknade zon (Figur 3) i 
en blandflora med olika bakterier. Vid 
mikroskopering observerades gramnega-
tiva raka eller svagt böjda stavar med
noduli i en eller båda ändarna (Figur 4).
Eftersom vårt laboratorium tidigare inte
isolerat och typat D nodosus utfördes en
16S rRNA-sekvensering för att erhålla
en säker identifiering. På FAA-plattan
växte oftast en riklig blandflora där D
nodosus inte kunde ses. I flera fall på-
visades växt av F necrophorum.

Från två besättningar isolerades D

nodosus. Prov tagna från en besättning
var negativa avseende D nodosus. Från
ytterligare två besättningar isolerades
stammar, som avseende koloniutseende
och morfologi stämmer med D nodosus.
Sekvensering av dessa isolat kommer
också att utföras.

Sekvensanalys av 16S rRNA-genen
från D nodosus
Sekvensbestämningar resulterade i sek-
venser på 1 437 och 1 401 nukleotider
för stammarna AN363/05 respektive
AN484/05. Sekvenserna har deponerats
i GenBank under accessionsnumren
DQ016290 och DQ016291. Sekvens-
likhetssökningar visade att de båda
sekvenserna representerade D nodosus.
Sekvenserna användes också för fylo-
genetiska analyser. Det fylogenetiska
trädet (Figur 5), som baserades på 1 401
nukleotidpositioner, visade tydligt att
isolat AN363/05 och AN484/05 repre-
senterar D nodosus, eftersom deras 16S
rRNA-sekvenser är identiska med
sekvensen för den deponerade stammen
av D nodosus, så när som på en nukleo-
tid för stam AN484/05. Detta visar
också att de båda isolaten representerar

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  11 • 2005 23

FIGUR 2. Växt på hovagar av Dichelobacter nodosus-kolonier 
(se pil) i en blandflora med andra bakterier från ett kliniskt prov.
D nodosus-kolonierna har en oregelbunden kant och växer i 
form av runda zoner, som utgår från de dragna linjerna. 

FIGUR 3. Kolonier av Dichelobacter nodosus CCUG 27824T på
Eugon-agar. Notera det karakteristiska koloniutseendet.
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olika stammar med en viss genetisk skill-
nad. Närmaste släkting till D nodosus är
Sutonella indologenes, men sekvens-
likheten är endast ca 92 procent, vilket
stödjer det faktum att dessa båda bakte-
rier har klassificerats i olika släkten.

DISKUSSION
Dichelobacter nodosus har nyligen isole-
rats från svenska får med fotröta i flera
besättningar. I denna studie beskrivs hur
man i prov tagna från får med kliniska
tecken på fotröta påvisar växt av D
nodosus och utför en säker identifiering
med hjälp av 16S rRNA-sekvensering.
Odling av D nodosus är en arbets- och
tidskrävande process då bakterien är
strikt anaerob och långsamväxande.
Eftersom D nodosus växer i ett område
där det normalt finns en blandflora med

många olika bakterier är provtagningen
av stor vikt för att få ett bra prov för
odling avseende D nodosus. Provet ska
tas djupt i angripen vävnad alternativt
under den separerade sulan eller väggen
av klöven. Provet ska sedan förvaras i
transportmedium för anaeroba bakterier
och anlända till laboratoriet helst inom
24 timmar efter provtagningen.

Odling av D nodosus kräver selektiva
agarplattor. En renkultur av D nodosus
växer bra på vanliga blodagarplattor
avsedda för anaerob odling, t ex FAA-
plattor. I ett prov innehållande en
blandflora växer dock andra bakterier i
regel över D nodosus. Odling på hovagar
har enligt litteraturen (15) och vår erfa-
renhet gett bra resultat. Hovagarplattor
framställs av raspat horn från fårklövar.
Det raspade hornet, som i denna studie

var 2 mm, ska vara jämnt fördelat i
agarn, som autoklaveras vid tillverkning.

Hovagar går, så vitt författarna vet,
inte att köpa kommersiellt. Hornämne
från får rekommenderas, men det skulle
vara intressant att jämföra och se om det
skulle gå lika bra att använda hornämne
från ett större djurslag som häst eller
nötkreatur. 

Under en tid har också Eugonagar
innehållande antibiotikumet linkomycin
används parallellt med hovagar. Då D
nodosus-kolonierna blev mindre och
växte långsammare på Eugonagar än
hovagar har vi fortsatt att använda
endast hovagar trots merarbetet att skaffa
raspat fårhorn och dessutom en relativt
kort hållbarhet av plattorna (en månad). 

Enligt Bergey’s manual of determina-
tive bacteriology (3) hydrolyserar D
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FIGUR 4. Mikroskopering av ett Gramfärgat preparat av Dichelobacter nodosus CCUG 27824T vid 1 000 gångers förstoring. Bakterierna
är raka eller något böjda, relativt stora och stavformade. D nodosus är gram-negativ (röd-färgas) och har en terminal förstoring i en
eller båda ändarna.
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nodosus gelatin varvid svavelväte, H2S
produceras. Eftersom det kan behövas
upp till fem veckors anaerob inkubering
för biokemiska tester (12) och bakterien
för övrigt är tämligen biokemiskt in-
aktiv (3), utförde vi en sekvensering 
av 16S rRNA-genen från de isolerade
stammarna. Sekvensanalys av 16S
rRNA-genen från de misstänkta isolaten
visade tydligt att de representerade D
nodosus. Sekvensering ger en säker iden-
tifiering av isolaten, men är arbets- och
tidskrävande. I framtiden kan det vara
av intresse, för att erhålla en snabbare
och enklare typning, att sätta upp en
PCR för påvisande av D nodosus-bakte-
riens DNA från de isolerade stammarna
och om möjligt också direkt från prov-
materialet. 

Eftersom det finns både en virulent
form, som ger upphov till fotröta, och
en benign form, som involverar den
interdigitala huden, är det av vikt att
isolaten studeras vidare för att man ska
få en uppfattning om sjukdomen i de
svenska besättningarna. Det kan vara
svårt att kliniskt skilja mellan benign
fotröta och ett tidigt skede av den viru-
lenta formen av sjukdomen (12). De
svenska isolaten sänds därför till
England för virulenstestning och sero-
typning. I internationell litteratur finns

PCR-system beskrivna för differentie-
ring av isolat av benign och virulent
form (6).

D nodosus kan ibland också observe-
ras i ett gramfärgat direktutstryk från
aktivt område under sulan eller från
interdigitalhuden. Det kan dock vara
svårt att avläsa utstryket, eftersom D
nodosus oftast förekommer i blandflora
med många olika bakterier (15).

Fusobacterium necrophorum kan ofta
isoleras från prover tagna från klövar
från får med fotröta. I de prover som
kom till laboratoriet, påvisades växt av
F necrophorum i drygt hälften av proven.
Enligt litteraturen är förekomst av F
necrophorum ofta en förutsättning för
att D nodosus ska växa och fotröta ska
utvecklas (12). Många gånger kan det
dock vara svårt att isolera F necrophorum
eftersom det ofta växer en riklig bland-
flora med till exempel Proteus spp, som
kan växa över. I vissa fall kunde lukt av
F necrophorum kännas, men det gick
ändå inte att renodla de misstänkta
kolonierna trots upprepade försök.

SAMMANFATTNING
Dichelobacter nodosus kan nu odlas i
Sverige och har isolerats från får med
fotröta i flera besättningar. Provtag-
ningen är av stor vikt eftersom en konta-

minerande flora i regel förekommer.
Odling av bakterien kräver anaerob
inkubering och selektiva substrat, till
exempel hovagar. Sekvensering av 16S
rRNA-genen ger en säker identifiering
av isolaten.

TACK
Författarna riktar sitt varma tack till
Helen Björk Averpil, Ulrika König och
Lisbeth Rudby Martin, Svenska Djur-
hälsovården AB för ett givande samarbete
och för insändande av prover. Vidare 
vill vi tacka Alison March, Veterinary
Laboratories Agency, Winchester, England
och Lynda Moore, Dep of Clinical Science,
Langford House, Langford, England för
värdefulla diskussioner i samband med
diagnostik av fotröta.

SUMMARY
Isolation and characterization of
Dichelobacter nodosus from sheep 
in Sweden.
Dichelobacter nodosus have been isolated
from sheep with foot-rot in Sweden. The
cultivation on selective media is descri-
bed. Sequence analysis of the 16S rRNA
genes of the suspected isolates clearly
showed that they represent D nodosus.

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  11 • 2005 25

FIGUR 5. Evolutionärt träd baserat på 16S rRNA-sekvenser, som visar fylogenetiska relationer mellan alla beskrivna arter inom ordningen
Cardiobacteriales, markerade med CB. Dichelobacter nodosus markeras med röd stil och de stammar, som har sekvenserats vid SVA,
visas i fet stil. I figuren visas också representanter för ordningarna Pseudomonadales, Enterobacteriales och Pasteurellales, som också till-
hör fylum Gammaproteobacteria. Alcaligenes faecalis subsp faecalis och Neisseria gonorrhoeae användes som utgrupp vid konstruktion
av trädet. Skalstrecket motsvarar tio nukleotidsubstitutioner på 100 positioner.
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Med hjälp av medel från bland
annat Sveriges Veterinärförbunds
forskningsstiftelse, har ett team
human- och veterinärmedicinska
experter utfört en pilotstudie om
stallmiljöns betydelse för människor
och hästar. Artikeln sammanfattar
kort resultaten från studien.

BAKGRUND
Hästnäringen är på stark frammarsch i
Sverige. Det finns idag 250 000–300 000
hästar i landet och ca en halv miljon
svenskar har regelbunden kontakt med
hästar. 

Författarna har mot denna bakgrund
utfört en pilotstudie i ett stall för att stu-
dera de miljöfaktorer i häststallar som
kan ha samband med uppkomst av sjuk-
domar i luftvägarna hos människor och
hästar (Figur 1).

METOD
I studien undersöktes tolv varmblodiga
travhästar som bor i samma stall i en
stor travanläggning vid två tillfällen, i
februari och september 2004, med av-
seende på allmän hälsa och luftvägar
(allmän klinisk undersökning, blodprov
för inflammationsmarkörer samt för
arteriell syresättning, endoskopiunder-

sökning av luftvägar, samt vävnadspro-
ver från luftrör). Inomhusmiljön i stallet
studerades vid samma tidpunkter av-
seende respirabelt damm, allergen, mikro-
organismer, endotoxiner och glukan. 

Personalen i stallet fick besvara en
enkät om upplevda störningar och sym-
tom. Författarna undersökte också per-
sonalens lungfunktion och tecken på
inflammation i näsan med sköljprov.

RESULTAT
Vid det första undersökningstillfället
hade en häst lindrigt ökat antal inflam-
matoriska celler i lungorna, medan pro-
verna från de andra hästarnas luftvägar
inte visade några tydliga patologiska 
förändringar som kunde relateras till
stallmiljön. Vid det andra undersök-
ningstillfället hade hälften av hästarna
förhöjt värde av eosinofila granulocyter i
lungsköljproverna. Samtidigt visade ingen
häst några symtom från luftvägarna. De
enda symtomen var nedsatt prestation
hos de tre hästar som hade högst värden
av dessa celler i lungsköljprov. 

Stallmiljöundersökningarna visade
låg mängd respirabelt och organiskt
damm. Halten mikroorganismer i luften
var normal till något förhöjd avseende
bakterier och svampar vid första under-
sökningstillfället. Den odlingsbara
andelen var relativt hög, vilket indikerade
att det fanns en växande källa mikro-

organismer i stallet. Nivåerna av endo-
toxin och glukan låg över gränsvärdena 
i denna mätning (februari) (Figur 2).

MIIA RIIHIMÄKI, leg veterinär, doktorand,  LENA ELFMAN, FD, 
ROBERT WÅLINDER, leg läkare, överläkare, MD och JOHN PRINGLE, professor.*

Pilotstudie

Undersökning av stallmiljön och dess
betydelse för uppkomst av luftvägssjuk-
domar hos människor och hästar
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FIGUR 1. Det finns ett antal miljöfaktorer
i häststallar som kan ha samband med
uppkomst av sjukdomar i luftvägarna hos
människor och hästar. 
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Vid mätningen i september hade dessa
värden sjunkit avsevärt, till eller under
gränsvärdena.

Lungfunktionsvärdena hos personalen
var normala hos alla utom en person.
Denna hade en ökad variabilitet som
kan stämma med hennes rapporterade
allergi. Analys av inflammationsmar-

körer på nässköljprov i februari visade
inflammatoriska tecken hos några i per-
sonalen, varav den med högst värde var
rökare och hade en förkylning som kan
förklara den ökade sekretoriska aktivi-
teten. Proverna från människornas luft-
vägar från andra undersökningstillfällen
är under analys.

SLUTSATSER
Resultaten tyder på att luftburna miljö-
riskfaktorer förekom i högre omfattning
i februari än i september. Orsaken till
detta är troligen en sämre ventilation i
stallet under vintern än under sommaren.

Det finns ett behov att vidare under-
söka miljöfaktorer i relation till bio-
markörer, för att bättre kunna särskilja
hälsosamma stallmiljöer från ohälso-
samma.

SAMMANFATTNING
Genom ett samarbete mellan human-
och veterinärmedicinen har författarna
fått möjlighet att studera faktorer av
betydelse för uppkomst av luftvägssjuk-
domar hos hästar och människor som
vistas i stall. Denna pilotstudie visar att
de faktorer som studerats verkar vara
relevanta för att gå vidare och jämföra
bra och dåliga stallmiljöer. Målet är att
följa samma hästar och människor över
en längre tidsperiod, samt att utöka stu-
dien till stallar som har problem med sin
luftkvalité. 

Författarna planerar att publicera en
detaljerad vetenskaplig redovisning av
det nu genomförda projektet under 
hösten 2005.

TACK
Tusen tack för stipendier från Sveriges
Veterinärförbunds forskningsstiftelse och
Fridolf Löfstedts minnesstiftelse som har
möjliggjort studien, vilken redan fått
mycket positiv feedback. Studien har också
öppnat för samarbete mellan veterinär-
och humansidan och givit nya synvinklar
på stallmiljöns betydelse för hästar och
människor. 

*MIIA RIIHIMÄKI, leg veterinär, doktorand,
Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdel-
ningen för kirurgi och medicin stordjur, Häst-
medicin, SLU, Box 7018, 750 07 Uppsala.
LENA ELFMAN, FD, Institutionen för medi-
cinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin,
Akademiska sjukhuset, Ulleråkersvägen 40, 
751 85 Uppsala.
ROBERT WÅLINDER, leg läkare, överläkare,
MD, Institutionen för medicinska vetenskaper,
Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjuk-
huset, Ulleråkersvägen 40, 751 85 Uppsala.
JOHN PRINGLE, professor, Institutionen för
kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi
och medicin stordjur, Hästmedicin, SLU, 
Box 7018, 750 07 Uppsala.

Välkomna att söka 2005 års
DJURSKYDDSSTIPENDIER

till Tycho Carlssons minne
om högst 50.000 kronor

Stipendierna kan sökas av dem, som på ena eller andra sättet,
främjar djurskyddet - forskare, författare, journalister, veterinä-
rer, organisationer och privatpersoner. Stipendierna kan delas av
flera sökande.

Sökande med anknytning till Kronobergs län har företräde men
även andra är lika välkomna att söka. Det förutsätts att stipendi-
aterna inom ett år efter mottagandet av stipendiet redovisar hur
det använts.

Frågor kan ställas till Harry Karlsson tel 0470-86316. 
Sänd er ansökan till: Djurskyddet Kronoberg, c/o Harry Karlsson,
Länsstyrelsen, 35186 Växjö, senast den 14/10 2005. Märk kuvertet
"Djurskyddsstipendium".
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FIGUR 2. Under mätningen i februari låg nivåerna av endotoxin och glukan över gräns-
värdena i det undersökta stallet.

➤



SOMMAR OCH EHEC
Den här sommaren upptäcktes liksom tidigare
somrar ett antal EHEC-fall på humansidan,
där misstankarna leder till djurkontakter och
konsumtion av opastöriserad mjölk. Inom ett
par sommarveckor inleddes fem till sex utred-
ningar om förekomst av VTEC bland djur.
Humanfallen domineras fortfarande av O 157,
men det finns också några mer udda utred-
ningar kring VTEC O 26 och O 8. Även om
hösten nu närmar sig är det viktigt att alla vete-
rinärer arbetar för att uppmärksamma djur-
hållare och allmänhet om ökad risk för EHEC
under den varma årstiden, det självklara i att
inte dricka opastöriserad mjölk och att vara
noga med att tvätta händerna.

FALL AV OLAGLIG INFÖRSEL UPPTÄCKT
VIA TRACES
I juli upptäcktes ett fall av olaglig införsel av får
med hjälp av EUs internetbaserade meddelande-
system Traces, som används för att spåra för-
flyttningar av djur och djurprodukter. Fåren
kom från Tyskland och upptäcktes genom det
Traces-meddelande som veterinären där skickat.
Importören saknade tillstånd och hade inte
ordnat med en godkänd karantän. Då han inte
var intresserad av att bekosta karantänen eller
ta de konsekvenser i form av flerårig isolering
av besättningen som skulle bli följden av
scrapiesituationen i Tyskland, avlivades djuren.

UTBROTT AV STREPTOCOCCUS SUIS I KINA
Under juli rapporterades sjukdomsfall bland

bönder och slaktare i Sichuan-provinsen i
Kina. De insjuknade personerna hade haft
direktkontakt med sjuka grisar. Infektions-
orsaken fastställdes senare som Streptococcus suis
typ B. Inga sekundärfall, med smitta mellan
människor, har rapporterats. Smittade grisar
slaktas ut och ett vaccinationsprogram är på
gång. Alla fall har hittills varit i så kallade back-
yard flocks. Mycket är dock ännu oklart kring
utbrottet, dels på grund av svårigheter att få
säker information från kinesiska myndigheter,

Epizteln handlar denna gång om EHEC, ett fall av

olaglig införsel av får som upptäckts via Traces, utbrott

av Streptococcus suis i Kina samt om sommarens antraxmisstankar. Epizteln 

är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret 

sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

❘ ❙❚ månadens epiztel
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I juli upptäcktes, med hjälp av
meddelandesystemet Traces,
ett fall av olaglig införsel av
får. Importören saknade till-
stånd och hade inte ordnat
en godkänd karantän. 



dels för att sjukdomsfallen hos människa skiljer
sig från det som vanligen ses vid infektion med
denna bakterie.

FÄRRE ANTRAXMISSTANKAR ÄN VANLIGT
I augusti har två nötkreatursbesättningar varit
föremål för misstankar om antrax sedan kor
drabbats av plötsliga dödsfall med blödningar
från slemhinnor. I det ena fallet dog tre dikor
på bete under ett par dagar utan att några före-
gående symtom observerats. Lindriga mängder
blod och blodblandad vätska sågs ur nos, anus
och vulva varför misstanke om antrax anmäl-
des. Det beslutades att prover skulle tas och
skickas med budbil till SVA. Ett dygn senare
kunde misstanken avfärdas efter negativt
odlingsresultat. 

Det andra ärendet gällde en ko som efter
några dagars feber och lättare nosblödningar
plötsligt dog och blödde kraftigt ur nos och
munhåla. Blodet var ljusrött och koagulerade
mycket snabbt. Detta är inte den typiska bil-
den vid antrax hos nötkreatur, som vanligen
uppvisar perakut-akut sjukdom med plötsliga
dödsfall och eventuellt blödningar ur kropps-
öppningar. Blodet är då vanligen mörkt och
okoagulerat. Misstanken avfärdades efter in-
gående diskussion om symtom och anamnes.

En tidigare misstanke under juni hade mer
typiska symtom: plötsligt dödsfall, blödningar
från alla kroppsöppningar och blod som var
avvikande med en icke fullständig koagulering.
Djurägaren hade öppnat kadavret och sett att
mjälten var förstorad. Han uppmanades ta
kontakt med smittskyddsläkaren som förordade
antibiotikakur. Kadavret täcktes över i väntan
på provsvar. I direktutstryk sågs stavformiga
bakterier, men odlingen var negativ avseende
Bacillus anthracis, varför misstanken slutligen
kunde avfärdas. 

Det är viktigt att veterinärkåren uppmärk-
sammar den här typen av fall, då ett oupptäckt
fall av antrax kan medföra stora hälsorisker för
både djur och människor med spridning av
antraxsporer i miljön etc. Att inga fall påvisats
på lång tid är ingen garanti för att smittan inte
finns i landet, vilket t ex fallet på ett nötkreatur
i Finland i oktober förra året tydligt visar. Det
var Finlands första fall på 16 år. I sommar har
det varit färre samtal om antraxmisstankar än
vad som är vanligt denna årstid, av okänd
orsak. I Nordamerika däremot har under som-
maren rapporterats flera större utbrott av
antrax, främst bland nötkreatur men även
bland vilda idisslare. Nötkreatur i endemiska
områden vaccineras.  ■
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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 samtals-
partner när livet känns komplicerat. Vi lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga till kolleger med personliga problem med anknyt-
ning 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
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – herbert@gotanet.se
Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com

0730–20 45 60

■ ■  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.



Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 46

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Se Figur 1 (makro) och
Figur 2 (mikro). Beskriv de morfologiska förändringarna
och ange lämplig patologisk-anatomisk diagnos.

Flera kalvar i en besättning blev apatiska
med kramper. En av kalvarna avlivades
och obducerades på SVA. Fallet är sam-
manställt och tolkat av Erika Karlstam,
avdelning för patologi, SVA.

Nötkreatur, tjurkalv, fem månader
ANAMNES: Apatisk kalv med kramper. Liknande
symtom har inom loppet av tre veckor setts hos
ytterligare två kalvar i besättningen. Ingen av
kalvarna har haft feber. Det aktuella djuret
behandlades med Becoplex 100 ml x 1 x 2,
Hipracal 120 ml samt Colvasone, 8 ml. Då
ingen nämnvärd förbättring inträdde avlivades
kalven och sändes till patologen, SVA för
obduktion med följande differentialdiagnoser
som frågeställning: meningit, cerebrokortikal
nekros/CCN, magnesium- eller kalciumbrist?
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FIGUR 1. Hjärna, cortex cerebri (nöt). Makroskopisk bild tagen
vid obduktionen.

FIGUR 2. Hjärna, cortex cerebri (nöt). Bildens högra nedre kant visar detaljbild på neuron (svart pil) (förstoring cirka
400 ggr). I övre högra hörnet ses inlagd detaljbild på kärl i parenkymet (förstoring cirka 250 ggr). Histologisk bild.
HE-färgning, förstoring cirka 60 gånger.



Samarbetsavtal mellan ASVT
och ATG Hästklinikerna 

❘❙❚ Den 1:a juli 2005 inledde Avelsföre-
ningen för Svenska Varmblodiga Travhästen
(ASVT) och ATG Hästklinikerna AB ett tre-
årigt samarbetsavtal innebärande bland
annat kostnadslättnad för Sveriges trav-
hästuppfödare.

– Det är mycket roligt att kunna erbjuda
våra 3 700 medlemmar bra och förmånlig
veterinärvård i hela landet. Samarbetet
visar på stor förståelse och ett stort enga-
gemang från ATG Hästklinikernas sida
inför uppfödarnas svåra ekonomiska 
situation, säger ASVTs generalsekreterare
Ulrika Lundberg i ett pressmeddelande.

– Travhästuppfödarna är grunden för
svensk travsports framgångar, säger Per

Johansson, VD för ATG Hästklinikerna AB.
Gemensamt kommer vi att sprida kunskap
om bland annat förebyggande hälsovård
och nya rön inom hästmedicin. ASVTs
medlemmar och kunder kommer dess-
utom att få särskilda unika erbjudanden.
Det kan handla om bättre priser för olika
åtgärder, t ex vaccinering, röntgenunder-
sökningar, artroskopier, hästpass m m. Det
här är ett sätt att visa vår uppskattning
och beundran för deras målinriktade 
arbete, avslutar Per Johansson.  ■

Ny utbildning i djurskydd 
en hit 

❘❙❚ Den nya utbildningen i etologi och 
djurskydd på SLU har blivit en riktig ”börs-
raket”, enligt Kjell-Arne Nilsson, som är
rekryteringsansvarig vid universitetet. Med
över fem behöriga förstahandssökande till
var och en av de 40 studieplatserna gick

etologi och djurskydd direkt in på tredje
plats bland SLUs mest eftertraktade utbild-
ningar. 

Listan toppades som vanligt av veterinär-
programmet med elva förstahandssökande
per studieplats, knappt före utbildningen
av djursjukvårdare med drygt nio första-
handssökande per plats. De här tre djur-
utbildningarna bildar en slags elitdivision 
i SLUs grundutbildning. Djur lockar uppen-
barligen studenterna. I nästa grupp hamnar
utbildningarna av landskapsarkitekter,
jägmästare, husdjursagronomer och 
trädgårdsingenjörer, den sistnämnda med
vårintagning. Där har intresset varit stabilt.
Till problembarnen hör två utbildningar på
livsmedelssidan, där intresset är mycket
svagt också denna höst. Bara 17 respektive
14 av 25 platser är besatta i dagsläget.
Ännu sämre är intresset för bioteknologi
med elva antagna till 30 platser.  

Källa: Upsala Nya Tidning den 17 augusti.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Djurskyddsmyndigheten har fått i
uppdrag av regeringen att utvär-
dera vissa metoder för religiös slakt.
Få saker tycks göra svenska veteri-
närer och lantbrukare – och många
andra – så upprörda som tanken 
på att slakta djur utan bedövning.
Religiös slakt behöver dock inte 
alltid innebära slakt av obedövade
djur. Artikeln sammanfattar den
rapport om religiös slakt som
Djurskyddsmyndigheten nyligen
lämnat till regeringen.

BAKGRUND
Djurskyddsmyndigheten fick redan från
starten i januari 2004 i uppdrag av
regeringen att studera, analysera och
utvärdera de slaktmetoder och synsätt
som gäller vid religiös slakt i andra 
länder, särskilt i Nya Zeeland. Arbetet
inom uppdraget omfattade möten med
muslimska och judiska företrädare samt
representanter för djurskyddet, slakteri-
branschen och berörda myndigheter.
Vidare skickades en enkät ut till övriga
europeiska länder för att få mer infor-
mation om hur frågan om bedövning 
av djur i samband med religiös slakt
hanteras. Slutligen gjordes ett antal stu-
diebesök vid slakterier på Nya Zeeland,
där halalslakt av elbedövade djur utförs.
I denna artikel sammanfattas den rapport
som Djurskyddsmyndigheten lämnat
till regeringen.

RELIGIÖS SLAKT I SVERIGE
Religiös slakt i enlighet med muslimska
regler (halal) respektive judiska regler
(koscher) innebär vanligen en traditio-
nell slakt av obedövade djur (Figur 1). 
I länder där dessa religioner är förhärs-
kande anses sådan slakt inte vara kontro-

versiell, och i båda religionerna betonas
vikten av ett gott djurskydd vid slakt,
även om den praktiska tillämpningen
kan variera kraftigt. Bedövning före snitt-
läggning nämns inte i de äldre religiösa
skrifterna, vilket är självklart eftersom
bedövning i djurskyddssyfte före slakt
över huvud taget inte förekom vid tiden
för dessa skrifters nedtecknande. Vid de
möten som nu har hållits har det fram-
kommit att både muslimska och judiska
grupper i Sverige principiellt i enlighet
med respektive religion helst skulle vilja
se slakt av obedövade djur vid halal-
respektive koscherslakt. Detta anses vara
en viktig del av utövandet av den egna
religionen, och ses därför som en fråga
om religionsfrihet, en av de grundläg-
gande mänskliga rättigheterna.

Inom den muslimska gruppen finns
dock en relativt utbredd acceptans, både
nationellt och internationellt, för bedöv-
ning före snittläggning. Detta gäller
främst under förutsättning att bedöv-
ningen är reversibel, det vill säga att 
djurets hjärta fortfarande slår vid snitt-
läggningen, och att djuret principiellt
skulle vara oskatt och kunna återfå med-

vetandet om det inte slaktats direkt efter
bedövningen. Inställningen till bedöv-
ning är mer osäker när det gäller den
judiska gruppen. Traditionellt har man
lagt stor vikt vid rätten att slakta djur
utan föregående bedövning, även om
man tidvis tvingats kompromissa i 
frågan. Både muslimska och judiska
företrädare skulle eventuellt kunna
acceptera bedövning efter snittläggning,
så kallad post-cut stunning. 

Den halalslakt som idag förekommer
i Sverige görs på djur som bedövats före
snittläggning, helt i enlighet med djur-
skyddsföreskrifterna. Det rör sig främst
om slakt av elbedövade får och slakt-
kycklingar i relativt liten omfattning,
men även halalslakt av nötkreatur bedö-
vade med bultpistol förekommer. 

Enligt den svenska Djurskydds-
förordningen (SFS 1988:539, Saknr L2,
§ 31) finns möjlighet att ansöka om 
dispens för slakt av obedövade fjäderfän.
Några sådana ansökningar har dock inte
inkommit till myndigheterna på många
år, och ingen sådan slakt får därför före-
komma i Sverige idag. 

ENKÄT
En kortfattad enkät har sänts ut till
samtliga europeiska länder, i syfte att ge
en bild av vilka regler som gäller och hur
dessa tillämpas i olika länder (Tabell 1).
Information från ett antal utomeuropiska
länder har också inhämtats. 

Flera EU-länder saknar nationell 
speciallagstiftning på området, utan har
föreskrifter som endast motsvarar EUs
slaktdirektiv där grundprincipen är att
djur skall bedövas före avblodning. I
direktivet ges dock möjlighet att slakta
djur genom avblodning utan föregående
bedövning i samband med religiösa
ceremonier. Flera länder har svarat att
de i samband med slakt av obedövade
djur har särskilda krav på veterinär 

Religiös slakt – en internationell utblick
CHARLOTTE BERG, leg veterinär, docent.*

FIGUR 1. Religiös slakt innebär vanligen
slakt av obedövade djur. Teckningen visar
en amerikansk modell för fixering av
huvudet innan snittläggning vid religiös
slakt.
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Krav på Krav på 
bedövning bedövning

Inget krav efter före
Land på bedövning snittläggning snittläggning Kommentarer

Australien x Olika regler i olika delstater. Bedövning efter snittläggning används 
ibland för nötkreatur. 

Belgien x Inga särskilda villkor.

Danmark x Enbart vid exportgodkända slakterier. Veterinär övervakning krävs. 
(nötkreatur) Nötkreatur får endast fixeras i upprättstående boxar. Den mesta 

halalslakten görs ändå av bedövade djur. 

Estland x

Finland (x) x Fjäderfä får slaktas utan föregående bedövning, för andra arter krävs
bedövning omedelbart efter snittläggning. Veterinär närvaro krävs.

Irland x Inga särskilda villkor.

Island x

Italien x

Kroatien (x) Slakt utan föregående bedövning får göras av får, getter och fjäderfä 
för inhemsk konsumtion. Religiös slakt nämns inte specifikt i kroatisk 
nationell lagstiftning.

Lettland x

Nederländerna x Religiös slakt måste övervakas av veterinär. Nötkreatur får endast 
fixeras med hjälp av en mekanism med tidlås, så att djuret inte kan 
lossas inom 45 sekunder efter snittläggning. Får och getter måste 
hållas fixerade i minst 30 sekunder efter snittläggning.

Norge x

Nya Zeeland x Halalslakt sker efter bedövning (elektrisk) före snittläggning, även 
för export. Koscherslakt får göras med bedövning direkt efter 
snittläggning, ej för export.

Portugal x

Schweiz (x) x Fjäderfä får slaktas utan föregående bedövning, men alla däggdjur 
måste bedövas före slakt. 

Slovenien x

Spanien x Regionala myndigheter kan ställa upp vissa villkor. 

Storbritannien x De flesta halalslaktade djuren bedövas före snittläggning. På vissa 
koscherslakterier förekommer bedövning efter snittläggning. 

Sverige x Möjlighet finns till undantag för fjäderfä.

Tjeckien x Regionala veterinära myndigheter övervakar efterlevnaden.

Tyskland x Federala myndigheter kan medge undantag för religiös slakt, i varje 
(undantag) enskilt fall, med vissa villkor. Ej för export.

Ungern x Krav på närvaro av officiell veterinär vid slakt av obedövade djur. 

USA x Ingen övergripande lagstiftning. Ibland används bedövning efter 
snittläggning för nötkreatur. 

Österrike x Ny lag från 1 januari 2005. Veterinär närvaro krävs. Bedövning måste 
läggas omedelbart efter snittläggningen, och reservbultpistol måste 
finnas vid bedövningsplatsen. 

Tabell 1. SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SVAR PÅ UTSÄND ENKÄT ANGÅENDE RELIGIÖS SLAKT.



närvaro. Fem länder i Europa – Sverige,
Norge, Island, Lettland och Schweiz –
har en lagstiftning som kräver bedöv-
ning före avblodning vid all typ av slakt. 
Många utomeuropeiska länder, t ex USA
och Australien, tillåter slakt utan före-
gående bedövning. I flera fall saknas
statlig lagstiftning på området, slakt-
metoderna regleras istället antingen av
regionala myndigheter eller av frivilliga
åtaganden av respektive slakteri. I dessa
fall väljer slakteriledningen vanligen,
efter samråd med berörd religiös grupp,
att tillämpa någon typ av bedövning för
nötkreatur. Oftast rör det sig om bedöv-
ning med bultpistol direkt efter snitt-
läggningen. När det gäller får och fjäder-
fä är religiös slakt av helt obedövade djur
vanligare.

DISKUSSION I ANDRA LÄNDER
Diskussionen kring djurskydd kontra
religionsfrihet förekommer inte bara i
Sverige, utan är livlig i många andra 
länder. I t ex Danmark och Finland tillåts
idag post-cut stunning av nötkreatur,
där djuren skjuts med bultpistol direkt
efter att halssnittet lagts. I samband med
arbetet med rapporten till regeringen
har Djurskyddsmyndigheten kontaktat
finska respektive danska myndigheter i
syfte att arrangera studiebesök vid sådan
slakt. Från båda dessa länder har dock
meddelats att sådan slakt visserligen är
tillåten men idag över huvud taget inte
förekommer kommersiellt. Detta har
således inte lett till någon ökad tillgång
till halal- eller koscherslaktat kött för de
berörda grupperna.  

I rapporten redovisas kortfattat inne-
hållet i ett antal utländska dokument
om religiös slakt, bland annat från
Danmark där Det Dyreetiske Råd nyligen
omvärderat sin tidigare rekommenda-
tion att tillåta post-cut stunning. Istället
rekommenderar Rådet ett förbud mot
all slakt av obedövade djur, och frågan
finns nu på den politiska dagordningen. 

Även ett dokument (Terrestrial Animal
Health Code) från världsdjurhälso-
organisationen OIE tas upp i rapporten.
OIE har historiskt sett främst koncen-
trerat sig på bekämpning av smittsamma
djursjukdomar, men under senare år har
man även tagit upp djurskydd i sitt
arbete. I det aktuella dokumentet tas

fördelar och eventuella risker ur djur-
skyddssynvinkel med olika bedövnings-
metoder upp. Man konstaterar att vid
slakt av obedövade djur föreligger risk
för långsam avblodning och därtill
hörande djurskyddsproblem ifall snittet
inte lyckas kapa båda huvudartärerna,
eller om ocklusion av kärlen sker. Vidare
konstateras att vid elbedövning i sam-
band med religiös slakt får inte hjärtstille-
stånd inträda, eftersom köttet då inte
kan betraktas som halal, och att djur
som bedövats genom gasbedövning van-
ligen inte accepteras som halal eftersom
gasbedövning i många fall är irrever-
sibel. Det bör dock nämnas att det finns
system för bedövning av slaktkyckling
med vissa gasblandningar som inte leder
till hjärtstillestånd, och som därför
accepteras av vissa muslimska grupper.

ELBEDÖVNING AV NÖTKREATUR
Under 1950–1970-talet förekom elbe-
dövning i samband med koscherslakt av
nötkreatur i Sverige. Den metod som då
användes liknade den som idag används
för får och svin, med en typ av tång som
placeras över tinningarna på djuret. I
slutet av 1970-talet förbjöds metoden
för nötkreatur, eftersom den inte ansågs
djurskyddsmässigt acceptabel. Enligt

uppgift fanns också frågetecken kring
arbetarskyddet, samtidigt som religiösa
företrädare hävdar att beslutet åtminstone
delvis fattades på antisemitiska grunder. 

Det skall betonas att den typ av elbe-
dövning för nötkreatur som nu har
utvärderats av Djurskyddsmyndigheten
och som beskrivs här är av en helt annan
typ. En studieresa till Nya Zeeland
genomfördes inom ramen för uppdraget.
Syftet var att där studera elektrisk
bedövning av nötkreatur i samband
med halalslakt av nötkreatur. Även
halalslakt av får samt konventionell slakt
av nöt, får och fjäderfä studerades på
plats. 

I samband med slakteribesöken
arrangerades möten med besiktnings-
veterinärer, statliga inspektörer och
respektive slakteriledning. Två forsk-
ningscentra besöktes: Ruakura i Hamil-
ton, där flera forskningsinstitut som
arbetar med frågor kring slakt, köttkva-
litet och djurskydd är lokaliserade, och
Massey University i Palmerston North,
där man bland annat arbetar med smärta
hos djur samt etiska frågor rörande djur-
hållning och slakt. Slutligen besöktes
den centrala myndigheten MAF
(Ministry of Agriculture and Forestry),
som är Nya Zeelands allt-i-ett-mot-
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svarighet till Jordbruksdepartementet,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och
Djurskyddsmyndigheten.

HALALSLAKT PÅ NYA ZEELAND
Nya Zeeland är ett relativt litet land
med omfattande köttexport. Merparten,
85–90 procent, av all får- och nötslakt i
Nya Zeeland sker i form av halalslakt.
Detta innebär att inte enbart det kött
som så småningom exporteras till
muslimska länder halalslaktas, utan i
praktiken är allt kött avsett för export
halalgodkänt, eftersom man inte vill ha
dubbla linjer på slakterierna. Malaysia
och Indonesien är stora importörer, och
även Gulfstaterna uppges acceptera
elektrisk bedövning som halal. Detta
under förutsättningen att det rör sig 
om reversibel bedövning och att hjärtat
fortfarande slår när avblodningen
påbörjas. En uppskattning är att ungefär
15 procent av det halalslaktade köttet
exporterat från Nya Zeeland säljs med
halalmärkning i muslimska länder. 

Elbedövningens genomförande
Principerna för elbedövning är desamma
för alla djurslag, och är väl beskrivna i
den vetenskapliga litteraturen. När till-

räckligt stark ström passerar genom
hjärnan (skapar ett elektriskt fält som
omfattar hjärnan) under tillräckligt lång
tid fås en typ av epileptiform aktivitet,
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FIGUR 2. Djuret går in i bedövningsboxen, sedan sänks den
bakre luckan ned.

FIGUR 3. Nackelektroderna låses bakom djurets öron.
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FIGUR 4. Under djurets huvud syns hakstödet, och mot djurets nos ligger plattan med
noselektroden an.
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vilket ungefär motsvarar ett epileptiskt
anfall hos människa. Detta ger upphov
till toniska och kloniska kramper hos
djuret, och normala reflexer (som t ex
cornealreflexen) och normal andning
bortfaller. Under denna period, som
enligt litteraturen varar i ca 20–60
sekunder, kan djuret inte uppfatta smärta
eller på annat sätt nås av stimuli från
omgivningen. Den toniska fasen är 
vanligen kortare än den efterföljande
kloniska. 

Bortfallet av normala andningsrörelser
varar normalt ca en minut. Under en
längre tid, enligt vissa uppgifter upp till
15 minuter, efter bedövningen har djuret
nedsatt smärtkänslighet. Ett djur som
bedövats genom användandet av enbart
huvudelektroder är reversibelt bedövat
och kommer, om det inte slaktas, att
åter börja andas och sedermera vakna
upp utan tecken på skador efter ovan
nämnda reaktioner. Detta har visats i ett
antal olika forskningsstudier. 

Den typ av elbedövning av nötkrea-
tur som studerades på Nya Zeeland
bestod av en komplett utrustning som
infattar hela bedövningsboxen, elektrod-
placeringen och styrsystemet för den
elektriska strömmen. Detta skiljer sig
alltså markant från hur elbedövning
genomförs för andra djurslag. Elbedöv-
ning av nötkreatur med hjälp av fasta
elektroder kan i princip göras på två
olika sätt. Antingen som en reversibel
bedövning där ström under någon

sekund leds mellan en noselektrod och
en nackelektrod, vilket gör djuret med-
vetslöst men inte slår ut hjärtverksam-
heten (head-only stunning). Det är denna
typ av bedövning som används vid all
halalslakt av nötkreatur. Alternativt kan
bedövningen utföras i form av en
dödande bedövning där man utöver nos-
och nackelektroderna, vilka används 
initialt, även har en dröglappselektrod
och en bakdelselektrod (head-to-back
stunning), där hjärtstillestånd uppnås. 

Hanteringen av djuren inför elektrisk
bedövning inleds på samma sätt som 
när ett nötkreatur skall bedövas med
bultpistol, så till vida att djuret från

väntstallet förs genom en gång fram till
bedövningsboxen. En hydraulisk lucka
sänks sedan bakom djuret (Figur 2), och
direkt därefter fälls bågarna med nack-
elektroderna ut (Figur 3). Dessa elektro-
der sitter alltså fästade på något som
enklast kan beskrivas som en fånggrind,
där ytterkanterna är metallskodda och
således fungerar som elektroder. God
bedövningseffekt uppnås om dessa pla-
ceras någonstans i området från hjärnan
till atlaskotan, men i praktiken eftersträ-
var man att de skall sättas direkt bakom
djurets öron. Samtidigt som elektrod-
bågarna låses rinner vatten (eventuellt
med NaCl-tillsats) utefter dem, i syfte
att ge god kontakt. När nackelektroderna
låses höjs ett hakstöd upp ur boxens
golv, detta stöd syftar till att hålla djurets
huvud horisontellt, och förhindra att
djuren böjer ner huvudet. Samtidigt
skjuts noselektroden, i form av en metall-
platta, några centimeter mot djurets
nos, även detta under vattenbegjutning
(Figur 4). Därefter slås strömmen
omedelbart på under två–tre sekunder.
Direkt efter detta sänks hakstödet ner
igen och samtidigt höjs den ena boxväg-
gen, inklusive den sidans nackelektrod,
upp så att kroppen kan rulla ut till stick-
ningsplatsen (Figur 5), där det långa
halssnittet läggs med en vass kniv inom
5–10 sekunder (Figur 6).

De slaktare som genomför avblod-
ningen är själva muslimer, och godkända
av nationella certifieringsorganisationer.
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FIGUR 5. Slaktaren öppnar porten för det bedövade djuret, som rullar ut på bordet där
avblodning sker.

FIGUR 6. Halssnittet läggs inom 5–10 sekunder efter bedövningen.
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Snabb snittläggning – inom helst fem
sekunder efter bedövningens avslutande
– är essentiellt ur djurskyddssynvinkel.
Den anses även minska risken för oöns-
kade småblödningar i muskulaturen,
vilka inte har någon betydelse för djur-
skyddet men är viktigt ur ett köttkvali-
tetsperspektiv. 

Efter det att avblodningen påbörjats
går slaktaren vanligen in med kniven
längre ner i främre bröstapperturen och
öppnar vena cava cranialis, aorta eller
trunchus brachiocephalicus. Detta anses
ge en snabbare avblodning och där-
igenom minska risken för oönskade
blödningar i köttet. Detta görs dock
vanligen efter det att den elektriska
immobiliseringen påbörjats, vilken syftar
till att kontrollera de sparkreflexer som
fås när hjärnans normalt hämmande
effekt på nervsystemet slås ut (Figur 7).
Det kan dock variera något mellan olika
anläggningar. När avblodningen är
genomförd efter immobiliseringen och
förlängningen av snittet (Figur 8) hängs
kroppen upp i ett bakben och slaktas
upp som vid konventionell slakt.

Kontroll och säkerhet
Att kontrollera om bedövningen har
haft önskad effekt är inte helt okompli-
cerat. Dels kan man följa djurets reflexer
och andra reaktioner från bedövning
tills avblodningen är avslutad, men mot
bakgrund av att snittläggningen bör
göras mycket snabbt efter bedövningen
finns begränsat med tid till denna typ av

undersökningar. Man bör dock förvissa
sig om att samtliga djur går igenom
både det toniska och det kloniska kramp-
stadiet i förväntad ordningsföljd och
under tillräckligt lång tid, samt att
ögonreflexerna och normalt rytmisk
andning fallit bort. Dock finns knappast
möjlighet att på varje enskilt djur göra
dessa kontroller innan halssnittet läggs.
Det har därför ansetts nödvändigt att in-
rikta sig på att garantera att utrustningen
fungerar som avsett rent tekniskt, och
att det finns väl fungerande kontroll-

system som tydligt indikerar till perso-
nalen om så inte skulle vara fallet. 

Samtliga nöt- och fårslakterier hade
lätt tillgänglig reservutrustning ifall den
elektriska bedövningen skulle fallera.
Vad gäller fåren bestod den vanligen av
ytterligare en elbedövare av samma slag
(handhållen elbedövare som appliceras
mot huvudet), men för nötkreaturen
fanns istället reservutrustning i form av
bultpistol. Samtliga besökta nötslakterier
uttalade dock att de funnit elbedöv-
ningsutrustningen mycket driftssäker,
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FIGUR 7. Immobiliseringen är påslagen
under avblodningens början (strömmen
leds i detta fall via metallplattan bakom
djurets rygg).

FIGUR 8. Halssnittet förlängs efter att den kloniska fasen upphört.

FIGUR 9. God utbildning av den personal som hanterar utrustningen är av stor vikt.

➤



och att det var ytterst ovanligt att reserv-
utrustningen behövde användas. Som
ett exempel kan nämnas ett slakteri som
slaktar närmare 500 nötkreatur om
dagen och som haft elbedövningen
installerad i ungefär två år. De hade
under första årets drift noterat problem
med elbedövningen vid sju tillfällen och
under år två inte vid något tillfälle. När
några av slakterierna ombads redogöra
för orsakerna till att man valt att övergå
från system med bultpistolbedövning
till system med elbedövning av nötkreatur
anförde man främst förbättrat arbetar-
skydd, förbättrade och säkrare bedöv-
ningsresultat samt möjligheten att sälja
köttet till halalmarknader. 

I likhet med annan användning av
elström är arbetarskyddsaspekten viktig
vid tillämpning av elbedövning av nöt-
kreatur. Det är därför viktigt att de
säkerhetsinstruktioner som tillverkaren
av utrustningen givit följs, att utrust-
ningen regelbundet testas och under-
hålls, att skyddsfunktioner av typen
”två-hands-grepp” inte manipuleras, att
en timer styr hur länge strömmen är
påslagen, att korrekt skyddsutrustning
alltid används och att personalen är väl
utbildad (Figur 9).

De muslimer som är bosatta i Nya
Zeeland och deras officiella organisation
uppgavs vara mycket nöjda med den
elektriska bedövningen av får och nöt-
kreatur. Den överväldigande majoritet
av Nya Zeelands befolkning som inte är
muslimer uppgavs generellt inte ha
några invändningar mot att köpa
halalslaktat kött, möjligen med undan-
tag för en mindre grupp ytterst konser-
vativa kristna familjer.

DJURSKYDDSMYNDIGHETENS
BEDÖMNING
Djurskyddsmyndigheten gör bedöm-
ningen att hanteringen av djuren i sam-
band med elektrisk bedövning kan göras
på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.
Detta under förutsättning att djuren
hanteras lugnt och fixeringsboxen är väl
utformad, så att djuren är fixerade under
en mycket kort tid. Bedövningseffekten
vid elektrisk bedövning av den aktuella
typen är dokumenterat god, och därför
kan metoden anses vara väl så bra som
andra, redan tillåtna, metoder. 

Det finns dock två problem, i relation
till svenska författningar och EUs slakt-
direktiv, med elbedövning av nötkreatur
så som den utförs på Nya Zeeland. Det
ena gäller svårigheterna att kontrollera
bedövningens effekt innan snittläggning
görs, eftersom tiden mellan bedövning
och snitt är mycket kort. Den andra 

gäller användningen av immobilisering
(elektrisk stimulering i syfte att hämma
muskelryckningar i slaktkroppen), efter-
som regelverket tydligt anger att inga
andra åtgärder (utöver avblodning) får
vidtas med slaktkroppen förrän djuret är
dött. Dessa två problem medför att
elektrisk bedövning enligt nuvarande

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  11 • 2005 39

Diarsanyl pasta innehåller montmorillonitlera,

elektrolyter samt lättsmälta sockerarter.

Diarsanyl binder toxiner, skyddar tarmslemhinnan 

och normaliserar avföringen.1,2

Diarsanyl pasta

Förpackning: 10ml, 24ml, 60ml plastspruta.

Diarsanyl pasta är en handelsprodukt som beställs 

via CEVA Vetpharma.

Diarsanyl
Diettillskott vid diarré

CEVA Vetpharma AB
Tel: 046 - 12 81 00
www.cevavetpharma.se 

För info kontakta CEVA

D
I 
A
R
S
A
N
Y
L

Kan ges till hund, katt, föl och kalv.

1. Antidiarrhoeal Properties of Clay Minerals: Pharmacological and Clinical Data,

Veterinary Pharmacology Toxicology and Therapy in Food Producing Animals – 4th Congress,

August 1988, Proceedings 245-251.

2. Untersuchung zur Effektivität von Montmorillonit (Diarsanyl
®
) in der Behandlung 

stressbedingter Diarrhoen, Joerg Korrel, Kleintiermedizin, Jul/Aug 2003.

➤



Nya Zeeländsk modell i samband med
halalslakt inte skulle kunna införas i
Sverige utan väsentliga regeländringar
både nationellt och på EU-nivå, även
om själva bedövningsmetoden i sig
bedöms vara både effektiv och tillförlit-
lig. Samtidigt skall betonas att det för
närvarande pågår forskning kring hög-
frekvent elbedövning. Hittillsvarande
resultat indikerar att elektroimmobili-
sering vid elbedövning av nötkreatur
inte skulle vara nödvändigt vid använd-
ning av högre frekvenser.

DET FORTSATTA ARBETET MED
RELIGIÖS SLAKT
Djurskyddsmyndigheten har nu lämnat
in sin slutrapport för uppdraget, och
Jordbruksdepartementet har skickat ut
den på remiss till ett stort antal instanser.
Myndigheten har i rapporten inte lagt
något konkret förslag om ändringar i
lagstiftningen, vilket heller inte ingick i
uppdraget. Myndigheten står kvar vid

uppfattningen att djur skall vara bedö-
vade före avblodningen. Om det kan
visas att en bedövningsmetod fungerar
djurskyddsmässigt väl och i övrigt är i
överensstämmelse med gällande lagstift-
ning bör den kunna tillåtas. Om meto-
den ifråga dessutom kan accepteras av
en eller flera religiösa grupper under-
lättar detta naturligtvis det dagliga livet
för de berörda, och ökar dessa gruppers
möjligheter att köpa svenskt kött, vilket
det finns önskemål om. Grundprincipen
är dock att regelverket skall vara detsam-
ma för alla slaktare och slakterier: om en
bedövningsmetod är acceptabel ur djur-
skyddssynvinkel skall den kunna använ-
das av alla som behärskar den, oavsett
religion. Om metoden inte är acceptabel
bör den inte få användas av någon.

Frågor som rör arbetarskydd och el-
säkerhet måste däremot bedömas av
andra myndigheter än Djurskydds-
myndigheten, och det är till syvende
och sist det enskilda slakteriet som avgör

vilken bedövningsmetod – av dem som
är tillåtna – man väljer att använda.

Frågan ligger nu hos Regerings-
kansliet, där Jordbruksdepartementet
för närvarande är ansvarigt. Samtidigt
som denna process pågår kommer
Djurskyddsmyndigheten att fortsätta
bevaka frågan, både när det gäller andra
länders regelverk och med avseende på
den tekniska utvecklingen av exempelvis
elbedövningssystem för nötkreatur.

För den som är intresserad av att läsa
den fullständiga rapporten kan denna
lätt laddas ned från Internet, adressen är
då: www.djurskyddsmyndigheten.se/
jahia/Jahia/pid/500, eller beställas från
författaren. I rapporten ingår även en
genomgång av relevanta författningar
samt hänvisningar till vetenskaplig litte-
ratur.

*CHARLOTTE BERG, leg veterinär, docent,
Djurskyddsmyndigheten, Box 80, 532 21 Skara.
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Smittskyddet inte alls på fall

❘❙❚ Under sommaren har ett stort antal
tidningar och annan media uppmärk-
sammat de diskussioner om hanteringen
av smuggelhundar som förts mellan Jord-
bruksverket och bland andra veterinär-
förbundet. Vissa journalisters samman-
fattning av händelseutvecklingen har lett
till rubriker som ”Hundsmugglingen fick
smittskyddet på fall” och ”Veterinärför-
bundet har backat från sin tidigare linje”.

I verkligheten har dialogen mellan
Jordbruksverket och veterinärförbundet 
i denna fråga varit mycket konstruktiv, 
vilket bland annat inneburit att smuggel-
hundar från länder med hög förekomst av
rabies nu inte längre sätts i hemisolering.
De nya rutinerna beskrivs mer detaljerat i
Epizteln i SVT nr 10/05. Veterinärförbundet
har således inte backat från sin tidigare
linje att insmugglade hundar antingen ska
skickas tillbaka till ursprungslandet, sättas
i karantän eller avlivas. Den skärpning 
av hanteringen av smuggelhundar som
blivit resultatet av diskussionerna med
Jordbruksverket, ses av SVFs förhandlare
Johan Beck-Friis som ett stort steg i rätt
riktning och en klar förbättring av smitt-
skyddet.  ■

Obligatorisk ursprungs-
märkning av livsmedel

❘❙❚ I slutbetänkandet ”Bilen, biffen, bosta-
den”, som överlämnades till regeringen
den 7 juni, visade biologen Stefan Edman
(tidigare sakkunnig hos statsministern)
hur hushållens konsumtion kan bli 
”smartare” – för både plånboken, hälsan,

miljön och det globala resursutnyttjandet.
Förutsättningen är, säger Edman, ”att vi
ror framtidsbåten med två åror samtidigt
– den moderna teknikens respektive den
framsynta etikens åra”. 

Ett 60-tal förslag läggs. När det gäller
åtgärderna har Edmans ambition varit att
försöka hitta positiva styrmedel, ”bonu-
sar” för bra insatser. De ca 60 förslagen
berör även i hög grad producenterna och
handeln. 

Inom jordbrukssektorn (”Biffen”), före-

slås storsatsning på extensiv nötkött-
drift med hög andel gräsbete (”svensk
pampasbiff”). Vidare vill utredaren ha
ursprungsmärkning av alla livsmedel. 25
procent av de livsmedel som upphandlas
och tillagas i stat, kommun och landsting
år 2010 skall vara ekologiskt certifierade,
enligt utredaren, och stöd ska ges till
mindre producenters kostnader för att
certifieras. Rapporten förespråkar också
ett allmänt kunskapslyft om mat, hälsa,
ekonomi och miljö.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Hästpraktik säljes
Trevlig och mycket väl inarbetad
ambulerande hästpraktik med
möjlighet till ytterligare expansion.
Verksamheten är lämplig för 1–2
veterinärer. Introduktion och fort-
bildning kan erbjudas. 1 300 för-
rättningar/år.

Ring för prospekt.
070-41 789 54

036-15 00 65 (fax)



En djurägare anmälde veterinär 
AA för felbehandling av en häst.
AA bestred anmälan.

DJURÄGARENS ANFÖRANDE
Den 29 juli klev djurägarens häst av sig
sin vänstra framsko och trampade i den
med höger bakhov. Tåkappan hade gått

in i hoven på insidan cirka fyra centi-
meter från tån. Skadan utgjordes av en
halvmåne som satt precis innanför hov-
väggen ut mot strålen och var cirka tre
centimeter i diameter. Det rann blod ur
halvmånen. Ägaren kontaktade veterinär
AA som inte ansåg det var nödvändigt
att komma in med hästen. 

Den 31 juli var hästen fortfarande
inte bättre. Den 1 augusti åkte ägaren
med hästen till AA. På kliniken fick 
hästen lugnande och bedövning så att
AA kunde ta av bandaget. Han sade att

det var en hovböld och att hästen skulle
gipsas igen samt ta det lugnt cirka en
vecka. Djurägaren fick gå med hästen
till hovslagaren på kliniken. Hästen
röntgades på hennes begäran. När hov-
slagaren hade gipsat kom AA för att
skicka hem dem. Djurägaren frågade
om antibiotika och smärtstillande. AA
svarade att det inte behövdes. Ägaren
frågade vad hon skulle göra om hästen
blev sämre. AA svarade att den skulle stå
med gipset en vecka och att de sedan
kunde komma tillbaka. 

Ansvarsärende

Delegerade inte patientansvar 
vid semesterresa

ansvarsärende



Hästen blev emellertid inte bättre
varför ägaren den 5 augusti ringde till en
annan veterinär. Hästen röntgades och
man såg en förändring på hovbenet.
Ägaren berättade för veterinären att häs-
ten hade blivit röntgad hos veterinär AA
och blev ombedd att skaffa dessa bilder.
Nästa dag ringde hon för att få tag i 
bilderna och blev lovad att de skulle
skickas. När bilderna inte hade kommit
den 11 augusti ringde hon igen och fick
veta att AA hade varit på semester. Efter
en stund ringde AA och förklarade att
bilderna hade kommit bort.

VETERINÄRENS ANFÖRANDE
När hästen kom in hade den ett gips-
bandage runt höger bakhov och var
2,5–3 grader halt i trav och hade måttlig
puls i digitalartärerna. AA gav den 0,3 ml
Domosedan intravenöst för att under-
lätta undersökningen och behandlingen.
Han tog bort gipset. Dorsomedialt i
sulan fanns en fuktande defekt efter
hovslagarens uppverkning. AA bedömde
det som föga sannolikt att en fraktur av
hovbenet kunde föreligga men tog en
röntgenbild rakt framifrån/snett upp-
ifrån för säkerhets skull. Ingen fraktur
eller övrig förändring kunde påvisas.
Klinikens assistent skar bort kvarvarande
skadad vävnad, spolade rent skadan med
koksaltlösning och bandagerade med
gips och plastgips. 

Vid den efterföljande diskussionen
med djurägaren meddelade AA att han
inte personligen kunde ta ansvar för den
uppföljande behandlingen på grund av
semester, men att om hältan successivt
minskade borde bandaget kunna sitta på
upp till en vecka. De kom fram till att 
hästen skulle transporteras en längre
sträcka till en annan stad, där den 
uppföljande behandlingen skulle ske.
AA valde att inte sätta in något smärt-
stillande NSAID-preparat eftersom det
skulle kunna leda till en felaktig bedöm-
ning av skadans utveckling. Av denna
anledning sade AA att det var bättre om
hästen hade lite ont de följande dagarna.
Preparat av denna typ sattes sedan in av
djurägaren på eget bevåg. 

Den 11 augusti kom AA tillbaka efter
att ha haft semester. Han fick veta att
röntgenbilderna av djurägarens häst inte
kunnat hittas. AA ringde till ägaren och

berättade detta. Bilderna återfanns aldrig.
Detta hade dock ingen veterinärmedi-
cinsk betydelse för skadans fortsatta
behandling. Bilderna skulle givetvis 
ha arkiverats med journalen och AA
beklagar att så inte skett. 

I övrigt anser AA att hästen fick en
adekvat behandling. En skada av det

aktuella slaget är smärtsam vid belast-
ning initialt. AA konstaterade att det
inte förelåg någon fraktur. Det fanns en
viss underminering av sulan vid det ska-
dade området. Processen var ännu så pass
färsk, att AA inte ansåg det motiverat att
ytterligare förstora defekten. Det brukar
vara bättre att efter dränering vänta på
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CEVA Vetpharma AB
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Hundens lugnande feromon

Är hunden åksjuk?

D.A.P.
®

Spray

- Förebygger och hjälper till att mildra 

  tillstånd relaterade till rädsla.*

- Hjälper valpar såväl som vuxna hundar.

- Används vid t.ex. transporter, åksjuka,

  inläggning för stationärvård.

- D.A.P.
®

 Spray är en handelsprodukt som 

  beställs via CEVA Vetpharma.

* Gautier, E & Pageat, P. (2003) Effects of a synthetic dog appeasing pheromone (DAP) 
on behaviour problems during transport. Proceedings of the 4th International 
Veterinary Behavioural Meeting. Caloundra, Australia pp33-35.
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en naturlig demarkering mellan frisk
och skadad vävnad varefter uppverkning
kan ske om det skulle bli nödvändigt.
Hovbölder behandlas i normala fall inte
akut med antibiotika utan uppverkning,
dränering och bandagering är den pri-
mära behandlingsmetoden. Om kom-
plikation eller mer djupgående infek-
tion uppträder kan antibiotika behöva
sättas in i ett senare skede. Röntgeno-
logiska förändringar som osteit och
osteomyelit uppkommer inte akut utan
syns först i ett senare skede. De förändrar
inte heller det radiologiska utseendet på
några få dagar.

JORDBRUKSVERKETS YTTRANDE
Statens jordbruksverk framhöll i sitt 
yttrande att röntgenbilder skall arkiveras i
fem år (SJVFS 1998:38). I det aktuella
fallet har röntgenbilderna förkommit
och det kan enligt verket inte anses
acceptabelt.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Tydligen handlar det här inte om en

hovböld i gängse bemärkelse, nämnden
har särskilt uppmärksammat hovslaga-
rens uttalande att ”det var värre än han
trodde”. Det vill synas som att det har
varit fråga om ett förhållandevis djupt,
infekterat sår, som rimligen borde ha
behandlats med antibiotika direkt, på
dagen för veterinär AAs semesterresa.

Röntgenundersökningen, som djur-
ägaren tjatat sig till, hade inte kommit
till stånd under de bästa förutsättningar
och röntgenplåtarna hade försvunnit.
Det vill också synas som att hästen 
kommit att stå utan en ansvarig veterinär.
Ansvaret för vården kom att hamna hos
djurägaren och möjligen också hos
någon hovslagare.

Frågan är om AA i den situation som
förelåg vid tidpunkten för semester-
resans början kan undgå ett ansvar för
detta: hästen hade ju hamnat på AAs
klinik och blivit föremål för åtgärder där
men sedan stått utan en ansvarig veteri-
när eller utan en veterinär som gett
bestämda direktiv rörande den fortsatta
uppföljningen av skadan. Enbart ett

direktiv, om att utgången måste av-
vaktas, kan inte ha varit tillräckligt med
tanke på den skada som förelåg.

Vid den aktuella kliniken fanns det
flera hästveterinärer som stod under 
AAs ledning. Med AAs ställning inom
hästsporten får det antas att det också
funnits andra kolleger som hade kunnat
överta ansvaret för behandlingen av häs-
ten. Med andra ord har det funnits rim-
liga förutsättningar för att lägga ansvaret
på AA att se till att hästen under den
närmaste tiden fick en fortsatt tillsyn.
Genom att inte sörja för detta eller att
erbjuda någon annan form för assistans
har veterinär AA av obetänksamhet
kommit att underlåta vad som ankom-
mit på honom i den veterinära yrkesut-
övningen. AA kan därför, i denna speci-
ella situation, inte undgå en erinran.

Ansvarsnämnden tilldelade AA en
erinran för att han av oaktsamhet för-
summat sina plikter i den veterinära
yrkesutövningen.

JOHAN BECK-FRIIS

➤
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■ Diagnostisering av prionsjukdomar
Diagnosticering af prionsygdomme
Hansen M, Heegaard P M H, Lind P
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 9, 20–24

■ Bevakning av TSE hos idisslare
Overvågning af TSE hos drøvtyggere
Lind P, Heegaard P M H 
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 9, 25–30

■ Prionsjukdomar och blodinfektion 
i galna kosjukan/BSE
Prionsygdomme og blodinfektivitet 
i kogalskab/BSE
Ohm J, Heegaard P M H 
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 9, 31–33

■ Effekten av reducerad tilldelning av
fosfor på benstyrkan hos danska suggor
Effekten af reduceret tildeling af fosfor på
knoglestyrken hos danske søer
Madsen M T, Lohmann Poulsen H, Nielsen
D H, Sørensen G, McEvoy F, Svalastoga E
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 9, 34–38

■ Allvarligt smittsamma husdjurssjuk-
domar i Europa
Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme 
i Europa
Mellergaard S
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 10, 9–15

■ Patellafixation hos häst – en ny opera-
tionsmetod
Patellafiksation hos hest – en ny opera-
tionsmetode
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 12, 18–19

■ Salmonellabekämpning hos svin
Salmonellabekæmpelse hos svin
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■ Resistensutveckling hos hästens spolmask
mot ivermektin
Resistensudvikling hos hestens spolorm
overfor ivermectin
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■ Flugangrepp på får i Hordaland
Myiasis externa hos sau i Hordaland
Stuen S, Nyborg M, Teigland J
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 4, 245–250

■ Kohudar – skador från löss, ektoparasit-
medelförbrukning och ekonomi
Storfehuder – luseskader, ektoparasittmid-
delforbuk og økonomi
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Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 4, 251–257

■ Bristfällig dokumentation gällande

användning av prednisolontabletter vid
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nisolontabletter ved hoggormbitt hos hund
Ranheim B, Heimdal I R, Sønneland
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■ Förebyggande hälsoprogram mot mastit 
i Norge
Forebyggende helseprogram for mastitt 
i Norge
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näringen
Forebyggende helsearbeid i fjørfenæringen
Refsum, T
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 5, 356–358

Ur Läkartidningen
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SVAR OCH DISKUSSION
Cerebrokortikal nekros (CCN)/polioencefalomalaci.

Makroskopiskt är parenkymet i hjärnbarken ansvällt
och gulaktigt missfärgat. En begynnande, smal spaltbild-
ning i vävnaden kan också skönjas i form av en sytråds-
tunn, undulerande horisontellt förlöpande linje (Figur 1).

Mikroskopiskt föreligger en mycket höggradig nekros
av hjärnbarkens grå substans. Nekrosen har så kallad lami-
när utbredning, dvs förekommer i form av parallellt med
hjärnans yta löpande, bandliknande zoner på olika djup-
nivåer i barken. De nekrotiserade zonerna karakteriseras
av en finvakuolisering av och nedsatt färgbarhet i vävna-
den runt neuronen. Neuronen i sig visar tydliga tecken på
degeneration/nekros. Cytoplasman är starkt eosinofil och
kärnorna antingen små och mörka med kondenserat kro-
matin (pyknos) eller söndersprängda och fragmentiserade
(karyorhexis) (Figur 3, svart pil). Kapillärerna i hjärn-
parenkymet har ansvällda endotelceller och är omgivna av
rikliga mängder makrofager/skumceller med finvakuolise-
rad cytoplasma (Figur 3, grön pil). Dessa celler infiltrerar
också meningerna i riklig mängd.

De påvisade patologisk-anatomiska förändringarna är
såväl makro- som mikroskopiskt morfologiskt typiska för
cerebrokortikal nekros (CCN)/polioencefalomalaci hos
nötkreatur. Makrofagerna/skumcellerna som infiltrerar
meningerna och ses runt kärlen fagocyterar död hjärnväv-
nad och utgör således en reaktiv förändring, initierad av
den primära parenkymnekrosen.

Orsaken till denna degenerativa hjärnskada är liksom
dess patogenes inte fullständigt klarlagd. Sjukdomen kan
dock induceras av ett flertal olika faktorer, och förekom-
mer bland annat vid tiaminbristtillstånd/rubbad tiamin-
metabolism, hög förekomst av svavel i foder eller vatten
samt i sällsynta fall i samband med blyförgiftning.
Morfologiskt likartade förändringar kan också utvecklas
hos djur som efter en tid av svår törst åter får tillgång till
obegränsade mängder vatten.

Sjukdomen drabbar främst unga individer och varierar
i sin kliniska manifestation. En del djur uppvisar relativt
lindriga symtom i form av blindhet (kortikalt, inte primärt
okulärt betingad), nedsatt allmäntillstånd, små muskel-
ryckningar och upphörd aptit. Hos andra ses grava
centralnervösa störningar med bland annat kramper och
opistotonus.

Behandling med tiamin i tidigt skede kan i en del fall
leda till fullständigt tillfrisknande.

KOMMENTAR RÖRANDE DIFFERENTIAL-
DIAGNOSER
Vid kalcium- och magnesiumbrist uppkommer inga 
specifika patologisk-anatomiska förändringar, varför dessa
diagnoser inte är möjliga att verifiera enbart på morfologisk
grund. Meningit hos nötkreatur är vanligen bakteriellt
betingad och ger upphov till en purulent inflammation,
med diffus infiltration av rikliga mängder neutrofiler i
hjärnhinnorna.
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Vilken är din diagnos? – Svar

Medlemsavgiften till förbundet kan reduceras vid mycket låg inkomst (i inkomstunderlaget inräknas alla
former av lön, ersättning från A-kassa, sjuklön, föräldrapenning o dyl samt jour/beredskap).

Möjligheten att få nedsatt medlemsavgift kräver en skriftlig ansökan från medlemmen. Ansökan ställs
till förbundsstyrelsen och skickas till Sveriges Veterinärförbund. Beslut om nedsättning av medlemsav-
giften gäller i ett år från det datum då nedsättningen börjat gälla. Därefter krävs förnyad ansökan.

Vid tjänstgöring utomlands beviljas nedsättning av avgiften om utlandsvistelsen avses vara i minst ett
år. För medlem som i utlandet ansluter sig till organisation motsvarande veterinärförbundet beviljas
ytterligare nedsättning av avgiften i Sverige. 

Särskilda avgifter gäller för studeranden, pensionärer och medlemmar som fått varaktig sjukersättning.

Normer för nedsättning av medlemsavgift



Snart obligatoriskt med
hästpass

❘❙❚ Den 1 januari 2006 ska alla hästar oav-
sett ålder och ras ha hästpass, meddelar
Jordbruksverket på sin hemsida. Sedan
den 1 mars 2002 har det varit krav på
pass för hästar som är födda efter detta
datum. För övriga hästar har det krävts
hästpass vid ägarbyte, utförsel ur landet
och slakt. Från och med årsskiftet blir det
alltså obligatoriskt med pass för alla häs-
tar. Passkravet gäller för hästar i hela EU.

Hästar som går till slakt måste åtföljas
av ett hästpass. Av passet framgår om
hästen behandlats med vissa läkemedel
med lång karens. Det är viktigt att en häst
som behandlats med sådant läkemedel
inte kommer in i livsmedelskedjan. Från
och med den 2 maj 2005 kontrolleras

detta på alla slakterier.
Förutom det obligatoriska hästpasset

rekommenderar Jordbruksverket chip-
eller frysmärkning. Ett hästpass i kombi-
nation med att hästen är märkt gör att

det går att spåra hästen om den av
någon anledning kommit bort. Det är 
rasföreningarna som utfärdar hästpassen
och det är alltså dit hästägaren ska vända
sig när man ska skaffa ett hästpass.  ■
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Figur 3. Bilden visar laminärt utbredd nekros i cortex cerebri. De nekrotiserade neuronen har starkt eosinofil
cytoplasma och pyknotisk kärna (svart pil). Omkringliggande parenkym är vakuoliserat (röd pil). Kärlen i det
skadade hjärnparenkymet har ansvällt endotel. Perivaskulärt ses infiltration av makrofager/skumceller med
finvakuoliserat, fagocyterat material (nekrotiserad hjärnsubstans) i cytoplasman (grön pil). HE-färgning, för-
storing cirka 60 gånger.

❘ ❙ ❚ noterat

Mot bakgrund av den allmänna negativa fokuseringen på arbets-
livet vill vi lyfta fram de arbetsplatser som fungerar bra. 

Välkommen med förslag med motivering till varför just Din arbets-
plats ska få 7 000 kronor till ”trivselkassan”.

Ansökan SYVF:s kontaktperson tillhanda senast 3/10 2005.

Jonas Johansson, Flogstavägen 49D, 752 73 Uppsala
Jonas.Johansson@bvf.slu.se

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Årets veterinära arbetsplats år 2005



Svensk registrering av 
klövhälsa
❘❙❚ Sverige har som första land i världen
skapat ett system för registrering och rap-
portering av klövhälsodata på individnivå
som nu börjar användas i avelsvärderingen.
Registreringen grundar sig på djurägarnas
och klövvårdarnas engagemang och intres-
se för att förbättra klövhälsan. I samband
med rutinmässig klövverkning antecknas
klövanmärkningar i en klövhälsorapport
och uppgifterna skannas in i Svensk Mjölks
kodatabas. Djurägare, klövvårdare och
besättningsveterinär kan därefter via ett
webbaserat rapportsystem följa resultatet
av klövhälsan i den aktuella besättningen
och jämföra med andra besättningar, före-
ningen, riket och med andra klövvårdare. 

– I våra klövförsök ser vi stora individuella
skillnader på klövhälsan även i samma 
system, vilket gör att avla på kor med star-

kare klövar är intressant. Sverige är först
med att införa avelsvärden för klövhälsa
som därmed kommer att förstärka den
svenska hälsoprofilen och förhoppningsvis

också bidra till fortsatta exportframgångar
för svensk tjursperma, säger projektan-
svarige Christer Bergsten vid SLU/Svensk
Mjölk.  ■

Hormoner på belgiska gårdar

❘❙❚ Hormoner har hittats i foder- och 
gödselprover på 26 gårdar i Belgien, rap-
porterade Land Lantbruk nr 23/05. Totalt
har prover tagits på 49 lantbruksföretag
efter det att myndigheterna upptäckt 
en omfattande handel med förbjudna 
hormoner i Belgien, Spanien och Neder-
länderna.

Fyra personer som misstänks ha använt
förbjudna hormoner i djuruppfödningen
sitter häktade i Belgien och en person i
Nederländerna, uppger Agrarisch Dagblad.

På de gårdar där man hittat hormoner
ska djuren avlivas och gå till destruktion.
De belgiska bönderna riskerar fängelse 
i fem år och böter på ca sex miljoner
svenska kronor.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

Sverige har som första land i världen 
skapat ett system för registrering och rap-
portering av klövhälsodata på individnivå.

The Nordic Committee for Veterinary Scientific Cooperation (Nordisk Komité for Veterinærvitenskapelig
samarbeid, NKVet) invites all scientists interested in male pig production. 

The symposium will take place at the Quality Airport Hotel Gardermoen, which is located close to Oslo
Airport. 

The programme includes, in addition to several invited speakers from the Nordic countries, speakers
from Canada, France and Switzerland. Scientists are invited to present posters.

The symposium will last for two days and the programme has eight sessions:
Session 1: The Boar Taint Problem
Session 2: Boar-taint related compounds
Session 3: Genetics/Selection
Session 4: Non surgical methods to avoid boar taint
Session 5: Castration: Pain and analgesia
Session 6: Sorting of carcasses
Session 7: National research programmes/policies
Session 8: General discussion

The programme includes lectures given by scientists from Nordic countries as well as several European
countries.

Scientists are invited to present posters.

All information about the symposium with complete programme, poster details, hotel information and
Registration Form can be found at this website: http://dnv.ems123.no/NKVetSymposium/

19th NKVet symposium

Prevention of 
Boar Taint in Pig Production

Quality Airport Hotel Gardermoen, Norway, November 21–22, 2005



SVENSKA

■ Nya
15/9 -05. TEMAKVÄLL – HUDPARASITER OCH

SVAMPINFEKTIONER HOS HUND, KATT OCH

ANDRA SMÅDJUR arrangeras i Helsingborg
av Orion Pharma Animal Health.
ARRANGERAS ÄVEN 19/9 I KNIVSTA, 21/9

I ÖREBRO, 22/9 I KALMAR, 28/9 I BORÅS,
3/10 I SUNDSVALL, 11/10 I UMEÅ OCH

13/10 I LINKÖPING. Info: Orion Pharma
Animal Health, tel 08-623 64 40, 
fax 08-623 64 80, www.orion.se/ah.

23–24/9 -05. KURS I JOURNAL- OCH INTYGS-
SKRIVNING arrangeras i Stockholm, 
Länsförsäkringar, av Svenska
Djursjukhusföreningen. Info: Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB,
Herrskogsvägen 2, 730 40 Kolbäck. Tel
0220-291 30, fax 0220-291 31, e-mail
info@djursjukhusforeningen.com,
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

29/9 -05. KURSER FÖR EGENFÖRETAGARE –
INSPIRATIONSDAGAR FÖR KUNSKAPSFÖRETAGARE

arrangeras i Göteborg av SACO 
(i samarbete med medlemsförbunden).
Info: www.saco.se,
jonas.bengtsson@saco.se, 
tel: 08-613 48 88,
ingrid.domeij@saco.se 
(se annons i denna tidning)

30/9–1/10 -05. KURS I ONKOLOGI arran-
geras i Jönköping, Stora Hotellet, 
av Svenska Djursjukhusföreningen.
Info: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB, Herrskogsvägen 2, 
730 40 Kolbäck. Tel 0220-291 30, 
fax 0220-291 31, e-mail 
info@djursjukhusforeningen.com,
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

12/10 -05. ARTROSBEHANDLING AV HUND.
VAR STÅR VI IDAG? arrangeras i KARLSTAD

av Orion Pharma Animal Health.
ARRANGERAS ÄVEN 13/10 I GÖTEBORG,
19/10 I UPPSALA, 20/10 I JÖNKÖPING, 
26/10 I SUNDSVALL, 27/10 I KALMAR, 
27/10 I PITEÅ, 2/11 I ÄNGELHOLM, 
2/11 I NORRKÖPING, 3/11 I LUND OCH

9/11 I STOCKHOLM. Info: Mikael Erixon,
070-608 78 42 eller e-post
Catarina.Andersson@orionpharma.com
(se annons i denna tidning). 

15–16/10 -05. KURS OM UDDA SÄLLSKAPS-
DJUR arrangeras på Spånga Gymnasium
av Svenska Djursjukhusföreningen.
Info: Svenska Djursjukhusföreningen
Utbildning AB, Herrskogsvägen 2, 
730 40 Kolbäck. Tel 0220-291 30, 
fax 0220-291 31, e-mail 
info@djursjukhusforeningen.com,
www.djursjukhusforeningen.com 
(se annons i denna tidning)

11–12/11 -05. KURS I KARDIOLOGISK

DIAGNOSTIK, SPECIELLT BEDÖMNING AV

BLÅSLJUD SAMT BEHANDLING AV KRONISK

HJÄRTKLAFFSDEGENERATION HOS HUND

arrangeras av Clarence Kvart, Inst för

Anatomi och Fysiologi, SLU, Uppsala.
Info: Clarence Kvart, 
tel: 018-67 21 31 
(se annons i denna tidning)

17–18/11 -05. KURS I INSTRUMENTKÄNNE-
DOM OCH OPERATIONSSALSRUTINER

FÖR SMÅ OCH STORA DJUR arrangeras på
Ultuna, Uppsala, av SLU,
Kompetenscentrum smådjur. 
Info: http://smadjur.slu.se, 
tel: 018-67 29 42 
(se annons i denna tidning)

29/11 -05. KURSER FÖR EGENFÖRETAGARE –
INSPIRATIONSDAGAR FÖR KUNSKAPSFÖRETAGARE

arrangeras i Umeå av SACO (i samar-
bete med medlemsförbunden). Info:
www.saco.se, jonas.bengtsson@saco.se,
tel: 08-613 48 88, ingrid.domeij@saco.se
(se annons i denna tidning)
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kongresser
& kurser

Svenska Djursjukhusföreningen Utbildning AB
inbjuder till följande kurser

Journal- och intygsskrivning
Fredagen 23 sept – Lördagen 24 sept 2005; Länsförsäkringar, Stockholm

Kursen omfattar bl.a. Genomgång av de lagar och författningar som
gäller inom området, Ansvarsnämndens erfarenheter och syn på journal-
och intygsskrivning, Veterinärförbundets etiska regler, försäkringsbolagens
syn på journal- och intygsskrivning m.m.

Föreläsare: Helena Striwing, jurist; Gunilla Bring, veterinär; Johan Blix,
veterinär; Lotta Möller, veterinär; Lars Lunning, f hovlagman, ordförande
Veterinära Ansvarsnämnden; Nils-Åke Fag, veterinär, Jordbruksverket;
Karin Östensson, veterinär, Sveriges Veterinärförbund; Björn Gammelgård,
veterinär

Onkologi
Fredagen 30 sept – Lördagen 1 okt 2005; Stora Hotellet i Jönköping

Kursen omfattar bl.a. kliniskt handhavande av patienter med tumörsjuk-
dom, cytostatikabehandling, strålningsbehandling m.m.

Föreläsare: Nanna Åkervall Denneberg, veterinär; Gunilla Kastengren
Fröberg, veterinär; Kerstin Hansson, onkologisköterska

Udda Sällskapsdjur
Lördagen 15 okt – Söndagen 16 okt 2005; Djurinstitutionen, Spånga Gymn.

Kursen omfattar bl.a. skötsel, handhavande och behandling av reptiler,
gnagare och fåglar.

Föreläsare: Owe Sandström, biolog/zoolog; Bosse Jonsson, djurvårdare,
Skansen; Gunnel Andersson, veterinär; Lena Lidfors, etolog

Anmäl till:
Svenska Djursjukhusföreningen Utbildning AB
Herrskogsvägen 2, 730 40 Kolbäck
Tel 0220-291 30, Fax 0220-291 31 
e-mail: info@djursjukhusforeningen.com
hemsida: www.djursjukhusforeningen.com

➤



■ Tidigare publicerade

9–10/9 -05. KURS OM GLAUKOM,
Göteborg. Arr: Svenska Sällskapet för
Veterinär Oftalmologi (SVT 5/05)

12–15/9 -05. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖT-
KREATUR, Uppsala. Arr: Sektionen för
idisslarmedicin, Institutionen för 
kliniska vetenskaper, SLU (SVT 6/05)

14/9 -05. KURS I FRUKTSAMHET HOS MJÖLK-
KOR arrangeras i Hörby av Skånesemin.
Info: Marianne Jönsson, 
tel: 070-605 25 96 eller 0415-164 60
(SVT 10/05)

15–16/9 -05. REPRODUCTIVE BEHAVIOUR AND

ENVIRONMENTAL POLLUTANTS, Stockholm.
Arr: ReproSafe (SVT 8–9/05)

16/9 -05. SEMINARIUM OM LÄKEMEDEL,
HÄLSA OCH MILJÖ, Stockholm. 
Arr: Läkare för miljön. (SVT 8–9/05)

16–17/9 -05. KURS I SÅRVÅRD FÖR SMÅDJUR,
Kalmar. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

19–20/9 -05. KURS I MASTITBEKÄMPNING PÅ

BESÄTTNINGSNIVÅ,  Uppsala. 
Arr: Svensk Mjölk. 
(SVT 6/05, se annons i denna tidning)

24–25/9 -05. KURS I GENETIK OCH SMÅ-
DJURSAVEL,  Uppsala. Arr: Kompetens-
centrum smådjur (SVT 1/05)

26/9 -05. KURS ”020” – RÅDGIVNING OM

LÄKEMEDEL FÖR DJUR,  Göteborg. 
Arr: Läkemedelsakademin (SVT 7/05)

28/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS

HUND OCH OM ”NUTRIGENOMIC

TECHNOLOGY”  arrangeras i Uppsala,
Veterinärhögskolan, av Hill’s. 
Info: Kruuse Svenska AB, 
tel: 08-506 686 00 (SVT 10/05)

28/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS
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Arrangör: Clarence Kvart, Institutionen för Anatomi och Fysiologi, SLU, Box 7011, 750 07 Uppsala.

Tid och Program: 
• Fredagen den 11/11 kl 15.00–18.00. Föreläsningar om kronisk hjärtklaffsdegeneration och dess

behandling. 
• Lördagen den 12/11 kl 9.15–15.00. Föreläsning om auskultation och fonokardiografi, demonstration 

av fonokardiografi med dator och övning med auskultation av hundar.

Föreläsare: Prof. Clarence Kvart, Prof. Jens Häggström, Dr. med. vet. Olaf Jöns

Plats: Sal FU 26 och Institutionen för Anatomi och Fysiologi HVC, SLU, Uppsala

Målgrupp: Veterinärer med hundpraktik. För att efter genomförd kurs få behörighet att  kontrollera hjärt-
status, där detta skall registreras av SKK (cavalier King Charles spaniel), krävs förutom godkänd kurs,
3 års heltidstjänstgöring i smådjurspraktik.

Kostnad: 2 000:- exkl. moms vilket inkluderar kursboken ”Cardiac Auscultation and Phonocardiography”.
Kursavgiften är reducerad genom sponsring från Boehringer Ingelheim Vetmedica.

Anmälan: E-mail Clarence.Kvart@afys.slu.se eller skriv till Clarence Kvart, Box 7011, SLU,
750 07 Uppsala. Anmäl dig senast 30/10. Deltagarantalet är begränsat.

Vid anmälan ange: Namn, e-mail, adress, arbetsplats och telefonnummer.  Ange även fakturaadress.
(Plats på kursen erhålles när utsänd faktura betalats.) 

Upplysning: Prof. Clarence Kvart tel. 018-672131. 

Kurs i 

Kardiologisk diagnostik, speciellt bedömning av blåsljud samt 
Behandling av kronisk hjärtklaffsdegeneration hos hund

➤



HUND OCH OM ”NUTRIGENOMIC

TECHNOLOGY”  arrangeras i Stockholm,
Naturhistoriska museet, av Hill’s. 
Info: Kruuse Svenska AB, 
tel: 08-506 686 00 (SVT 10/05)

29/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS

HUND OCH OM ”NUTRIGENOMIC TECHNOLOGY”
arrangeras i Göteborg, Läppstiftet 
konferens, av Hill’s. Info: Kruuse
Svenska AB, tel: 08-506 686 00 
(SVT 10/05)

29/9–1/10 -05. 2ND NORDIC AO VET COURSE

– PRINCIPLES OF FRACTURE TREATMENT,
Skokloster. Arr: Svenska Djursjukhus-

föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

30/9 -05. SEMINARIUM MED TITELN:
GRÄNSLÖS REPRODUKTION – VAD IMPORTERAR

VI EGENTLIGEN? Skansen, Stockholm. 
Arr: Nordiska föreningen för husdjurs-
reproduktion, svenska sektionen. 
Info: ylva.persson@kv.slu (SVT 10/05)

3–6/10 -05. KURS I BUKKIRURGI PÅ NÖT-
KREATUR, Uppsala. Arr: Sektionen för
idisslarmedicin, Institutionen för 
kliniska vetenskaper, SLU (SVT 6/05)

5–6/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD,

Göteborg. Arr: Livsmedelsverket i
samarbete med Socialstyrelsen. 
(SVT 4/05)

12–13/10 -05. TEMADAGAR OM SÄKRARE

DRICKSVATTEN – MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD,
Stockholm. Arr: Livsmedelsverket i
samarbete med Socialstyrelsen. 
(SVT 4/05)

13–14/10 -05. KURS I AMBULANT HÄST-
PRAKTIK – VAD ÄR BÄST FÖR HÄST, Mullsjö.
Arr: Jordbruksverket, Distriktsveteri-
närerna. (SVT 7/05)

14–16/10 -05. KURS I RESPIRATORISKA SJUK-
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Lördagen den tolfte november
anordnas den traditionella
Phlugan-festen anno 2005!
16.30 serveras fördrink utanför
Aulan i undervisningshuset.
Efter fördrink samt femte
årskursens spex serveras mid-
dagen på Ultuna Restaurangen.
Klädsel: Smoking
Kostnad: Vet stud 550:-, övriga
600:- 
Betalas in på B.G 895-5981
Sista inbetalningsdatum: 10/10
Var vänlig ange namn (+ ev. namn
före namnbyte), startår och av-
gångsår på stutis, födelsedatum
samt eventuella middagsönske-
mål såsom cider/öl till förrätten,
vegan, vegetarian, ej svartsoppa,
allergier o.dyl. på inbetalningen.
Eventuella frågor:
v03emli1@stud.slu.se

Hjärtligt Välkomna 
önskar 

VMF:s Klubbverk
genom 

Klubbmästare Emma Lindblad

Phlugan-festen 2005

Presenterar

Instrumentkännedom 
och operationssalsrutiner 

för små och stora djur
Datum: 17–18 november 2005 (torsdag–fredag)
Plats: Ultuna, SLU i Uppsala
Pris: 4.000:- exkl. moms (kaffe, lunch & kompendium ingår)

Kursen är en tvådagarskurs som riktar sig till djurvårdare/djursjukvårdare
som arbetar på kliniker och djursjukhus. 

Kursen innehåller instrumentvård, förberedelse av patienter, operations-
personal och operationsrum. Steril assistans under operation. Aseptik,
sterilisering och desinfektion. Såväl praktiska som teoretiska aspekter
kommer att behandlas på kursen.

Ytterligare information finns på vår hemsida http://smadjur.slu.se
där du också kan anmäla dig eller ring 018-67 29 42.

Vi søker:
DOKTORGRADSSTIPENDIAT

Ved Norges veterinærhøgskole – Seksjon for småfeforskning i
Sandnes – er det ledig en 4-årig stipendiatstilling i flåttbårne syk-
dommer hos sau. Søknadsfrist: 20. september 2005.

For fullstendig kunngjøring og kontaktinformasjon viser vi til våre
nettsider www.veths.no

➤



DOMAR HOS HUND OCH KATT, Thorskogs
Slott, Västerlanda. Arr: Vet Travels
(SVT 5/05)

15–16/10 -05. KURS I ETOLOGI, Uppsala.
Arr: Kompetenscentrum smådjur 
(SVT 1/05)

21–22/10 -05. KURS I ÖVERVAKNING OCH

MONITORERING AV SMÅDJUR,  Hässleholm.
Arr: SweVet Piab AB. (SVT 8–9/05)

23–24/10 -05. KURS I ÖVERVAKNING OCH

MONITORERING AV SMÅDJUR, Stockholm.
Arr: SweVet Piab AB. (SVT 8–9/05)

10–11/11 -05. ÅRETS VETERINÄRMÖTE,
Ultuna. Arr: Sveriges Veterinär-
medicinska Sällskap och Sveriges
Veterinärförbund (SVT 16/04)

10–12/11 -05. KURS I SAMBAND MED

VETERINÄRMÖTET: HOOF AND JOINT DISEASES

AND FARRIERY SAMT CLINIC-DAG – OLIKA

BESLAGSTYPERS ANPASSNING TILL OCH PÅ-
VERKAN PÅ HÄSTEN, Ultuna. 
Arr: SVS Hästsektion (SVT 10/05)

12/11 -05. KURS I DIAGNOSTIK AV BLÅSLJUD

HOS HUND, Uppsala. 
Arr: professor Clarence Kvart och 
professor Jens Häggström 
(SVT 16/04) 

16–18/11 -05. KURS I NEUROLOGI HOS

HUND OCH KATT, DEL 1, Uppsala. 
Arr: Kompetenscentrum smådjur 
(SVT 8-9/05)

24–25/11 -05. KURS I MJUKDELSKIRURGI,
Uppsala. Arr: Kompetenscentrum
smådjur (SVT 1/05)

25–26/11 -05. KURS I DERMATOLOGI STEG 1,
Knivsta. Arr: Svenska Djursjukhus-
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SACO fortsätter nu sina kunskapsdagar för egenföretagare med nya inspirationsdagar i samarbete med
medlemsförbunden, däribland Sveriges Veterinärförbund, för företagande medlemmar (i samverkande
förbund). Dagarna är också öppna för medlemmar som funderar på att starta eget.

SACO har engagerat några av landets mest uppskattade föreläsare:
I Göteborg: Johan Stael von Holstein, serieentreprenör och Anders Andersson, förlagschef för Privata

Affärer Förlag AB
I Umeå: Ola Fuerst, ek dr, Stockholms Universitet och Britt-Marie Ahrnell, konsult och författare

Datum och plats: 
Den 29 september 2005 kl 09.00–16.30 i Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg
Den 29 november 2005 kl 09.00–16.30 i Folkets Hus, Vasaparken, Umeå

Seminariena är kostnadsfria men SACO debiterar 500:- för sina omkostnader om du är anmäld, men
uteblir utan att meddela detta senast 3 dagar innan seminariet äger rum.

Ytterligare information finns på SACO:s hemsida www.saco.se. 
Frågor besvaras av Jonas Bengtsson, jonas.bengtsson@saco.se, tel: 08-613 48 88 eller Ingrid Domeij,
ingrid.domeij@saco.se.

Kurser för egenföretagare

Inspirationsdagar för kunskapsföretagare

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Östhammar/Tierp – en heltidsanställning (dnr 06-6344/05)

Örnsköldsvik – en heltidsanställning (dnr 06-6345/05)

Högsäter – ett långtidsvikariat 100 % t.o.m. 31 augusti 
(dnr 06-915/05)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se

Sista ansökningsdag 21 september 2005.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping tfn 036-15 50 00
e-post: jordbruksverket@sjv.se

➤



föreningen Utbildning AB. 
(SVT 3/05)

25–26/11 -05. MASSAGEUTBILDNING HUND,
Göteborg. Arr: Svenska Djursjukhus-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

INTERNATIONELLA

Fler internationella kurser hittar Du 
på Vet Agendas hemsida: 
www.vetagenda.com och på British
Small Animal Veterinary Associations
hemsida: www.bsava.com

■ Nya
20–22/4 -06. VOORJAARSDAGEN arrangeras
av NACAM och NEVA i Amsterdam,
Nederländerna. 
Info: www.voorjaarsdagen.org, 
Eurocongres Conference Management,
J van Goyenkade 11, PO Box 74713,
1070 BS, Amsterdam, Nederländerna.
Tel: 0031-(0)20-6793411, 
fax: 0031-(0)20-6737306, 
e-post: info@voorjaarsdagen.org

■ Tidigare publicerade
14–17/9-05. BEVA KONFERENS, Harrogate,
England (SVT 1/04)

23–25/9 -05. FELINE CONGRESS,
Antwerpen, (SVT 10/05)

27/9 -05. FÖRELÄSNING OM ARTROS HOS HUND

OCH OM ”NUTRIGENOMIC TECHNOLOGY”,
Köpenhamn, Danmark(SVT 10/05)

28/9–1/10 -05. A NEWLY DEVELOPED INTER-
NATIONAL COURSE IN THE NETHERLANDS:

Stiftelsen Svensk Hästforskning inbjuder härmed forskare att ansöka om forskningsbidrag för verksamhetsåret 2006.
Senaste ansökningsdag är den 1 oktober 2005. Beslut meddelas i januari 2006.

Stiftelsen Svensk Hästforskning har bildats av Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) i samverkan
med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). För att främja svensk
hästforskning avsätter ATG, Agria och SLF tillsammans drygt 5 miljoner kronor per år till forskningsstiftelsen. Då det
är en insamlingsstiftelse finns också möjlighet för enskilda och organisationer att bidra till svensk hästforskning.
Bidrag kan lämnas genom insättning på stiftelsens 90-konton, Pg 90 00 38–1 eller Bg 900-0381.

Prioriterade forskningsområden
Inför höstens ansökningsomgång annonseras följande av hästnäringen prioriterade forskningsinriktningar:
• Skador, sjukdomar – åtgärder och förebyggande samt hållbarhet, arv och miljö
• Hästen – miljön, människan och samhället
• Djurskydd – förebyggande av dopning och otillåtna behandlingar/åtgärder

Närmare information rörande prioriterade forskningsområden inför 2006 samt övriga villkor – se PM på respektive
organisations hemsida (enligt nedan). 

Ansökningar
Ansökningar skall ske via SLFs nya elektroniska ansökningssystem, se www.lantbruksforskning.se/service/ för vidare
anvisningar. När det gäller ansökan om fortsatta bidrag för pågående projekt, måste grundansökan registreras!
Senaste ansökningsdag är den 1 oktober 2005.

Har du frågor kring forskningsstiftelsen?
Kontakta Peter Kallings, forskningschef (mob.tel. 070-527 2011) eller Olof Karlander, ordförande, Stiftelsen Svensk
Hästforskning (mob.tel. 070-527 2064). Adress: Hästsportens Hus, Solvalla, 161 89 Stockholm. Tel: Vx 08-627 2000,
Fax: 08-799 2895 eller via e-post: peter.kallings@nshorse.se. 

Ytterligare information finns på hemsidorna: www.atg.se (under Hästveterinären, Forskningsinformation),
www.agria.se (under Veterinär, Agrias forskningsfond) samt www.lantbruksforskning.se (under Forskarservice) – där
finns en länk till det elektroniska ansökningssystemet med anvisningar.

Utlysning av
Forskningsbidrag 2006

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  11 • 2005 53

Herofonden – pensionsfond för veterinärer‘
Herofonden är en privat pensionsfond för veterinärer inom Sveriges
Veterinärförbund. Veterinärer som är över 60 år kan idag få del av
fondens avkastning. De krav som ställs är att veterinären under tio
år ska ha betalat en årlig premie till fonden och under samma tid
ha varit medlem i SVF. 

Idag uppgår premien till Herofonden till 180 kronor per år. När
veterinären fyllt 60 år får inte fler premier betalas, vilket innebär
att den person som vill få del av medlen måste börja betala till
fonden senast vid 50 års ålder. Tilldelningen beräknas på avkast-
ningens storlek och på hur länge veterinären har betalat till fonden.

Ytterligare upplysning om Herofonden finns i SVT nr 10/04 eller
på veterinärförbundets hemsida www.svf.se. Ring eller skriv till
Sveriges Veterinärförbund om du vill gå med i Herofonden. Tele-
fonnumret är 08-545 558 20.

➤



FOCUS ON THE EQUINE SPINE, BASE COURSE,
PART 1, Houten, Nederländerna 
(SVT 10/05)

28/9–2/10 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE I SACROPELVIC, Sittensen,
Tyskland (SVT8–9/05)

30/9–1/10 -05. BVA CONGRESS 2005,
London. (SVT 2/05)

30/9–2/10 -05. EQUINE NUTRITION

CONFERENCE, ENUCO, Hannover, Tyskland
(SVT 1/05)

3–5/10 -05. KURS I NEW DIAGNOSTIC

TECHNOLOGIES: APPLICATION IN ANIMAL

HEALTH AND BIOLOGICS CONTROL, 
Saint Malo, Frankrike (SVT 16/04)

8–9/10 -05. EQUINE ORTHOPAEDIC CASE

DAYS, Bonn, Tyskland (SVT8–9/05)

10–14/10 -05. SURGERY AND EXPERIMENTAL

PROCEDURES A, KURSUSNR. 150143 (ingår i
modul 4 – Experimental Procedures
and Animal Models, Master of
Laboratory Animal Science), Danmark
(SVT 5/05) 

16–20/10 -05. THE 20TH INTERNATIONAL

CONFERENCE OF THE WORLD ASSOCIATION

FOR THE ADVANCEMENT OF VETERINARY

PARASITOLOGY (WAAVP 2005
Conference), Christchurch, 
Nya Zealand (15/04)

28–30/10 -05. BCVA (BRITISH CATTLE

VETERINARY ASSOCIATION) CONGRESS,
Torquay, UK (SVT 8–9/05)

30/10–13/11 -05. SIXTH ANNUAL EQUINE

ADVENTURE, Spanien och Portugal 
(SVT 8–9/05)

2–6/11 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE II THORACOLUMBAR,
Sittensen, Tyskland (SVT8–9/05)

21–22/11 -05. NKVET ARRANGERAR SITT

19 SYMPOSIUM MED TITELN: PREVENTION OF

BOAR TAINT IN PIG PRODUCTION, Garder-
moen, Norge. (SVT 10/05) 

7–11/12 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE III CERVICAL, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/05)

14–17/12 -05. A NEWLY DEVELOPED

INTERNATIONAL COURSE IN THE NETHERLANDS:
FOCUS ON THE EQUINE SPINE, BASE COURSE,
PART 2, Houten, Nederländerna 
(SVT 10/05)

18–22/1 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE IV EXTREMITIES, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/05)

22–26/1 -06. 9TH WEVA CONGRESS,
Marrakech-Morocco (SVT 5/05)

22–26/2 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE V INTEGRATED, Sittensen,
Tyskland (SVT 8–9/05)

25/2–4/3 -06. THE 2ND WORLD VETERINARY

ORTHOPAEDIC CONGRESS, Keystone,
Colorado, USA (SVT 10/05)

21/4–23/4 -06. ANIMAL TRAINING &
BEHAVIOR SEMINAR, München, Tyskland.
Arr: Ocean OdysSeas, LLC. 
(SVT 7/05)
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kanslinytt

Informationsskyldighet enligt
MBL

Fackets rätt till fortlöpande information
om verksamheten i § 19 medbestäm-
mandelagen utvidgas till att omfatta
även arbetsgivare som inte är bundna till
kollektivavtal. De nya reglerna började
gälla från den 1 juli 2005.

➤

Ny adress? 
Nytt namn?

Meddela oss på förbundskansliet
om du flyttat eller bytt namn.
Svensk Veterinärtidning kommer
snabbare fram till dig om vi har
din rätta adress.

Ring nu! 08-545 558 20
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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 
ANDERS FORSLID 0413-55 32 20
ANETTE KARLSSON 0510-248 44  
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
THOMAS SVENSSON 0370-813 61

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

THERESE EDSTRÖM

ANNA EINARSSON

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: LARS-ERIK STABERG

Sekreterare: KARIN LAMBERTSSON

SVENSKA BESIKTNINGSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – BVF
Ordförande: MONA-LISA DAHLBOM-WIEDEL

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER 
I ADMINISTRATIV TJÄNST –VIAT
Ordförande: ANDERS NORLING

Sekreterare: OLLE RYDELL

FÖRENINGEN FÖR VETERINÄRER
VID VETENSKAPLIGA INSTITU-
TIONER – FVVI
Ordförande: BODIL STRÖM-HOLST

Sekreterare: INGER LILLIEHÖÖK

PRIVATPRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: THERESE EDSTRÖM

Sekreterare:  PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

IN MEMORIAM 

Stig Jansson in memoriam
F distriktsveterinären i Vara, Stig Jansson,
avled hastigt den 8 augusti 2005. Han
var född 1923 i Göteborg och avlade 
studentexamen där 1942. Samma år in-
skrevs han vid Kungl Veterinärhögskolan
i Stockholm och avlade veterinärexamen
1951. Efter diverse vikariat tjänstgjorde
han som AI-veterinär i Vara 1952–65
och bedrev privatpraktik i Vara 1966.
Han fick tjänst som distriktsveterinär i
Vara 1968 där han blev kvar till sin pen-
sion 1988. Han blev alltså Varaslätten
trogen under praktiskt taget hela sin
yrkesverksamma tid. Han sörjs närmast
av hustrun Karin och sonen Håkan med
familj. Stig växte upp i Masthugget i
Göteborg men tillbringade en stor del av
sin barndoms- och ungdomstid i en
agrar miljö, närmare bestämt i Svenstorp
utanför Skövde där han stormtrivdes
dels hos sin morbror som var mjölnare
och dels hos sin farbror som drev jord-
bruk och tillverkning av tröskverk. Här
grundlade han sin kärlek till hästen och
vistelsen på landet kom att bli avgörande
för hans yrkesval.

Stig var en fin represen-
tant för veterinärkåren.
Han fick verka under
distriktsveterinärorganisa-
tionens guldålder medan
fortfarande familjejord-
bruket stod i centrum
med sin blandade djur-
hållning. För Stig var det
en favör att få vara veteri-
när. Han älskade sitt ar-
bete och brydde sig föga
om ledigheter. Han blev
mycket omtyckt och det finns många
vittnesmål om uppskattning från djur-
ägarna i Varadistriktet. Han var alltid
beredd att ställa upp. Stigs personliga
engagemang för såväl djurbesättningarnas
hälsoläge som ägarnas dagliga bekymmer
för onekligen tankarna till den engelska
veterinären James Herriots populära
skildringar där veterinärpraktiken är
navet i berättelserna om händelserna i
bygden. Tala om den gamla goda tiden!
Familjejordbrukets deklinering var en
styggelse för Stig och han ondgjorde sig
över globaliseringens negativa hälsomäs-
siga och etiska effekter för våra husdjur.

Stig var en sann patriot av den gamla
stammen. Hans försvarsvilja var ett arv

från fadern och accentue-
rades vid militärtjänst-
göringar, givetvis vid
hästregementen som K3
och A2. Han var en fram-
trädande medlem i
Götiska förbundet och
hans historiska kunska-
per var gedigna.

När vi den 1 september
1942 påbörjade våra stu-
dier på gamla Stutis var
Stig en av de 20 utvalda.

Fler var vi inte på den tiden i varje
årskurs. Det gjorde att vi lärde känna
varandra mycket väl genom dagligt
umgänge i anatomisalen, på laboratorier
och kliniker. Redan på ett tidigt stadium
uppenbarades Stigs klara intellekt och
smått filosofiska framtoning. I vår krets
blev han den pålitlige kamraten med
beteckningen Chaban som nome de
guerre.

Våra tankar går nu till Karin, som så
många andra distriktsveterinärhustrur
stått för markservicen och kontakterna
med djurägarna.

För kurskamraterna
Bengt Ehn

Sten Hedner



MAN BRUKAR JU SÄGA att det är resultatet som räknas.
Engelsmännen uttrycker detta med orden ”The proof of the
sausage/pudding is in the eating”. Vackra föresatser och
stolta deklarationer är alltså inte tillräckligt. ”Upp flyga
orden, tanken stilla står – korv utan senap sällan magen
når.” Jag är inte säker på att Shakespeare fick ihop det så
på slutet, men tanken var i alla fall klar, det är resultatet
som räknas. Som dramatiker visste han att om man
visar ett skjutvapen i första akten, så måste man
komma till skott i den tredje. I annat fall går luften ur
den dramatiska sufflén.

En lärarinna frågade en gång en förstaklassare vid höst-
terminens upprop vad han hette. ”Carl, Philip, Napoleon”
blev det stolta svaret. Svaret på följdfrågan angående tilltals-
namnet blev däremot en antiklimax, ”hemma kallas jag
för korven”. Det började alltså bra, men ”det räcker inte
med att ropa halleluja, man måste göra det också”, som
en frikyrkopastor en gång konstaterade. Det är resultatet
som räknas.

I vissa fall spelar metoden mindre roll för resultatet.
Herrar Danielsson och Alfredsson fick en gång i ett radio-
program frågan om hur man bäst avlivar gäss. Bör de
stickas eller ska man hugga huvudet av dem? Det salomo-
niska svaret blev att det är hugget som stucket. Resultatet
blir detsamma.

Det gäller dock att nå ända fram. En religiös omvändelse
kan som bekant förändra en människa i grunden. En slaktare,
som blivit frälst, vittnade en gång vid ett väckelsemöte om hur
han fått en annan syn på livet och dess mening. Han hade sin
business med tillhörande småskalig charkuteritillverkning på
landet och på betryggande avstånd från tillsynsmyndigheter,
kontrollanter och besvärande konkurrenter. Man kan förmoda
att hans egenkontroll mest såg till det ekonomiska resultatet.
Nu deklarerade han stolt ”jag har slaktat kor, hästar, får och
grisar, men nu ska jag slakta själva djävulen!”. Från en rad lång
bak i bönehuset uttrycktes då en from förhoppning, ”gör bara
inte korv av honom!”.  Man får förmoda att reservanten var
rädd för elak bismak. De gastronomiska följderna av tidigare
förändringar av korvrecepten gav förmodligen anledning till
oro för resultatet av ännu oprövade ingredienser.

Det förhöll sig helt annorlunda med blodkorven, som 
serverades på julagillet hos Harald Blåtand i Jellinge. Den var

anrättad på gammalt sätt och enligt recept utan oprövade
kryddor. Rykande kittlar spred väldoft över vikingarna som
bänkat sig kring långborden i hallen. Åt envar lades en god aln
blodkorv, eller mera om någon så ville. ”Den lukten är bäst av
allt”, sade Orm stilla. ”Det är timjan i” sade Toke med bruten
röst. Sedan åt de enligt Bengtsson en god stund under tyst-
nad, ty de hade länge farit illa i andalusiernas land.

Och allting har en ände men korven den har två, pann-
kakan har ingen, men den tar slut ändå. Detta gäller även
kåserier.

LARS BRATTBERG

❘ ❙❚ kåseri
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Korv med gott resultat
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i oktober 2005

MARIA HURST, Knivsta, 50 år den 1/10
ERIK NØRREGÅRD, Löderup, 50 år 
den 4/10
PER E JONSSON, Tystberga, 60 år 
den 6/10
KARIN BERGSTRÖM, Uppsala, 50 år 
den 10/10
LARS DAHLGREN, Stockholm, 70 år 
den 13/10
VIORIKA ALKAHATIB, Landskrona, 50 år
den 15/10
LARS ÅHLÉN, Hammarstrand, 50 år 
den 18/10
BIRGITTA VON OELREICH, Skara, 60 år 
den 28/10
JAN-ERIK MÅRTENSSON, Kristianstad, 
60 år den 30/10

LENNART MELIN, Uppsala, 50 år 
den 31/10

Avlidna

F distriktsveterinär PER HENRIKSSON har
avlidit den 29 juli 2005. Han föddes
1921 i Örnsköldsvik, Västernorrlands
län, avlade studentexamen i Haparanda
1941 och veterinärexamen 1949. Han
var chefveterinär vid Gotlands seminför-
ening 1952. 1957 var han distriktsvete-
rinär i Byske och 1966 i Härnösand från
vilken tjänst han pensionerades 1985.

F distriktsveterinär STIG JANSSON har av-
lidit den 8 augusti 2005. Han föddes
1923 i Göteborg, Göteborgs och Bohus
län, avlade studentexamen där 1942 och
veterinärexamen 1951. Se in memoriam
på sidan 56.

Norsholms Djurvårdscenter AB inrymmer verksamheten på Norsholms
Djursjukhus, vid Göta Kanal i Norsholm mellan Norrköping och Linköping
samt filialkliniken Kneippens Veterinärklinik i Norrköping. 
Verksamheten drivs av fem klinikveterinärer och en TA-personalstab på 
f n 12 personer, de flesta med djursjukvårdarutbildning samt en narkos-
sköterska och en hundfysioterapeut. Företaget omsätter ca 12 milj kr på
ca 10 000 –12 000 patienter årligen. Vi har en nyöppnad rehabiliterings-
avdelning med hundsim, fysioterapi och hundmassage.

Fyra av våra veterinärer innehar specialistkompetens i sjukdomar på
hund och katt och den femte veterinären är under utbildning inför
examination. Vi är ett väl sammansvetsat gäng med en god team-anda
och har ett gott arbetsklimat och vi söker nu, på grund av en nära
förestående tjänstledighet, en klinikveterinär som har ett stort intresse 
för smådjurssjukvård och djurägarkontakter.

Tjänsten avser en heltidstjänst, men även deltid kan diskuteras, under
minst 6 månader med start under oktober/november 2005. Det finns stor
möjlighet till förlängning till en tillsvidaretjänst om allt fungerar bra och vi
trivs med varandra. Möjlighet till utbildning för specialistkompetens i
sjukdomar för hund och katt finns.

Välkommen med Din efterlängtade ansökan med meritförteckning,
senast 25/9 2005, till: 
Norsholms Djurvårdscenter AB, Biskop Henriks väg 6, 610 21 Norsholm.

Mer information om tjänsten kan fås av klinkchef Arne Adolfsson och
klinikveterinär Rebecka Frey på tel: 011-36 85 85, 011-23 82 00, 
mobil: 0708-57 69 59 (Arne A)

NORSHOLMS DJURVÅRDSCENTER AB
söker en klinikveterinär




