
ETERINÄRTIDNINGEN HAR PÅ LEDARPLATS tidigare i år uppmärk-
sammat den accelererande smugglingen av hundar från Östeuropa,

och de smittskyddsrisker detta medför. Ett annat, inte lika uppmärk-
sammat fenomen, är ökningen av legalt införda gatuhundar från främst
Sydeuropa. Enligt kontakter från praktiserande veterinärer till veterinärför-
bundet upplevs förekomsten av ”adopterade” gatuhundar ha ökat kraftigt
under det senaste året. Samma uppfattning framför Svenska Djursjukhus-
föreningen genom sin ordförande Ole Frykman. Eftersom införseln av hun-
dar från Spanien, Portugal, Grekland med flera EU-länder i Sydeuropa är fri
så länge vaccinations- och avmaskningskraven uppfylls, finns ingen objektiv
statistik över hur många djur som verkligen förs in varje år.

Problemet med gatuhundarna är att de kommer från en miljö med
extremt högt smittryck, samtidigt som de under sin tid i ”det fria” inte fått
någon smittförebyggande vård. Detta avspeglar sig hos de djur som får ett
nytt hem i Sverige, genom att många bär med sig sjukdomar hit. Antalet fall
av t ex leishmanios har ökat dramatiskt på landets veterinärklinker under de
senaste åren. Fram till år 2000 var det bara 0–3 rapporterade fall per år, för
att komma upp i 27 rapporterade fall 2003 och 13 fall 2004. Antalet fall
rapporterade till SJV hittills under 2005 är 16, och de lär bli fler.

Så sent som i början av oktober ringde en uppgiven veterinär till veteri-
närförbundet och meddelade att han nu hade sitt tredje leishmaniosfall på
ett år. Hunden hade bara tre dagar innan veterinärbesöket kommit från
Spanien som ”adopterad” gatuhund, men uppvisade långt framskridna sym-
tom på leishmaniainfektion. Djuret var avmagrat, hade förstorade subman-
dibularlymfknutor och sårigheter på öron och nosrygg. Djurägaren hade
fått med sig örondroppar för ”soleksem”, men ett blodprov visade mycket
höga antikroppstitrar mot Leishmania infantum.

Det har sagts förut men förtjänar att upprepas: de importerade gatu-
hundarna medför såväl smittskyddsmässiga som djurskyddsmässiga pro-
blem. Leishmanios liksom leptospiros och andra tänkbara sjukdomar som
hundarna kan föra med sig är dessutom zoonoser. Att hävda att aktuella
vektorer inte finns i Sverige och smittorna därför inte kan spridas här är
dumdristigt. Det introduceras kontinuerligt nya mygg- och flugarter även 
i vårt land, och förr eller senare dyker det upp en art som kan sprida 
leishmaniaparasiten till människa och andra djur.

Eftersom införseln av gatuhundarna är laglig, och dessutom ofta roman-
tiseras och uppmuntras i media, står veterinärkåren här inför ett stort 
pedagogiskt problem. Vi måste dock vara lika tydliga med riskerna kring
gatuhundar som med riskerna kring smuggelhundar. Det finns oönskade
svenska hundar som behöver nya ägare, dit man kan rekommendera män-
niskor som vill ta hand om djur i nöd. Det finns också seriösa
organisationer i gatuhundarnas länder som omplacerar djuren i
det egna landet, dit man kan skänka pengar om man vill hjälpa
de utsatta hundarna. Den sämsta lösningen är att flytta gatu-
hundarna och deras mikroorganismer till Sverige, ett bud-
skap som hela veterinärkåren måste hjälpas åt att sprida.

JOHAN BECK-FRIIS

Informationschef, SVF 
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en 1 januari 2004 bildade SLU
fakulteten för veterinärmedicin och

husdjursvetenskap (VH) genom en
sammanslagning av den tidigare fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursinstitutionerna
vid f d lantbruksfakulteten (JLT). Dekanus för
den nya fakulteten blev Arvid Uggla, professor
i parasitologi vid SLU. 

SVT träffar Arvid Uggla drygt ett och ett
halvt år efter att han tillträtt som dekanus, för
att ta reda på hur han ser på sitt jobb och vad
han har för tankar om fakultetens framtid. Att
vara högste chef för en hel fakultet innebär en
utsatt position, och VH-fakulteten har dess-
utom genomgått en omvälvande och delvis
smärtsam utveckling sedan sitt bildande.

Arvid Uggla sticker inte under stol med att
hans första tid som dekanus tidvis varit tuff.

– Den nya fakulteten fick överta ett under-

skott på 60 miljoner kronor och vi fick den
otacksamma uppgiften att genomföra nedskär-
ningar som krävdes för att anpassa våra verksam-
heter till givna anslag, konstaterar han. Det kom
nu klara besked från universitetsledningen att
budgeten inte fick överskridas – dessutom
skulle det ackumulerade underskottet börja
avarbetas. Fakulteten hade som krav att se över
hur resurserna användes, vilket tvingade fram
nytänkande inom flera områden.

STORA PERSONALMINSKNINGAR
Den gamla fakulteten för veterinärmedicin hade
under lång tid sett hur anslagen urholkades
med några procent per år, fortsätter Arvid
Uggla. Man fick inte full uppräkning av stats-
anslagen för de årliga löne- och prisökningarna,
och resultatet blev ett gradvis ökande under-
skott. 

TEXT OCH FOTO:
JOHAN BECK-FRIIS

– Den nya fakultetsledningen fick den otacksamma uppgiften att genomföra nedskärningar som krävdes för att anpassa våra verksam-
heter till givna anslag, konstaterar Arvid Uggla.
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Dekanus vid VH-fakulteten,
på väg mot framtiden

Att vara dekanus för
SLUs veterinär- och
husdjursfakultet är
både ett ansvarsfyllt
och utsatt arbete. SVT
har träffat nuvarande
dekan Arvid Uggla 
och fått ta del av hans
syn på veterinärutbild-
ningen, den veterinära 
forskningen och fakul-
tetens framtid.

D
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Under de två senaste åren har den nya fakul-
teten därför tvingats minska sin personalstyrka
med drygt 70 personer, vilket betyder mer än
tio procent av den totala bemanningen.
Minskningen har skett genom naturlig avgång,
genom uppsägningar eller genom att inte åter-
besätta utgångna vikariat. Nedskärningarna
har främst drabbat den tekniska personalen,
men indirekt och även direkt forskare och lära-
re. Många som kommit in i verksamheten via
externa projekt har tidigare kunnat gå över på
statsanslag, vilket bundit upp institutionernas
resurser. Att institutionerna därför tvingas säga
upp medarbetare som inte längre har externa
pengar har medfört en tuff och osäker arbets-
situation för många av fakultetens forskare,
konstaterar Arvid Uggla.

GRUNDUTBILDNINGEN I STÖPSLEVEN
På frågan om hur grundutbildningen av veteri-
närer påverkats av nedskärningarna svarar
Arvid Uggla att fakulteten har svårigheter att
själv göra en övergripande utvärdering av
utbildningens kvalitet. Det saknas bland annat
relevanta kriterier och jämförelsematerial. En
grundlig utvärdering av den svenska veteri-
närutbildningen gjordes dock i slutet av 1990-
talet av EAEVE som är den europeiska sam-
manslutningen för veterinärutbildningsanstal-
ter. Den svenska veterinärutbildningen fick då
mycket goda omdömen. En ny utvärdering
skall göras både av EAEVE och Högskole-
verket 2007. 

Arvid Uggla tycker därför det är olyckligt att
veterinärförbundet framför att nyutbildade
svenska veterinärer har dåliga praktiska kun-
skaper. Dels riskerar detta att slå tillbaka på
veterinärkåren i sin helhet som i allmänhetens
ögon framstår som dåligt utbildad, dels anser
han att uppfattningen är onyanserad. Dagens
unga veterinärer har bredare veterinärmedi-
cinska kunskaper än någonsin tidigare, slår
dekanus bestämt fast. Också vad gäller omfatt-
ningen av den kliniska färdighetsträningen står
sig den svenska utbildningen mycket väl i jäm-
förelse med andra europeiska utbildningar,
menar han.

Den kliniska träningen är självklart viktig,
men det är också den som gör att veterinär-

utbildning är så dyr att genomföra. Veterinär-
programmet får idag drygt 210 000 kronor per
student och år. Detta är nästan dubbelt så
mycket som läkarutbildningen får i statsanslag
och nästan tre gånger mer än vad andra natur-
vetenskapliga utbildningar, t ex husdjursagro-
nomutbildningen, får per student. Det är där-
för viktigt för fakulteten att visa vad det är för
speciella kostnader den veterinära utbildningen
för med sig, understryker dekanus. Ett led i
detta är att kunna särredovisa kostnaderna för
de kliniska verksamheterna.

För att få en effektivare drift och bättre
resursanvändning undersöker fakulteten nu
möjligheterna att omorganisera sina kliniker,
förklarar Arvid. Meningen är att driften av de
kliniska verksamheterna skall samordnas och
ombildas till att mer likna ett vanligt djursjuk-
hus. Den ekonomiska press som fakulteten
utsätts för tvingar alltså fram många föränd-
ringar, men det tror Arvid Uggla i flera fall kan
vara en nyttig utveckling.

AKADEMISKA DJURSJUKHUSET
För att förse dagens urbaniserade studenter
med praktisk träning, planerar SLU nya grepp
både beträffande lantbruksdjur, häst och
smådjur.

Kungsängens försöksladugård kommer t ex
att läggas ner och verksamheten flyttas till
Lövsta utanför Uppsala. Där finns redan fakul-
tetens svin- och fjäderfästallar och där ska ett
nytt mjölkstall för 250 kor byggas. Dessa
anläggningar kommer att bidra till att ge vete-
rinärstudenterna praktisk erfarenhet av djur-
produktion. 

På hästsidan har fakulteten länge haft pro-
blem med jourverksamheten, som för några år
sedan låg helt nere och nu bara drivs i begrän-
sad omfattning. När väl den nya djursjukhus-
organisationen trätt i kraft är det dock tänkt att
hästjouren ska fungera 24 timmar om dygnet
igen, säger Arvid Uggla. Detta hoppas dekanus
ska inträffa under 2007, men smådjursjouren,
som också har drivits i begränsad omfattning
det senaste året, ska redan efter nyår återgå till
dygns- och årstäckande verksamhet. Med åter-
införandet av en fullständig jour följer också
förbättrade möjligheter för praktisk träning av



studenterna, påpekar dekanus. Hans mål är att
Ultuna och Uppsala ska få ett ”Akademiska
djursjukhuset”, fullt i klass med sin human-
medicinska förebild. 

Till allt pågående förändringsarbete kan 
läggas att fakulteten också planerar för omfat-
tande ny- och ombyggnationer vid norra delen
av Ultuna där även SVA finns. På detta sätt
kommer ett kraftfullt centrum för veterinär-
medicinsk och husdjursvetenskaplig undervis-
ning och forskning att skapas, hoppas dekanus.

BELÖNING FÖR DUKTIGA FORSKARE
På frågan om hur framtiden i övrigt ser ut, vill

Arvid Uggla tro att nedskärningarna nu är
över. Fakulteten har idag arbetat av sina
underskott även om några av institutionerna
fortfarande har obalanser. På forskningssidan
måste SLU vässa sig, säger han. Även om fakul-
tetens budget redan idag till omkring en tredje-
del består av externa inkomster måste man bli
än bättre på att dra in forskningsmedel utifrån.
VH-fakulteten har därför infört ett premie-
ringssystem för goda forskningsprestationer. Ju
mer man publicerar, ju fler doktorer man pro-
ducerar och ju mer externa forskningsanslag
man drar in, desto mer pengar kommer fakul-
teten att bidra med. 

VH-fakulteten genomför dessutom just nu
ett strategiarbete, där man ska identifiera ett
antal profilområden som fakulteten vill satsa
extra på. Vi måste kraftsamla inom utvalda verk-
samheter, säger dekanus, även om det medför
att några undervisningsämnen inte kan ges
samma forskningsbas som tidigare. Detta är
dock egentligen ingen ny situation eftersom
forskningsaktiviteterna redan idag är ojämnt
fördelade mellan ämnena.

I arbetet med att ta fram profilområden för
VH-fakulteten tycker Arvid det är viktigt att ha
en dialog med externa intressenter. Fakulteten
har därför bjudit in och haft besök av ett antal
organisationer och företag inom djur- och livs-
medelssektorerna, för att få deras åsikter om
prioriterade forskningsområden. Samtidigt ger
dessa samtal en möjlighet för fakulteten att 
diskutera framtida samarbetsprojekt.

– Verkligheten har ändrat sig mycket när det
gäller sponsring, konstaterar Arvid Uggla.
Exempelvis har idag både Jordbruksverket och
Agria placerat utbildningstjänster på fakulte-
ten. De fungerar som en indirekt förstärkning
av institutionernas kapacitet, samtidigt som
tjänsteinnehavarna får mycket tillbaka till sina
arbetsgivare. Fakulteten välkomnar denna typ
av stöd, och prefekterna uppmanas aktivt att
söka lämpliga externa samarbetspartners,
berättar Arvid.

DIALOG MED SVF
En av de externa aktörer som VH-fakulteten
har att göra med är förstås Sveriges Veteri-
närförbund. Så sent som i september 2005
träffades företrädare för veterinärförbundets
styrelse och hela fakultetsnämnden. Arvid
Uggla tycker det är positivt att förbundet och
fakulteten träffas för gemensamma diskussio-
ner av denna typ. SVF har en viktig roll i att
framhålla behovet av en god kvalitet i utbild-
ningen, säger han. Samtidigt önskar dekanus
en större förståelse från förbundet för fakulte-
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Dagens studenter har bredare veterinärmedicinska kunskaper än någonsin tidigare,
slår dekanus bestämt fast.

SLU måste kraftsamla inom utvalda områden, menar Arvid Uggla, även om det med-
för att vissa undervisningsämnen inte kan ges samma forskningsbas som tidigare. 
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tens ekonomiska situation. – När fakulteten
väl fått spelreglerna fastställda måste vi faktiskt
leva med dem, menar han. Detta gäller för alla
verksamheter som är finansierade med offent-
liga medel.

Den största kampen om resurser sker inom
SLU, och där kan veterinärförbundet enligt
dekanus inte påverka särskilt mycket. Fakul-
tetsledningen har dock inte lagt sig platt utan
kämpar för sina resurser hela tiden, under-
stryker Arvid Uggla. Vad han tycker SVF kan 
hjälpa till med är att lobba för mer under-
visnings- och forskningsmedel externt, t ex i
politiska sammanhang genom att framhålla
veterinärens viktiga roll i samhället.

Ett område där dekanus helhjärtat stödjer
SVFs verksamhet är förbundets tydliga profil i
djurskyddsfrågor. – Här har SVF fått en roll i
samhället som gynnar trovärdigheten för hela
veterinärkåren och det stödjer våra strävanden
inom undervisning och forskning, säger han.

DIFFERENTIERAD UTBILDNING
Ett alldeles färskt beslut som Arvid Uggla
berättar om är att fakulteten nu bestämt att gå
vidare med att ta fram förslag på hur veteri-
närutbildningen ska kunna differentieras. Det
innebär att utbildningen kommer att kunna
delas i två eller tre profilområden, t ex smådjur,
stordjur och veterinär folkhälsovetenskap.
Under utbildningsgången kommer det i så fall
att vara de två eller tre sista terminerna som blir
differentierade. Representanter för SVFs styrelse
har gjort klart för fakulteten att förbundet inte
tycker detta är en bra lösning, men dekanus
menar att en sådan differentiering inte bör ses
som något dramatiskt.

– Redan idag har studenterna en elektiv 
termin, och en förutsättning för vår fortsatta
planering är att alla ska få legitimation även
med en differentierad utbildning, förklarar
Arvid. Skillnaden blir att studenterna inom det
nya systemet får ytterligare möjligheter att för-
djupa sig, menar han, och Veterinärmedicinska
Föreningen (VMF) har ställt sig positiv till våra
tankar. Om arbetet går enligt planerna är det
tänkt att en ny studieordning kan införas från
intagningen 2007.

En differentiering ställer samtidigt större
krav på fakulteten att erbjuda genomtänkta
fortbildningsprogram, för veterinärer som vill
byta arbetsområde eller få fördjupade kunska-
per inom något område. – Detta välkomnar vi,
konstaterar Arvid Uggla.

Någon systematisk allmäntjänstgöring (AT)
tror han däremot inte på. Visserligen skulle AT
vara önskvärt, men dekanus anser inte att den

är praktiskt och ekonomiskt genomförbar i
dagsläget. Att hitta praktikplatser och profes-
sionella handledare åt 100 studenter per år
inom de olika veterinära huvudfälten, och
dessutom finansiering för en sådan allmän-
tjänstgöring, är i princip omöjligt. Risken är
betydande att kostnaderna för en AT i stället
kommer att medverka till ytterligare reduce-
ringar av medlen till den generella utbildningen
på fakulteten.

– AT står alltså inte på fakultetens dagord-
ning, men de veterinära arbetsgivarna måste
naturligtvis precis som idag ta ansvar för in-
skolning av nya veterinärer i sin organisation,
konstaterar han.

INGA FLER NEDSKÄRNINGAR
Arvid Uggla ser trots alla osäkerhetsfaktorer
framtiden an med tillförsikt. VH-fakulteten
har fått en ny plattform att jobba ifrån. Man
kommer att göra allt för att ge studenterna en
maximalt bra grundutbildning och för att sti-
mulera en relevant och högkvalitativ forskning.

Arvid gör också helt klart att han nu inte
kan acceptera några fler nedskärningar i verk-
samheten. – Vi strävar på alla områden för att
få en optimal resursanvändning och nu måste
vi arbeta framåt för att bibehålla positionen
som en av de främsta veterinärutbildnings-
anstalterna i Europa, säger han.  

Som utomstående observatör kan man inte
göra annat än att önska Arvid Uggla och VH-
fakulteten all lycka till med detta för svensk
veterinärmedicin så viktiga arbete. God utbild-
ning och forskning är några av det moderna
samhällets viktigaste grundpelare, och en av-
görande framgångsfaktor för veterinärkåren.  ■

VH-fakulteten kommer att
göra allt för att ge studen-
terna en maximalt bra
grundutbildning och för att
stimulera en relevant och
högkvalitativ forskning,
lovar dekanus.



Verotoxinproducerande Escherichia
coli, VTEC, är orsak till allvarliga 
infektioner hos människor, och 
påvisas på knappt tio procent av
svenska mjölkgårdar. Artikeln 
beskriver en studie av hur man
genomför en kartläggning av 
smittan inom besättningen och 
en systematisk desinfektion av 
kontaminerade stallutrymmen.
Kombinerat med avskiljning av 
kroniska smittbärare kan de 
redovisade åtgärderna eliminera 
VTEC från mjölkkobesättningar.

INLEDNING
Infektion med Escherichia coli O157:H7
(E coli O157) har under senare år blivit
ett tilltagande problem inom human-
sjukvården. Ofta har kontakt med nöt-
kreatur, framför allt kalvar, eller konsum-
tion av opastöriserad mjölk förekommit
i sjukdomshistorien (11). Nationella
prevalensstudier av E coli O157 hos nöt-
kreatur har visat att cirka en procent av
nötkreatur i normalslakt varit positiva
vid träckprovsanalys (1). Besättnings-
prevalensen av E coli O157 bland
mjölkproducerande gårdar har också
undersökts. Resultatet indikerar att
knappt tio procent av svenska mjölkgår-
dar är smittade med E coli O157 (15).

I landet förekommer flera olika klo-

ner av E coli O157 (2). Man skiljer på
VTEC (verotoxinproducerande E coli )
och EHEC (enterohemorragisk E coli )
som är knutet till en human symtom-
bild (Ivar Vågsholm, personligt med-
delande, 1998). I Sverige har humanfall
framför allt varit associerade med
Escherichia coli O157:H7 med eaeA-
genen. eaeA-genen ger bakterien egen-
skapen att adherera till tarmepitelet där

den kan bilda toxiner som framkallar
sjukdomssymtomen (6).

Såväl utländska som svenska studier
visar att det framför allt är de unga 
djuren, avvanda kalvar upp till tolv
månaders ålder, som är bärare av VTEC
(5, 7) (Figur 1). Smitta kan överföras via
faeces såväl direkt från individ till indi-
vid som via en nedsmittad miljö. Detta
kan ske hos både djur och människor

LILIAN LANGE, leg veterinär, TORKEL EKMAN, leg veterinär, VMD och
MATS TÖRNQUIST, leg veterinär.*
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Sanering av mjölkkobesättningar från 
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FIGUR 1. Såväl utländska som svenska studier visar att det framför allt är de unga djuren,
avvanda kalvar upp till tolv månaders ålder, som är bärare av VTEC.

➤



(8). E coli O157 ger vanligtvis ingen
sjukdom hos nötkreatur (6). Man har
även sett att bakterien har lång överlevnad
i faeces (16). I föreliggande framställ-
ning kommer bakterien fortsättningsvis
att kallas VTEC.

Syftet med denna studie var att
undersöka om åtgärder såsom kartlägg-
ning av smittan inom besättningen, sys-
tematisk desinfektion av kontaminerade
stallutrymmen, kombinerat med av-
skiljning av kroniska smittbärare kan
eliminera E coli O157 från mjölkkobe-
sättningar. Alternativ för avskiljning var 
isolering eller slakt.

MATERIAL OCH METODER
Gårdar
Sju mjölkproducerande gårdar, där man
vid tidigare provtagning funnit Esche-
richia coli O157:H7 med eaeA-gen,
besöktes och prover togs. I fyra av dessa
besättningar kunde VTEC-positiva pro-
ver ånyo isoleras från djur och i dessa
besättningar utökades provtagningen
och saneringsarbetet. Studien utfördes
mellan våren 2000 och vårvintern 2002.

Provtagning
Individuella träckprover togs genom
rektalisering. I de fall besättningen hade
stora tjurar, som inte kunde fixeras,

samlades träckprover från boxgolvet.
Miljöprover togs, enligt instruktion från
SVA, genom att en steril gasvävs-
kompress fuktades med en lösning av
PBS (phosphate buffered saline) utan
Ca och Mg. Kompressen ströks över en
ca 30 cm x 30 cm stor del av den yta
som skulle undersökas.

Laboratorieanalys
Faeces- och miljöproverna analyserades
för VTEC O157 med SVAs ackrediterade
rutinmetod vilken involverar specifik
anrikning med magnetiska kulor och
PCR-metodik för konfirmering av viru-
lensgener (10). Individproverna poolades
på laboratoriet och analyserades som
samlingsprov. Laboratoriet sparade de i
samlingsproven ingående individuella
proverna så att de, vid senare behov,
kunde analyseras separat.

Sanering
Rengöring utfördes med hjälp av het-
vattenhögtryckstvätt. Antingen köptes
tjänsten eller tvättade lantbrukaren själv
(Figur 2). Därefter desinficerades ytorna.
I vissa fall kalkades spalt och golv under
ströbädden, alternativt användes desin-
fektionsmedlet Stalosan. Djuren flytta-
des under rengöringen, eller om det inte
var möjligt, skyddades de från vatten-

dimman med hjälp av presenningar som
hängdes upp. Före och efter rengöringen
togs miljöprover för att värdera rengö-
ringens effektivitet.

RESULTAT
De fyra gårdar där huvuddelen av för-
söket genomförts hade olika driftsformer
och förutsättningar för gruppering,
sanering och provtagningsintensitet.
Detta krävde en individuell lösning för
varje gård.

Gård A
Besättningen födde upp sina tjurkalvar
till slakt i spaltbox. Mjölkkorna, ca 70
djur, hölls i lösdrift och övriga ungdjur,
inklusive tjurar, föddes upp i en separat
byggnad. Denna besättning hade inte
möjlighet att gruppera djur efter smitt-
status.

Vid den inledande provtagningen var
ett av 14 samlingsprov bland mjölkkorna
positivt. I ungdjursstallet var alla ålders-
grupper, utom de mjölkutfodrade kal-
varna, positiva.

Endast ungdjursavdelningen blev
högtryckstvättad och desinficerad. Trots
högtryckstvätt och desinfektion hittades
positiva prover i miljön.

Vid provtagning tre månader efter
installning kunde smitta endast hittas i
prover tagna från golvet i tjurarnas spalt-
box och i ett av 14 samlingsprover från
mjölkkorna.

Kommentar Gård A
Smittrycket i ungdjursladugården var vid
början av studien högt. Före sanering
och betesgång var elva av 16 samlings-
prover positiva (69 %). Efter betesgång
(utom för de yngsta djuren samt tjurar i
spaltbox) och rengöring av ungdjurs-
stallet hade antalet positiva samlingsprov
sänkts kraftigt. Vid en visuell inspektion
som gjordes efter saneringen kunde man
konstatera att saneringen inte varit till-
räckligt bra, vilket också bekräftades av
de positiva miljöproverna.

Gård B
Besättningen hade 45 uppbundna mjölk-
kor. Kalvarna fanns i samma ladugård
som korna. Ungdjur, både tjurar och
kvigor, föddes upp i ett separat ung-
djursstall.
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FIGUR 2. Rengöring utfördes med hjälp av hetvattenhögtryckstvätt. Antingen köptes
tjänsten eller tvättade lantbrukaren själv.
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Saneringsarbetet inriktades på att
minska infektionsrisken för de unga
djuren och på att få mjölkladugården fri
från smitta. Ungdjursladugården, med
positiva djur och kontinuerlig drift,
ansågs för svår att försöka sanera.

Såväl VTEC-positiva som -negativa
ungdjur flyttades utomhus. Denna
besättning flyttade ut sina kalvar i
ensamboxar under rengöringen och de
flyttades inte tillbaka förrän de provta-
gits med negativt resultat. De ytor som
före rengöringen varit positiva vid prov-
tagning var efter rengöringen negativa
utom prov som togs från ett spaltgolv
som vid provtillfället inte hade beströtts
med släckt kalk.

Kommentar Gård B
Samtliga djur som fötts i mjölkladugår-
den efter saneringen var negativa vid
provtagning. Efter det lyckade sanerings-
resultatet i mjölkladugården utfördes
sanering och gruppering även i ung-
djursladugården (Figur 3). 

Figuren illustrerar hur antalet positiva
individer varierat mellan åtta olika prov-
tagningstillfällen under stallperioden i
ungdjursladugården. Mellan provtag-
ning 3 och 4 iakttog lantbrukaren hur
djuren hade förorenat sina vattenkoppar
i allt högre grad (Figur 4). Kopparna
byttes då ut till vattennipplar. Mellan
provtagning 4 och 5 sanerades ung-
djursladugården genom högtryckstvätt

och desinfektion (dock med ungdjur
kvar i stallet). Efter provtagning 5 slutade
man att strö Stalosan på spalten efter-
som djuren blev så intresserade av detta
att de slickade i sig av medlet. Efter
provtagning 6 hölls de djur som varit
positiva i en grupp för sig. Vid den
påföljande provtagningen (nummer 7)
provtogs endast de individer som vid

provtagning nummer 6 varit positiva
och antalet positiva individer hade sjun-
kit. Vid provtagning nummer 8 fanns
inte någon individ som var positiv i
ungdjursladugården.

Därefter var även alla djur i detta stall
negativa vid provtagning.

Gård C
Besättning C hade 70 uppbundna mjölk-
kor och höll både tjurar och kvigor i
spaltbox. Samtliga djur hölls i en och
samma byggnad. Provtagning gjordes
initialt av annan veterinär och i ett senare
skede i samband med denna studie. Vid
en genomgång av de tidigare resultaten
sågs att antalet positiva samlingsprover
hade en kulmen fram till sommaren
1999. Därefter sjönk antalet positiva
samlingsprov. 

Besättningen utförde en rengöring
under sommaren 2000. Visuellt var ren-
göringen inte tillfredsställande men
inget miljöprov var positivt.

Kommentar Gård C
Denna besättning sänkte successivt sitt
smittryck. Kalvarna hölls i enkalvsboxar
fram till avvänjningen. Boxarna rengjor-
des mellan varje kalv. Lantbrukaren
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FIGUR 3. Antal VTEC-positiva respektive -negativa individer i ungdjursladugården på gård
B under perioden augusti 2000 – maj 2001.

FIGUR 4.Mellan provtagning 3 och 4 iakttog lantbrukaren på gård B hur djuren hade
förorenat sina vattenkoppar i allt högre grad. Kopparna byttes då ut till vattennipplar.
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uppgav att han under sommaren 1999
byggde tillfälliga boxar för avvanda kal-
var för att minska gruppstorleken, och
för att kunna sälja förmedlingskalvar
efter förelagd provtagning inför försälj-
ning. Denna gruppering hade gjorts
utan någon provtagning för att utreda
vilka som var positiva eller negativa.

Gård D
Besättningen sålde sina tjurkalvar som
förmedlingskalvar. Mjölkkorna, drygt
80, hölls i lösdrift och övriga djur fanns
i en separat byggnad.

Vid initial provtagning för VTEC
kunde bakterien endast isoleras hos kal-
var som var tre till elva månader gamla.

Denna besättning hade möjlighet att
gruppera djur efter smittstatus inför
betesperioden. Strategin blev att endast
släppa ut djur som provtagits två gånger
med negativa resultat. VTEC-positiva

kalvar hölls i en box i ungdjursladugår-
den tills de testats med negativt resultat
och kunde sedan flyttas ut på bete.

Under sommaren rengjordes och des-
inficerades ladugården.

Kommentar Gård D
Förloppet komplicerades av en kalvamma
som utfodrade mjölk med felaktigt pH
till kalvarna. Det utlöste en tarm-
störning hos kalvarna och samtidigt sågs
en ökad förekomst av VTEC i denna
åldersgrupp. Vidare identifierades en
”kronisk” smittbärare, för närmare
beskrivning se under rubriken Effekt av
ålder på VTEC-status.

Vid provtagning före rengöring var
ett miljöprov från boxen med kalvamma
positivt trots att inga kalvar i denna box
hade lämnat något positivt prov.

Förekomsten av VTEC hade reduce-
rats i besättningen vid sista provtag-

ningen, med endast tre ej avvanda kalvar
och ett samlingsprov positivt, dock utan
positiva individprov. Ett år senare var
samtliga samlingsprover i denna ålders-
grupp negativa.

DISKUSSION
Isolering och gruppering
Att gruppera djur efter smittstatus är
svårt eftersom ladugårdar sällan har
extra utrymmen och tillräckligt flexibel
inredning (Figur 5). I de fall där grup-
pering har skett har det fungerat bra och
man har därigenom kunnat begränsa
smittspridningen bland kalvar i samma
åldersgrupp.

Sanering
I besättning A var ungdjuren fortfarande
negativa efter att ha vistats flera veckor i
stallet där positiva miljöprover hittats.
Detta indikerar att även om rengöringen
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FIGUR 5. Att gruppera djur efter smittstatus är svårt eftersom ladugårdar sällan har extra utrymmen och tillräckligt flexibel inredning.
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inte lyckats att fullständigt eliminera
bakterien, sänks smittrycket tillräckligt
för att djuren inte ska bli infekterade i
lika hög grad. Även i besättning B mins-
kade antalet positiva individer tydligt
efter saneringen.

Det visade sig vara svårt att helt
tömma ladugårdar på djur för att kunna
rengöra och sanera utrymmen. Djur-
stallar är på grund av sina höga kostnader
alltid fullt utnyttjade. Under betes-
säsongen är visserligen ungdjuren ute,
men när driften även omfattar uppföd-
ning av tjurar på spalt blir det aldrig
tomt i stallet, vilket gör det svårt att
sanera. Likaså kan det vara svårt att flytta
en stor grupp kalvar, som utfodras med
kalvamma när rengöringen ska göras.
Detta är ett viktigt observandum, efter-
som rengöring av djurutrymmen rekom-
menderas enligt djurskyddsföreskrifterna
och enligt SJVs råd för att minska risken
för EHEC. Den enda rimliga rengörings-
metoden är högtryckstvätt, men djur
ska inte finnas i byggnaden när den
utförs. Detta för att minska risken för
spridning av mikroorganismer via den
vattendimma som bildas (4).

Effekt av ålder på VTEC-status
I flera undersökningar har man visat att
den högsta prevalensen VTEC finns hos
unga djur (5, 7). En studie angav åldern
fyra till tolv månader (17). På gård B
flyttades djuren till ett ungdjursstall
under perioden efter avvänjningen. Vi
bedömde att ladugården var fri från
smitta men att miljön i ungdjursladu-
gården var kontaminerad med VTEC
och det var orsaken till att fler djur var
smittade vid högre ålder än på gård D
där kalvar och ungdjur gick kvar i
samma stallbyggnad.

På gård D fanns en kviga som var
positiv från tio till 14 månaders ålder.
Hon var dock sannolikt positiv redan
tidigare (6,5–9 månaders ålder) efter-
som hon vid dessa tillfällen ingått i två
positiva samlingsprov. Denna ”kroni-
ker” smittade inte någon individ trots
att hon inte isolerades omedelbart då vi
fick provsvaret. Antingen utskiljde hon
inte tillräckligt stor mängd bakterier för
att smitta de andra eller så avtar mottag-
ligheten hos jämngamla individer med
ökande ålder.

Bete
Ingen nyinfektion har setts hos djur som
vistats på bete under sommaren. De
djur som varit positiva på stall har efter
betesperioden ”renat” sig från smittan
(Figur 6). Hur stor betydelse själva
betesgången har respektive det förhål-
landet att djuren blir äldre under betes-
perioden är oklart.

Prover från stallmiljö
Det är svårt att utföra en sanering som
får bort alla VTEC-bakterier. Man har i
studier lyckats isolera VTEC i bland
annat damm och på flugor (12). På
samtliga gårdar där positiva miljöprover
togs före saneringen hittade vi även

enstaka positiva prover efter saneringen.
Detta kan bero på att saneringen varit
otillräcklig eller på att högtryckstvätten
spridit bakterien via vattendimman.
Ingen av besättningarna där bakterien
kunde påvisas efter rengöringen hade
möjlighet att åter rengöra utrymmet.
Man har i tidigare studier sett indika-
tioner på att bakterier kan spridas via
vattendimman som bildas vid högtrycks-
tvättning (4, 12). Försök har visat att
bakterien har en mycket god överlevnad
i träck, och behåller sin förmåga att
bilda toxiner (16).

Smittryck – mottaglighet
När man håller kalvar i storbox med kal-
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FIGUR 6. Ingen nyinfektion sågs hos djur som vistats på bete under sommaren. De djur
som varit positiva på stall hade efter betesperioden ”renat” sig från smittan.
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vamma fylls gruppen på med veckogam-
la kalvar som kommer i kontakt med
kalvar som är betydligt äldre. Den unga
kalven kommer då in i en miljö som kan
ha ett högt smittryck och där den kon-
kurrerar med betydligt starkare indivi-
der. Man har i en studie konstaterat att
kalvar som hålls i storbox löper högre
risk att drabbas av lunginflammation än
kalvar som hålls i gruppbox för tre till
fem djur eller i enkalvsbox.

Även tillväxten har varit sämre för
kalvar i storbox (13). I dessa boxar ren-
gör man regelbundet genom att byta ut
strömedlet men mer grundlig rengöring
är inte möjlig att genomföra utan att
flytta hela gruppen till annat ställe. I
denna studie har vi sett att andelen
smittade djur har kunnat minskas
genom rengöring och desinfektion både
i besättningar med enkalvsboxar och
med storboxar.

Vid miljöprovtagningen före sane-
ringen av ladugården på gård D blev ett
prov i boxen med kalvamma positivt
trots att tidigare provtagning inte på-
visat någon positiv individ i denna box.
Efter rengöringen var ett antal ej avvan-
da kalvar positiva vid provtagning.
Under denna period hade beläggningen
i kalvammeboxen varit hög på grund av
en intensiv kalvningsperiod samt att
djuren hade haft en tarmstörning efter-
som mjölknäringen från kalvamman
hade ett för högt pH-värde. Man kan
misstänka att båda dessa faktorer hade
betydelse för att denna grupp av kalvar
senare var positiva vid provtagning.

SLUTSATSER OCH ERFARENHETER
I detta projekt var det inte någon av
besättningarna som ansåg att slakt var
ett alternativ till isolering när det gällde
enstaka djur. Detta trots att det ofta är
mycket svårt att hitta utrymme för iso-
lering, även under betesperioden.

Metoder som rengör stallar mer effek-
tivt bör utarbetas. Det bör utformas
tydliga rekommendationer för hur ren-
göring av djurstallar skall utföras. Risker
för smittspridning till djurägare och
djur samt rengöringens effektivitet
måste härvid beaktas.

De djur som var negativa vid
betessläppning var fortfarande negativa
efter att de tagits in från betet. De djur-

grupper som innehållit positiva djur och
som varit ute på bete och sedan kommit
in i en rengjord miljö hade vid provtag-
ning en betydligt lägre andel smittade
djur.

I denna studie förefaller rengöring
och sanering av miljön i kombination
med betesgång ha betydelse för att
minska smittrycket i besättningen. Det
finns inget som tyder på att betesgång är
en riskfaktor, istället stödjer resultaten
teorin att djur har möjlighet att rena sig
på betet. En möjlig orsak är att varje
individ har tillgång till större yta och
därmed ett lägre smittryck. Hur stor
betydelse det har, att djuren även blir
äldre och därmed lämnar den ålders-
grupp som har en högre prevalens, är
svårt att bedöma. Samma grad av rening
som för äldre klavar sågs inte i den
grupp yngre djur som var i åldern två till
fem månader, trots att de vistats ute i tre
månader. Dessutom visar skillnaden
mellan besättningarna att smittrycket i
miljön där djuren vistas har stor bety-
delse.

Eftersom kalvar löper en högre risk
att drabbas av sjukdom i allmänhet i
storboxar innebär detta också att gårdar
med E coli O157 i besättningen helst
bör hålla sina kalvar i mindre grupper
för att minska risken för att de ska smit-
tas av E coli O157.

SUMMARY
The elimination of E coli O157 from
dairy herds – a field trial
The purpose of this study was to in-
vestigate whether sampling groups of
animals to estimate the prevalance of 
E coli O157 within the herd, systematic
disinfection of contaminated stables,
combined with either slaughter or isola-
tion of chronic carriers, could eliminate
E coli O157 from infected dairy herds.

Seven dairy farms, where Escerichia
coli O157:H7 with eaeA-gene (VTEC)
had been found, were subjected to visit
and sampling. In four of those seven
herds VTEC could be isolated from one
or more animals and in these herds the
sampling and sanitation efforts were
extended. The four studied farms had
different production systems and thus
different preconditions for grouping,

sanitation and sampling intensity. An
individual solution was needed for each
farm.

In this study it was apparent that 
cleaning and disinfection of the environ-
ment combined with grazing were im-
portant factors in reducing the pressure
of infection within the herd.

Since young individuals (calves) in
general, and in larger groups in parti-
cular, run a greater risk of contracting
infections, herds with E coli O157
should keep their calves in smaller
groups in order to prevent infection.
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I den andra delen av artikelserien
om Brachyspira-bakterier som orsak
till svindysenteri, beskriver författarna
hur möss i en svindysenteriinfekte-
rad besättning kan vara bärare av B
hyodysenteriae. Detta är den första
epidemiologiska studien i sitt slag
baserad på en teknik som möjliggör
att man kan spåra enskilda bakterie-
stammar i en djurpopulation.

Del 1 i serien publicerades i SVT
8–9/05.

INLEDNING
Svindysenteri
Svindysenteri är en smittsam diarrésjuk-
dom som i drabbade besättningar orsa-
kar stora ekonomiska förluster, lidande
hos djuren och en omfattande anti-
biotikaanvändning. Sjukdomen orsakas
av bakterien (spiroketen) Brachyspira
hyodysenteriae. I Sverige betraktas svin-
dysenteri som en allvarlig sjukdom som,
när den konstaterats, innebär att den
drabbade besättningen i de flesta fall
saneras avseende B hyodysenteriae.
Smittan kan bli ett kroniskt besättnings-
problem om den permanentas bland
djur i ett kontinuerligt djurflöde, i stall-
miljön och möjligtvis bland gnagare
som kan utgöra vektorer (Figur 1).

Pulsfältsgelelektrofores
Pulsfältsgelelektrofores (PFGE) är en

molekylärbiologisk ”finger printing”-
metod som gör det möjligt att följa
enskilda bakteriestammar i en djur-
population. Exempelvis har vi tidigare
visat att epidemiologiskt relaterade
stammar av B hyodysenteriae isolerade i
Sverige uppvisar identiskt pulsfälts-
mönster, vilket skiljer sig från icke rela-
terade stammar (2). Metoden innebär
att bakteriernas DNA fragmenteras

enzymatiskt till ett begränsat antal större
fragment som får vandra genom en
agarosgel i ett rörligt elektriskt fält. Varje
fragment kan färgas in och detekteras.
På så sätt kommer varje klon av bakte-
rien att visa upp ett unikt mönster.

Syfte
Syftet med föreliggande studie var att
undersöka om möss i en svindysenteri-

Brachyspira-serie, del 2

Möss som reservoar för dysenterismitta 
i en slaktsvinsbesättning

granskad artikel

FIGUR 1. Svindysenteri kan bli ett kroniskt besättningsproblem om den permanentas
bland djur i ett kontinuerligt djurflöde, i stallmiljön eller bland gnagare som kan utgöra
vektorer.
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infekterad besättning kan vara bärare av
B hyodysenteriae och att undersöka om
stammar isolerade hos möss i så fall är
epidemiskt relaterade till stammar isole-
rade hos grisar i samma besättning.
Syftet var dessutom att försöka bedöma
om förekomst av smågnagare kan vara
en orsak till att besättningssanering mot
svindysenteri ibland misslyckas.

MATERIAL OCH METODER
Besättningen
Den studerade besättningen är en speci-
aliserad slaktsvinsbesättning med 1 700
platser fördelade på fyra avdelningar,
som drabbades av upprepade utbrott av
svindysenteri under en tvåårsperiod.
Kortare behandlingar med tylosin och
tiamulin gav endast tillfälliga förbätt-
ringar. Till besättningen förmedlades
smågrisar från två smågrisproducenter
(satelliter till en suggpool). I slakt-
svinsbesättningen tillämpades ett strikt
”all-in all-out”-system med noggrann
rengöring och desinfektion mellan
omgångarna, dock utan rengöring av
spaltkassetternas undersida och av 
gödselrännorna. Besättningen tillämpade
blötutfodring i rostfria fodertråg.
Bakom varje tråg fanns utrymmen som
ockuperades av möss. 

Kliniska symtom, provtagningar
och behandlingar
Inga grisar i de två satellitbesättning-
arna visade tecken på diarré och tio
träckprover från vardera av dessa be-
sättningar var alla negativa avseende
B hyodysenteriae. I slaktsvinsbesätt-
ningen skedde utbrott av blodig
slemmig diarré tre till fyra veckor
efter förmedling och vid ett provtag-
ningstillfälle var tio av tio insamlade
prover positiva för B hyodysenteriae.
Åtta möss fångades i slaktsvinsbe-
sättningen i samband med ett kli-
niskt utbrott av svindysenteri hos
slaktsvinen och prov uttogs från
blind- och grovtarmar från samtliga
möss.

Följande åtgärder infördes i varje
stallavdelning under minst ett
omgångsbyte: Inför varje omgångs-
byte högtryckstvättades stallarna,
desinficerades med tvåprocentig
natriumhypoklorit samt värmdes

upp med byggfläkt under en tomperiod
om ca två veckor. Utrymmena under
spaltkassetterna rengjordes inte.

Under första veckan efter installning
behandlades grisarna med Tiamutin två
procent, fem kg/ton foder, därefter med
två kg/ton i ytterligare fyra veckor. En
massiv bekämpning av möss infördes.
Betesstationer med gift placerades på
strategiska platser i besättningen, under
tomperioden till och med i svinboxarna.
Utrymmena bakom fodertrågen cemen-
terades igen.

PFGE
Tidigare protokoll följdes (2), förutom
att endast ett enzym användes. 

RESULTAT
Brachyspira hyodysenteriae isolerades från
tre av mössen. Från en av mössen kunde
dessutom Brachyspira pilosicoli påvisas. I
PFGE-analysen ingick två B hyodysente-
riae-isolat från dessa möss samt ett isolat
av B hyodysenteriae tidigare isolerat från
en gris i besättningen. Mönstret från
PFGE-analysen visade att de två analy-
serade musisolaten var identiska med
isolatet från grisen i besättningen men
olikt mönstret från en gris i en annan
besättning utan känd relation till här
beskriven besättning (Figur 2).

Alltsedan saneringen genomfördes
har tolv omgångar med sammanlagt ca
4 200 slaktsvin fötts upp utan att kliniska
symtom på svindysenteri kunnat iakttas.

DISKUSSION
Detta är den första epidemiologiska stu-
dien om en sannolik naturlig smitta
med B hyodysenteriae mellan möss och
grisar i omgångsproduktion, som är
baserad på en teknik som möjliggör att
man kan spåra enskilda bakteriestam-
mar i en djurpopulation. Resultaten
visar att naturlig smittöverföring med B
hyodysenteriae från vilda möss till grisar
kan förekomma (Figur 3). Man kan
dock inte med säkerhet utesluta att de
hos mössen isolerade B hyodysenteriae-
stammarna utgjorde rena tarmpassanter.
Den upprepade förekomsten av klinisk
svindysenteri under två års tid kan också
bero på att kvarvarande smitta under
spaltkassetter och i gödselkanaler infek-
terat omgång efter omgång. 

Möss har tidigare framgångsrikt
använts vid försöksinfektioner med B
hyodysenteriae (6). Dessutom har B hyo-
dysenteriae tidigare isolerats från vild-
fångade möss och råttor (1, 5). Vidare
visade Joens 1980 att möss infekterade
med B hyodysenteriae kan smitta grisar
under experimentella förhållanden (4).

Han föreslog att vilda smågnagare
i grisbesättningar kan utgöra en
reservoar för dysenterismitta till
gris och att dessa kan ge upphov
till spridning av sjukdomen.
Resultaten från denna studie, lik-
som en tidigare studie gällande 
råttor från Australien (3), styrker
starkt dessa hypoteser och klargör
vikten av omsorgsfull bekämp-
ning av smågnagare, liksom nog-
granna rengöringsrutiner mellan
omgångar i grisbesättningar.
Bristande bekämpning av små-
gnagare skulle kunna vara en viktig
orsak till att saneringsprogram
mot svindysenteri ibland miss-
lyckas.

Smittämnet för spiroketal
diarré, B pilosicoli, kunde också
påvisas hos en av mössen. Denna
bakterie ingick dock inte i analy-
sen och det går inte att utifrån
den här undersökningen säga att
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FIGUR 2. PFGE-mönster för B hyodysenteriae-isolat.
Mönster 1 och 10 är en Lambdastege som referens
för storleken av varje DNA-fragment, mönster 2–3
är musisolat 1, mönster 4–5 är musisolat 2, mönster
6–7 är grisisolat och mönster 8-9 är grisisolat från
1997 från en annan besättning utan känd relation
till den här beskrivna.
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möss utgör en smittorisk för grisar när
det gäller spiroketal diarré.

FINANSIERING
Forskningen om Brachyspira-infektioner
har finansiellt stöd från Stiftelsen Svensk
Lantbruksforskning. 

TACK
Tack till Märit Pringle och Annika
Landén, Avdelningen för antibiotika,
SVA, för hjälp med pulsfältsgelelektrofores.

SUMMARY
Mice as reservoirs for swine dysentery
in a fattening herd 
This is the first epidemiologic study,
based on a strain specific identification
technique, which suggests vector trans-
fer of B hyodysenteriae via mice in a
batch production of pigs. The purposes
was to captivate mice from a fattening
herd experiencing repeated outbreaks of
swine dysentery during the last 2 years,
to isolate B hyodysenteriae from these
mice, and to use PFGE analysis to com-
pare isolated strains from mice with an
isolate of B hyodysenteriae isolated
previously from a pig of this herd. Eight
mice were trapped in the fattening unit

and samples were taken from their
caecum and colon. Brachyspira pilosicoli
was isolated from one, and B hyodysente-
riae from three mice, respectively. The
PFGE patterns of two of the B hyody-
senteriae mice isolates and the previously
isolated B hyodysenteriae isolate from a
pig in the herd were identical. An eradi-
cation program against B hyodysenteriae
was performed, which included inten-
sified cleaning/disinfection measures
and combat of rodents by poisoning,
strategic medical treatments, as well as a
changed design of the pens to avoid
rodent nesting. Since then 12 batches of
pigs have passed through the herd with-
out any clinical signs of swine dysentery.
These results indicate that natural
transmission of B hyodysenteriae between
pigs and mice does occur, and suggest
that mice acted as reservoirs for swine
dysentery in the herd. The need of 
thorough rodent control, as well as care-
ful cleaning and disinfecting measures
between batches are strongly empha-
sized. Lack of efficient rodent control
may be an important explanation of 
failure in eradication programmes per-
formed against B hyodysenteriae in pig
herds.
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FIGUR 3. Möss kan vara smittbärare för
svindysenterismitta.

FOTON: MÄRIT PRINGLE, CLAES FELLSTRÖM OCH DESIRÉE S JANSSON.



I föreliggande artikel och i två 
kommande artiklar redogörs för de
läkemedelsbiverkningar som Sveriges
veterinärer har rapporterat till Läke-
medelsverket under 2004. I den
första artikeln behandlas biverk-
ningarna hos häst, nöt, svin och får.
I den andra artikeln beskrivs biverk-
ningarna hos hund och i den tredje
anges biverkningarna hos katt och
iller samt reaktioner hos människa
på veterinärmedicinska preparat.

INLEDNING
I Tabell 1 har samtliga biverkningsrap-
porter angetts som kommit in under
2004 (läkemedlen har grupperats enligt
ATCvet-systemet). Det framgår att
antalet rapporter var 376. De flesta rap-
porterna rör hund och därefter följer
katt och häst. För övriga djurslag har

endast ett fåtal biverkningar anmälts.
Två rapporter rör reaktioner hos män-
niska.

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

HÄST 
Penicillinchock
För häst har 40 biverkningar anmälts.
Sju av dessa finns inom gruppen ”QJ –
Infektionssjukdomar”. Av dessa gäller
fyra akuta reaktioner hos hästar som fått

intramuskulära injektioner av bensylpe-
nicillinprokain (Ethacillin® vet i två fall,
Penovet vet i två fall). Hästarna reagerade
i anslutning till injektionerna med sym-
tom såsom kramper, vinglighet, oro och
desorientering. De återhämtade sig
inom ca 10–30 minuter. 

Penicillinchock är ett välkänt feno-
men som beskrivits tidigare i Svensk
Veterinärtidning (6). Reaktionerna ses
som regel efter intramuskulära injektio-
ner av bensylpenicillinprokain (Figur 1),
men ibland ses de även efter intravenösa
injektioner av vattenlösliga bensylpeni-
cillinsalter (bensylpenicillinnatrium
eller bensylpenicillinkalium). Hästarna
reagerar i omedelbar anslutning till
injektionerna med oro, svettningar och
balansrubbningar och ibland ramlar de
omkull. De återhämtar sig sedan oftast
inom loppet av ca en halvtimme, men i
en del fall dör de inom några minuter. 

Det finns flera tänkbara orsaker
bakom reaktionerna. En möjlighet är att

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor.*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
rapporterade under 2004, del 1
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ATCvet-grupp Häst Nöt Svin Får Hund Katt Iller Människa Summa

QA Matsmältningsorgan 1 1
QB Blod och blodbild. organ  2 2
QG Urin- och könsorgan 1 4 1 6
QH Hormoner (exkl. könsh.) 1 1
QI Immunologiska medel 12 4 2 132 47 3 200
QJ Infektionssjukdomar 7 1 14 5 27
QM Rörelseapparaten 12 13 1 26
QN Nervsystemet 8 1 1 3 2 1 16
QP Parasitsjukdomar 1 80 7 1 89
QR Andningsorgan 1 1
QS Ögon och öron 7 7
Summa         40 4 6 3 254 64 3 2 376

Tabell 1. ANTAL BIVERKNINGSRAPPORTER UNDER 2004 GRUPPERADE ENLIGT ATCVET-SYSTEMET
a.

a I tabellen har inkluderats samtliga rapporter som kommit in. Förutom läkemedel registrerade för veterinärt bruk ingår även rapporterade humanpreparat
(dessa har inkluderats inom de ATCvet-grupper som motsvarar de humana ATC-grupperna).
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det är fråga om prokaintoxicitet.
Bensylpenicillinprokain är ett salt mel-
lan bensylpenicillin och prokain som i
injektionslösningen finns som en sus-
pension (inte en lösning). Vid intramus-
kulär injektion löses saltet upp från
muskeldepån varvid bensylpenicillin
och prokain frisätts. Om denna upplös-
ning sker snabbt kan man få höga halter
av prokain i blodet som kan ge effekter
på CNS. Prokain, som är ett lokal-
anestetikum, antas ge CNS-effekter via
en hämning av spänningsberoende Na+-
jonkanaler i neuron i CNS (samma
mekanism som ligger bakom den lokal-
anestetiska effekten i perifera nerver)
samt via en effekt på centralnervösa
GABA-receptorer. 

Man kan också av misstag komma in
i ett kärl och få mikroaggregat av ben-
sylpenicillinprokain som kommer ut i
cirkulationen, där de snabbt löses upp
varvid höga halter prokain frigörs.
Nedbrytningen av prokain sker enzyma-
tiskt under inverkan av esteraser – främst
pseudokolinesteras. En möjlighet som
diskuteras är att vissa hästar skulle
kunna ha en låg aktivitet av pseudokoli-
nesteras i blodet, vilket skulle kunna dis-
ponera dem för att drabbas av prokain-
toxicitet. Man kan även tänka sig att
man kan få en allergi som är riktad mot
penicillindelen eller mot prokaindelen
av bensylpenicillinprokainet. Troligen är
dock allergi sällsyntare än prokaintoxici-
tet. För den enskilda hästen som reage-
rar kan dock mekanismen vara endera
av de angivna alternativen.

Dosrelaterad reaktion
Tidigare användes bensylpenicillinpro-
kain i avsevärd utsträckning inom
human praktik. Det förekom då biverk-
ningar – så kallat Hoignés syndrom – i
form av akuta akustiska och visuella 
hallucinationer samt medvetslöshet och
kramper (4). Reaktionerna sågs oftast
efter upprepade injektioner av bensyl-
penicillinprokain. De akuta icke-aller-
giska reaktionerna (kallade pseudoana-
fylaktiska reaktioner) angavs förekomma
oftare än allergiska anafylaktiska reak-
tioner. 

Från terapeutisk synpunkt vore det
önskvärt att kunna göra en distinktion
mellan en icke-allergisk prokainfram-

kallad reaktion, som tillåter fortsatt
behandling med bensylpenicillinprokain,
och en allergiframkallad anafylaktisk
chock, där fortsatt behandling är abso-
lut kontraindicerad. Det finns tyvärr för
närvarande inget säkert sätt att göra en
sådan distinktion. 

Styrkan i en allergisk reaktion är som
regel dosrelaterad, vilket innebär att en
liten mängd substans som regel ger en
mindre reaktion än en stor mängd sub-
stans. Vid de tillfällen en häst reagerar
på bensylpenicillinprokain och man vill
fortsätta behandlingen är det därför
lämpligt att först injicera en liten mängd
substans. Man bör vara beredd på att en
anafylaktisk chock kan inträffa och så-
ledes vara beredd på chockbehandling.
Vid de tillfällen en häst har reagerat på

ett vattenlösligt bensylpenicillinsalt kan
man utgå från att det är fråga om en
allergi. I dessa fall är det kontraindicerat
att ånyo ge penicillin (varken bensyl-
penicillinprokain eller ett vattenlösligt
bensylpenicillinsalt får ges).

Rapporterade fall
Det finns en rapport om en häst som
fick lokala reaktioner på platserna för
intramuskulära injektioner av bensyl-
penicillinprokain. En annan häst som
sedan sex dagar stod på behandling med
bensylpenicillinprokain på grund av en
sårskada drabbades av en akut enterit
och dog. Träckprov visade, förutom rik-
ligt med koliforma bakterier, förekomst
av Clostridium perfringens, som kan 
relateras till antibiotikaassocierad entero-
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FIGUR 1. Penicillinchock är ett välkänt fenomen hos häst. Reaktionerna ses som regel
efter intramuskulära injektioner av bensylpenicillinprokain.
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kolit. En häst med en dermatit behand-
lades oralt med sulfadiazin-trimetoprim
pasta (Hippotrim vet) och försöksvis på
huden med bensylpenicillinprokaindi-
hydrostreptomycinsalva (Streptocillin
vet, intramammarier). Hästen reagerade
med erytem och blåsor på huden. Den
fick då i stället kortisonsalva och blev
bättre.

Bristande effekt av avlivningsmedel
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns åtta rapporter. Tre av dessa rör
bristande effekt av avlivningsmedlet
Somulose, vilket är ett licenspreparat
avsett för avlivning av häst, nöt, hund
och katt. De här aktuella fallen gäller ett
27 år gammalt svenskt halvblodssto, ett
19 år gammalt nordsvenskt sto och en
tolv år gammal ardennervallack.
Hästarna dog inte efter att ha fått
Somulose utan två av hästarna avlivades
i stället med bultpistol (Figur 2) medan
den tredje avlivades med tiopental
(Pentothal natrium).

Somulose innehåller som aktiva
ingredienser barbitursyraderivatet seko-
barbital (quinalbarbiton) som ger CNS-
depression och lokalbedövningsmedlet
cinkokain (dibukain) som i stora doser
ger hjärtstillestånd. Rekommenderad
dos till häst är 0,1 ml/kg intravenöst.
För att man ska få den initiala effekten
riktad mot CNS och för att undvika
hjärtstillestånd före CNS-effekten ska
den totala injektionen ske under en tids-
period av 10-15 sekunder. 

Det finns i den tidigare svenska
biverkningsrapporteringen flera medde-
landen om bristande effekt av Somulose
hos häst, vilket har diskuterats i tidigare
artiklar i Svensk Veterinärtidning (5, 6).
Det finns även rapporter från England
om att Somulose kan ha bristande effekt
hos häst (2). Det finns ingen säker för-
klaring till den bristande effekten. En
möjlighet är att ett litet antal individer
har en lägre känslighet för Somulose än
vad som är vanligt hos de flesta hästar.
En annan möjlig orsak till den bristande
effekten kan vara en nedsatt cirkulation,
vilket kan innebära att sekobarbital och
cinkokain når målorganen (hjärnan
respektive hjärtat) så långsamt att dosen
inte blir tillräcklig för eutanasi. Hos
dehydrerade hästar eller hästar med

andra cirkulationsrubbningar är det där-
för möjligt att problem kan uppstå. 

Avlivning av hästar är en krävande
uppgift och tillgängliga metoder har
både fördelar och nackdelar. För farma-
kologisk (kemisk) avlivning finns det
ännu inte någon helt optimal substans. I
Sverige avlivas ca 1500 hästar per år
med Somulose. Veterinärer som av
Läkemedelsverket beviljas licens för
Somulose informeras om att det före-
kommer fall av bristande effekt. Det
rekommenderas att man vid använd-
ning av Somulose har beredskap för
alternativ avlivningsmetod.

Biverkningar vid sedering
Det finns en rapporterad biverkan, som

beskrivits i Svensk Veterinärtidning (1),
där en häst reagerade med hyperven-
tilation efter att ha sederats med deto-
midin (Domosedan vet) och xylazin
(Narcoxyl® vet). Denna reaktion kan ses
hos hästar som får α2-agonister och har
beskrivits tidigare i den svenska biverk-
ningsrapporteringen (7). Reaktionen ses
framför allt hos hästar som har feber 
(i det här aktuella fallet hade hästen
40°C). Mekanismen bakom reaktionen
är inte känd.

En annan häst som sederades med
detomidin reagerade inom två minuter
med urtikaria, svettningar och vinglig-
het. Hästen fick atipamezol (Antisedan
vet) och kortison och blev återställd. En
häst som fick α2-agonisten romifidin
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FIGUR 2. Tre fall har rapporterats där hästarna inte dog efter att ha fått Somulose. 
Två av hästarna fick i stället avlivas med bultpistol.
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(Sedivet vet) reagerade med darrningar
och segnade ner till marken. Den åter-
hämtade sig efter att ha fått atipamezol.
En häst som fick metamizol (Vetalgin®

vet) intravenöst mot kolik reagerade
omedelbart med att sparka sig mot
buken, klia sig på frambenen och fick
därefter urtikaria på båda sidor av hal-
sen. Hästen fick kortison (flumetason)
och förbättring inträdde efter ca 20
minuter. I en rapport meddelas att en
häst som premedicinerades med romi-
fidin (Sedivet vet), butorfanol (Torbu-
gesic), ketamin (Ketaminol® vet) och
diazepam (Stesolid Novum) i samband
med en kastration drabbades av
hjärtstillestånd och dog.

Vaccinationer
Tolv fall rör biverkningar i samband
med vaccinationer (gruppen ”QI –
Immunologiska medel”) (Figur 3).
Reaktioner har rapporterats efter injek-
tioner av influensavirusvaccin (Equilis®

Pro vet, Duvaxyn® IE vet, Equip F vet),
vaccin mot rhinopneumonitvirus +
influensavirus (Equilis® Resequin vet),
tetanusvaccin (Equip T vet), vaccin mot
influensa + tetanus (Equip FT vet,
Equilis® Pro T), vaccin mot botulism
(Clostridium botulinum typ B) (Botvax
B, Bot Tox B) och vaccin mot ringorm
(Insol Dermatophyton vet). 

I några fall erhölls lokala reaktioner
på injektionsplatserna (svullnader som i

ett par fall utvecklades till bölder) i
kombination med feber. I andra fall sågs
generell muskelstelhet, vinglighet, mus-
keldarrningar, svettningar, svårigheter
att svälja, tunga som hängde ut och
svullna submandibulära lymfknutor.
Reaktionerna har som regel avklingat
inom ett par dagar till en vecka. I ett fall
utvecklades en mycket kraftig inflam-
mation i halsmuskulaturen och hästen
avlivades. En häst som vaccinerades mot
botulism hade under ca en vecka efter
vaccinationen svårt att resa sig. I en rap-
port meddelas att flera hästar som vacci-
nerats mot ringorm utvecklat kliniska
symtom på dermatofytos. I en rapport
meddelar en veterinär att det vid två till-
fällen observerats att hästar ca en och två
månader före beräknad förlossning
aborterat dödfödda föl en dag efter vac-
cination mot respektive tetanus och
influensa.

Rörelseapparaten
Inom gruppen ”QM – Rörelseapparaten”
finns tolv rapporter av vilka sju rör
NSAID-preparat. I två av dessa fall har
hästarna reagerat efter intravenösa in-
jektioner av flunixin (Cronyxin® vet).
Reaktionerna sågs i omedelbar anslut-
ning till injektionerna. En av hästarna
blev vinglig och fick kramper. Den gick
omkull och dog efter ca 20–30 minuter.
En annan häst drabbades av darrningar
men återhämtade sig inom ett par
minuter.

Det finns i den tidigare svenska bi-
verkningsrapporteringen flera meddelan-
den om att man kan få akuta reaktioner
hos hästar som fått flunixin intravenöst
(7). Det finns även ett tidigare dödsfall
rapporterat. Det finns också en tidigare
rapport om en häst som reagerat akut
efter att ha fått en intravenös injektion
av ketoprofen (Romefen vet) (5). Meka-
nismen bakom reaktionerna är inte
känd.

Det finns två rapporter om hästar
som blivit vingliga, nervösa och flåsiga
efter oral behandling med flunixin
(Finadyne vet granulat). En av hästarna
ramlade omkull. De återhämtade sig
efter ca 30 minuter. Reaktionerna liknar
de som beskrivits ovan efter intravenösa
injektioner av NSAID. 

En häst som behandlades med flunixin

26 N U M M E R  13 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

➤

FIGUR 3. Tolv fall har setts där biverkningar uppkom i samband med vaccinationer. 
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granulat (Finadyne vet granulat) i sam-
band med en pattelaupphakning blev
efter två dagars behandling slö, ville inte
äta och behandlingen avslutades. Ingen
förbättring inträdde och två dagar senare
konstaterades ett perforerande ulcus i
magsäcken. Hästen avlivades. Det är
välkänt att NSAID-preparat hos hästar,
liksom hos andra djurslag, kan ge
biverkningar i form av gastrointestinala
ulcerationer och erosioner. Hos häst ses
skador främst i den glandulära delen av
magen (3).

Det finns en rapporterad biverkan,
som tidigare beskrivits i Svensk Veteri-
närtidning (1), där det meddelas att en
häst fått en lokal reaktion i halsmuskula-
turen efter upprepade injektioner av 
flunixin. Det finns tidigare i den svenska
biverkningsrapporteringen meddelan-
den om lokala reaktioner hos hästar som
fått NSAID intramuskulärt. En häst
som fick flunixin intramuskulärt blev
svullen över manken och i samtliga ben.
Tre fall av ledreaktioner har rapporterats
hos hästar som fått natriumhyaluronat
(Hyonate vet). Hästarna har dagen efter
injektioner i karpal-, kot- eller hovlederna
reagerat med smärta, hälta och ledsvull-
nad. Lederna har spolats med fysio-
logisk koksaltlösning, följt av lokal till-
försel av bensylpenicillinnatrium och
hästarna har även allmänbehandlats
med penicillin och ett NSAID-preparat.
Symtomen har därefter avklingat efter
några dagar. Under 2003 rapporterades
tio fall av ledreaktioner hos hästar som
fått natriumhyaluronat (6) och det finns
även tidigare rapporter om sådana reak-
tioner.  

Två rapporter rör hästar som fått två
dagliga intravenösa injektioner av
tiludronat (Tildren: tiludronsyra – en
bisfosfonat som hämmar benresorp-
tion). Den ena hästen, som behandlades
mot en skelettförändring i en falang i 
ett bakben, fick kolik ca två timmar
efter den andra injektionen. Den andra
hästen, som behandlades mot spatt, 
blev efter den andra injektionen öm i
kroppen, sparkade med bakbenen och
svettades ymnigt.

Andningsorganen
Rapporten inom grupp ”QR – And-
ningsorgan” gäller en häst som efter att

ha fått klenbuterol (Ventipulmin  vet
granulat) mot en bronkit reagerade med
kraftig svettning. Det finns i den svenska
biverkningsrapporteringen ett tidigare
meddelande om en sådan reaktion (8).
Det har även i 2005 års biverkningsrap-
portering anmälts två sådana reaktioner.
Klenbuterol är en β2-receptoragonist
med bronkrelaxerande effekt. Svett-
körtelsekretionen hos häst regleras av
adrenerga mekanismer och β2-receptor-
stimulering kan ge ökad sekretion.

NÖT
För nöt finns fyra rapporter. En av dessa
gäller en ko som reagerade akut efter att
ha fått bensylpenicillinprokain intra-
muskulärt. Kon ramlade omkull inom
ca fem minuter och den dog efter ett par
timmar. Det är troligt att det är fråga
om anafylaktisk reaktion liknande den
som kan ses hos häst. Flera fall av peni-
cillinchock hos nöt finns anmälda i den
tidigare svenska biverkningsrapporte-
ringen. De tänkbara mekanismerna är
desamma som hos häst, dvs toxicitet av
prokain som frisatts från bensylpeni-
cillinprokainet eller en anafylaktisk

allergireaktion mot bensylpenicillin eller
mot prokain.

I en rapport meddelas att en stut som
behandlats med doramektin (Dectomax
pour-on vet, en makrocyklisk lakton,
parasitprofylax) under ca en vecka efter
behandlingen var slö och vinglig. En 
ko fick prostaglandin F2α (PGF2α,
Dinolytic® vet) i samband med behand-
ling av en kvarbliven efterbörd och rea-
gerade med kraftig salivation (Figur 4).
Det anges i Fass Vet att PGF2α kan ge
ökad salivation hos enstaka djur. I en
rapport anges att flera kalvar som sede-
rades med xylazin under kvällen samma
dag var hängiga och hade diarré.

SVIN
För svin finns sex biverkningsrapporter.
Fyra av dessa gäller grisar som fått lokala
reaktioner på injektionsplatserna efter
intramuskulära vaccinationer. 

I en rapport meddelas att ca 75 pro-
cent av suggor och gyltor i en svin-
besättning utvecklat abscessliknande
svullnader efter att ha vaccinerats med
Suvaxyn Parvo/E, som är ett vaccin mot
rödsjuka och parvovirusinfektion. För
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FIGUR 4. En ko som fick prostaglandin F2α i samband med behandling av en kvarbliven
efterbörd reagerade med kraftig salivation.
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att stimulera utvecklandet av immunitet
innehåller vaccinet mineralolja (Marcol
52) som adjuvans. Mineralolja (raffine-
rad petroleumolja/av fossilt ursprung/)
är kraftigt vävnadsretande och det anges
i Fass Vet och i produktresumén
(SPC:n) att man hos 33 procent (vid
första vaccinationen) eller 90 procent
(vid andra vaccinationen) av djuren kan
få lokala reaktioner på injektionsställena
i form av synliga svullnader, som kan
kvarstå 10–16 dagar efter injektionerna.
I det här aktuella fallet sågs kraftigare
lokala reaktioner än förväntat. Hos en
del djur erhölls bölder som brast och gav
sår och ärrbildningar.

Under 2003 inkom sju rapporter om
lokala reaktioner hos grisar som vacci-
nerats med Suvaxyn Parvo/E (6). Det
framkom misstanke om att det kunde
vara fråga om en defekt relaterad till en
tillverkningsomgång (batchdefekt) och
Läkemedelsverket beslutade därför att
den misstänkta batchen skulle dras in i
Sverige. Vid undersökningar som
utförts av Fort Dodge Animal Health,
som innehar godkännandet av försälj-
ningen av Suvaxyn Parvo/E, har man
inte kunnat upptäcka någon batchde-
fekt (preparatet marknadsförs i Sverige
av Ceva Vetpharma AB). Andra batcher
av vaccinet säljs nu i Sverige. I den här
aktuella rapporten, som är den enda
som anmälts för detta vaccin under
2004, har två sådana batcher använts.

Som nämnts är mineralolja kraftigt
vävnadsretande. För att minimera ris-
kerna för lokala vävnadsreaktioner, som
är allvarligare än de som anges i Fass Vet
och i produktresumén, rekommenderas
att man arbetar under så goda hygieniska
förhållanden som möjligt. Det kan
observeras att injektion av mineralolja
hos människa kan ge en mycket allvarlig
vävnadsskada. En varningstext rörande
åtgärder som ska vidtas vid oavsiktlig
injektion/självinjektion av Suvaxyn
Parvo/E finns i Fass Vet och i produkt-
resumén.

Det finns en biverkningsrapport om
lokala reaktioner på injektionsplatserna
hos grisar i ett par svinbesättningar som
vaccinerats med Ingelvac M Hyo vet,
som är ett vaccin mot mycoplasmain-
fektion. För att stimulera utvecklandet
av immunitet innehåller Ingelvac M

Hyo vet adjuvansen Montanide ISA
708. Detta är ett adjuvans som ger en
vatten-i-olja suspension. Adjuvansen
innehåller en mannitol-oljesyreester
(mannid-oleat) som emulsifierare samt
jordnötsolja, ricinolja och skvalen (en så
kallad isoprenoidförening, som bland
annat är en prekursor i syntesen av
kolesterol). Det anges att Montanide
ISA 708 ger en relativt lindrig inflam-
matorisk retning.

De aktuella reaktionerna observera-
des i samband med slaktkroppsbesikt-
ning vid ett slakteri. Först observerades
enstaka fynd av bölder i halsmuskulatu-
ren. Omfattningen av anmärkningarna
ökade och misstankar väcktes att det
kunde vara reaktioner efter vaccinatio-
ner med Ingelvac M Hyo vet. I affekte-
rad muskulatur sågs multipla inflamma-
toriska härdar av varierande storlek.
Histologiska prover visade förekomst av
vakuoler som färgade positivt för fett
(Sudanfärgning). I en del prover sågs
rikligt med kockformiga mikroorganis-
mer. Orsakerna bakom reaktionerna är
ännu inte säkert fastställda. Det är möj-
ligt att adjuvansen har haft betydelse för
framkallandet av muskelinflammatio-
nerna. I en del fall kan reaktionerna ha

haft en bakteriell etiologi. 
Det finns två rapporter om grisar som

reagerat efter vaccination med Porcilis®

Ery-Parvo vet, som är ett vaccin mot
rödsjuka och parvovirusinfektion. Adju-
vansen i detta vaccin är tokoferolacetat,
som anges ha en relativt lindrig vävnads-
retande effekt. Hos en gylta observerades
upphöjda hudrodnader på injektions-
platserna vid två olika vaccinationstill-
fällen. Andra djur som vaccinerades
samtidigt visade inga symtom. En gylta
som vaccinerades med Porcilis® Ery-
Parvo vet föll ca 30 sekunder efter injek-
tionen ihop och blev liggande på bröstet
med röd-blå-färgade öron. Hjärtmassage
utfördes och gyltan kom på benen efter
några minuter. Gyltan hade tre veckor
tidigare vaccinerats med samma vaccin
utan någon negativ reaktion.

Det finns två biverkningsrapporter
för smågrisar som sprutats med järn
(Figur 5). I det ena fallet chockade 17
smågrisar i en omgång på ca 200 djur
efter injektion av Pigeron® vet. Två grisar
dog medan de övriga återhämtade sig
efter ett par timmar. I det andra fallet
reagerade fem grisar i en kull om åtta
stycken med kräkningar och rörelsestör-
ningar efter att ha injicerats med
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Ursoferran® vet. En gris dog medan de
övriga återhämtade sig.

FÅR
För får finns två rapporter för Heptavac
P vet, som är ett vaccin mot klostridie-
och pasteurellainfektion (licenspreparat).
I det ena fallet reagerade fem ungtackor
av 38 behandlade djur inom 30 minuter
efter vaccinationerna med apati, tung
andning, svettning och hög feber. De
återhämtade sig inom ca tre timmar. 
I det andra fallet reagerade ca hälften 
av ett antal vaccinerade tackor på ett 
liknande sätt. Dagen därpå var de åter-
ställda.

Det finns en rapport om en bock som
inför en kastration lokalbedövades med
Lidokel adrenalin (lidokain med adrena-
lin) i funiklarna. Strax efter deponering
fick bocken sträckartonus och dog.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary 
drugs reported in Sweden during 2004,
part 1
This article describes the suspected
adverse drug reactions in horse, cattle,
swine and sheep reported by Swedish
veterinarians during 2004. In coming
articles the adverse reactions reported in
dog, cat and ferret, and human reactions
to veterinary drugs, will be described.
The number of reports in 2004 was
376. Among these, 40 reports concern
horses, 4 cattle, 6 swine, 254 dogs, 44
cats and 3 ferrets. Two reports concern
human reactions.

In horse there were several reports of
negative reactions to vaccines, including
injection site reactions, fever, depression
and general muscle weakness. Two horses
reacted immediately after intravenous
injections of flunixin meglumine. One
of these horses showed ataxia and seizures
and died within 30 minutes. The other
became ataxic, but recovered. Similar
reactions were reported in two horses
given flunixin meglumine orally. One
horse was reported to get a perforating
ulcus in the glandular stomach after two
daily oral doses of flunixin meglumine.
There were 3 reports of lack of efficacy
in horses given Somulose for euthanasia
(the drug is available in Sweden on a
special licence). Lack of efficacy of

Somulose in horse has previously been
reported in Sweden. Veterinarians given
licence for Somulose are informed that
there are cases of lack of efficacy and
they are recommended to be prepared
for an alternative method for euthana-
sia. There were four reports of horses
that reacted with “penicillin-shock” in
immediate association to intramuscular
injections of benzylpenicillin procaine. 

One “penicillin-shock” was also
reported in a cow given an intramuscular
injection of benzylpenicillin procaine.

In swine there was one report of local
site reactions in animals given intra-
muscular injections of a vaccine against
porcine parvovirus and Erysipelothrix
rhusiopathiae (Suvaxyn Parvo/E). One
report describes local site reactions in
several pigs given a vaccine against myco-
plasma infection (Ingelvac M Hyo). 

There are two reports of sheep which
became apathetic after vaccination with
a vaccine against Clostridie- and
Pasteurella-infections.
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Vilken är din diagnos? – EKG

SVAR SE SIDAN 53

En 14 år gammal katt undersöktes på grund
av inappetens, kräkningar och dyspné. Fallet
är insänt av veterinär Jesper Asp, Karlstad
Djursjukhus, Stallplatsvägen 2, 654 65 Karl-
stad. Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Norsk skogkatt, hona, 14 år
ANAMNES: Katten hade sedan några dagar tillbaka
inappetens, kräkningar och dyspné.

STATUS: Måttligt nedsatt allmäntillstånd, måttlig
dyspné, galopprytm och måttligt blåsljud vid aus-
kultation av hjärtat.

RÖNTGEN: Normal hjärtkontur med diffus utbred-
ning av interstitiella lungförtätningar, vilket tolkas
som lungödem.

EKOKARDIOGRAFI: Måttlig hypertrofi av framför
allt septumväggen (8 mm i diastole), måttlig dila-
tation av vänster förmak.

EKG-UNDERSÖKNING: Se Figur 1 (initial under-
sökning) och Figur 2 (en månad senare)

FIGUR 1. EKG 1: Avledning aVF, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

FIGUR 2. EKG 2 (en månad senare): Avledning aVF, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

Vilda djur nytt ansvars-
område för SVA
❘❙❚ Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA) får upp till sex miljoner kronor i 
budgeten för nästa år för att analysera
och följa sjukdomstillstånd hos vilda djur-
populationer. Detta kungjorde Jordbruks-

departementet i ett pressmeddelande den
20 september.

SVA och Naturvårdsverket har tillsam-
mans utrett frågan om ansvarsförhållandet
för sjukdomar hos vilda djur. Särskild upp-
märksamhet har riktats mot dödlighet hos
vilda fåglar, först noterad bland sjöfåglar 
i Blekinge skärgård våren 2000 (se även
SVT 8–9/05). Liknande utbrott har där-
efter förekommit varje sommar i många
olika vattenområden, både i insjöar och 

i Östersjön. 2002 var problemet extra
markant med långt över 10 000 döda
fåglar.

Uppdraget redovisades den 15 april
2005. Ett strukturerat uppdragsförhållande
mellan SVA och Naturvårdsverket föreslås
i rapporten. Ett program för att följa och
analysera utvecklingen av sjukdomstill-
stånd hos vilda djurpopulationer skapas
nu inom SVA. Programmet skall genom-
föras i samråd med Naturvårdsverket.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Organisationen är ny, att ha årsmöte
är gammalt, det var ett tiotal år
sedan sist. Men nu är det dags igen.
I anslutning till Veterinärmötets
”Get Together” finns dessutom alla
som kandiderar till styrelseposter i
såväl förbundet som sällskapet till-
gängliga för utfrågning. Platsen 
är Slottsbiografen i Uppsala den 
9 november klockan 17.00–19.00.

Många suckar när omorganisationen
kommer på tal. Det är lite för mycket att
greppa på en gång och allt kan verka lite
rörigt. Så är det ju med förändringar,
det tar lite tid innan ”det sätter sig”. Här
följer en förenklad version av hur valen
ska gå till 2005 och till vilka poster.

Till förbundsstyrelsen, FS, ska ord-
förande och tre ledamöter väljas, till

SVS ska ordförande väljas och till full-
mäktige, FM, ska 30 ledamöter samt 6
suppleanter väljas. Riksföreningarna kan
inte längre utse ersättare, utan de som
efter röstsammanräkningen hamnar
direkt efter de ordinarie ledamöterna i
antal röster blir valda som suppleanter.

Det nya i alla valen är att det nu är de
enskilda förbundsmedlemmarna som
röstar och att all representativitet är
borta.

På nästa sida finns en presentation av
dem som är nominerade till de olika
posterna. Man kan vara nominerad till
flera poster, men den post man först blir
vald till gäller som ett förstahandsalter-
nativ. Röstsammanräkningen sker först
till FS med ordförande, vice ordförande
etc (inklusive ordföranden i SVS som är
andre vice ordförande i FS) och sedan
till FM. Valbara till FS är alla medlem-
mar med undantag för studerande, 
ständig ledamot, hedersledamot eller
pensionär som inte är fullbetalande. 

Valen 2005 sker genom poströstning
– även om arbete pågår som ska leda till
att datorn används även i dessa sam-
manhang. Alla medlemmar har en röst.
Man får stryka namn men inte lägga till
på valsedlarna. Det är särskilda valsedlar
för fullmäktige, för förbundsstyrelsen
samt för ordförande i SVS. Valen är
anonyma. Ett blankt kuvert med röst-
sedlarna läggs i ytterligare ett kuvert
som är försett med medlemsnumret för
avprickning i röstlängden. Komplicerat?
Inte särskilt, det gäller bara att komma
ihåg att rösta och det är ingen krånglig
representativitet som avgör resultatet.
Flest röster blir vald, vid lika röstantal
företas lottning.

Veckan före veterinärmötet skickas
valsedlarna och alla nödvändiga kuvert
ut med en detaljerad instruktion om hur
man gör. Valperioden tar slut den 25
november klockan 24.00. Kuvertet med
valsedlarna ska vara poststämplat senast
fredag den 25 november för att räknas.

Nygamla vindar blåser i förbundet, läs om

valen, personerna, frågorna

➤

TEXT: SUZANNE FREDRIKSSON

FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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VI STÄLLER UPP FÖR VAL TILL 
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Vilka är det då som ställer upp för de
olika förtroendeuppdragen? Av de fem
personer som ska väljas till veterinärför-
bundets styrelse finns här en kort pre-
sentation av fyra kandidater. Karin
Östensson kandiderar för omval som
förbundsordförande, Mikaela Heidrich
är ny i FS-sammanhang, Anders Forslid
har varit med 2005 och ställer upp för
omval. Per Jonsson är nominerad som
ordförande i SVS. Vid pressläggningen
saknades det fortfarande en kandidat till
FS sedan den först nominerade, Torkel
Ekman, beslutat sig för att ställa upp
som ordförande i AVF. 

När KARIN ÖSTENSSON, efter ett fyll-
nadsval, tillträdde som ordförande 2003
och Veterinärtidningen tog pulsen på

den nya styrelsen, framhöll Karin tre
frågor som hon speciellt ville driva 
de närmaste åren. Det var att bevaka
fortsatt kvalitet i utbildningen, föra ut
veterinärens roll i samhället och att göra
förbundet mer attraktivt för privatprak-
tiker.  

Nu när det är dags för val igen, är den
självklara frågan givetvis; hur har det
gått?

– Om vi börjar med privatpraktikerna,
så ingår den frågan som en mycket
väsentlig del i den nya organisationen
som bland mycket annat ska ge företa-
garna en naturlig hemvist i förbundet. 

– Under mina två år som ordförande
och kanslichef – fram till årsskiftet – har
fokus helt legat på omorganisationen.
Det är arbetet med den som tagit mest
kraft. Jag och övriga styrelsen har till
största delen arbetat ”med oss själva”
och har kanske inte riktigt orkat med att
ta initiativ i de mer utåtriktade frågorna.
Tiden har varit ganska knappt tilltagen
för att göra så genomgripande föränd-
ringar som omorganisationen innebär.  

Karin är entusiastisk när hon påtalar
de fördelar som det ”nya” veterinärför-
bundet kommer att ha. Det blir färre
grupperingar eftersom riksföreningarna
försvinner ur den formella strukturen
och de två nya föreningarna får själva
bygga upp sin egen verksamhet. 

– FVF har en unik möjlighet att
skapa något helt nytt som utgångspunkt
och kan antagligen växa sig mycket star-
kare än ”föregångaren” PVF. Jag blev för
övrigt jätteglad när en medlem som gick
ur förbundet för ett par år sedan ville
komma tillbaka nu och arbeta aktivt för
FVF. Sådant känns riktigt bra.

Något som bekymrar Karin, och som
har varit påtagligt inför bildandet av de

nya föreningarna, är att det nu är ännu
fler tunga poster att rekrytera förtroende-
personer till och det blir allt svårare.
Samhället har förändrats, folk anser sig
helt enkelt inte ha någon tid över ens till
halvidéellt arbete.

Så var det utbildningen. Har det hänt
något där? 

– Vi har inte fått något gehör för att
fakulteten är underfinansierad. Enligt
uppgift så kommer man att införa en
differentierad grundutbildning från
2007. Vi tror inte det är en bra väg och
det har vi framhållit. När det gäller vete-
rinärutbildningen är det oerhört viktigt
att bredd och kvalitet bibehålls även om
man måste utbilda flera studenter, säger
Karin.

– Grundutbildningens omfattning
med klinisk bredd och utbildning inom
livsmedelskontroll och smittskydd
behövs för alla studerande. En nyutexa-
minerad veterinär ska klara av ”grund-
jobbet”, det vill säga ta hand om sjuka
djur i primärvård och bastjänsterna
inom livsmedelskontrollen etc. Kompe-
tens därutöver får vi skaffa efter legiti-
mationen. Det är just bredden i utbild-
ningen som är styrkan och som starkt
hänger ihop med den tredje frågan som
jag anser är mycket viktig att driva. 

– Det gäller veterinärens roll i sam-
hället, inte bara som TV-mässig djur-
doktor, utan som en yrkeskår som är
viktig för angelägna samhällsintressen
med en nära koppling till folkhälsan.
Det här har blivit mer uppenbart för all-
mänheten under senare år då farliga
sjukdomar blivit en realitet, t ex den
medialt så uppmärksammade BSE-sju-
kan. Det är viktigt att vi medvetandegör
allmänheten om vårt breda verksam-
hetsområde och kompetens ”från jord
till bord”. 

Som avslutning vill Karin säga att för-
bundet återtagit mark genom att mycket
”tjafs” ebbat ut. Det blåser positiva 
vindar och man jobbar konstruktivt för
att få ett stabilt förbund för hela yrkes-
kåren. 

När Karin tillträdde som förbunds-
ordförande gjordes ett mer omfattande
reportage om henne. Du hittar det på den
lösenordsskyddade delen av förbundets
hemsida www.svf.se i tidningens arkiv, nr
1–2/2003. ■

KARIN ÖSTENSSON, 53 år, Uppsala
Veterinärexamen 1975
Arbetar som ordförande i SVF och lärare/
forskare vid Institutionen för kliniska veten-
skaper, SLU

➤
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Efter att hårdnackat tackat nej till val-
beredningens återkommande förfråg-
ningar beslöt PER JONSSON sig för att

tiden var mogen för att ställa upp som
kandidat till ordförandeposten i SVS.
Svaret kom sent, men det krävde enligt
Per en ganska lång tids noggrant över-
vägande. 

Arbetsbelastningen är redan hög och
när veterinärtidningen ringer är det fullt
pådrag hos länsveterinären.  Man har ett
misstänkt fall av mul- och klövsjuka på
en gård utanför Västerås. 

Som tur är handlar det bara om en
övning. Under en vecka har de nordiska
länderna haft en samordnad test av
beredskapen om det skulle bli ett verk-
ligt utbrott.

”Nordiskt” är något som är utmär-
kande för Per. Förutom att han haft en
professur vid Norges Veterinærhögskole
i Oslo ”jag återvände hem efter ett år,
det var inte ett värdigt liv att bo så långt
bort från familjen” är han väldigt mån
om det nordiska samarbetet när det gäl-

ler utbildningen. 
– Jag tycker att det är viktigt att knyta

nordiska kontakter och jag har intentio-
ner att få ett utökat samarbete i utbild-
ningsfrågor på många plan, t ex samver-
kan i olika kurser, säger Per, och tillägger
att det givetvis inte bara handlar om
norden utan även om internationella
kontakter i övrigt. 

– En annan viktig fråga som hänger
ihop med utbildningen är förstås att
vinna allmänhetens respekt. 

Pers intresse för utbildningsfrågor
gjorde att han ställde upp som ordfö-
rande i grundutbildningsutskottet vid
veterinärmedicinska fakulteten under
flera år. Arbetsmässigt har han bland
annat varit lektor vid bakteriologen på
SLU, jobbat i privat företag, och varit
mastitkonsulent vid SVA.

Sedan 1996, med ett års avbrott för
Norgetjänsten 1998, är Per länsveterinär
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– Under vissa perioder i livet är det hek-
tiskt, säger ANDERS FORSLID som gärna
fortsätter en mandatperiod till och inte
räds arbetsbelastningen.

– Jag har goda möjligheter att kombi-
nera mitt arbete med uppdrag i före-
ningslivet. När jag började min tjänst på
universitetet i Lund 1994 var min
arbetsgivare fullt medveten om mina
övriga uppdrag. Det har aldrig varit

något problem eftersom inställningen
hos dekanus var att ”vi vill ha medarbe-
tare som även andra vill ha”.

Anders har en gedigen föreningsvana.
Han har bland annat varit ordförande i
SVS och ledamot i förbundsstyrelsen i
början på 2000-talet. Även internatio-
nellt har han haft flera uppdrag som t ex
styrelseledamot i den europeiska för-
eningen för försöksdjursveterinärer.
Anders är den typen av person som inte
kan visa sig på en lokal idrottsklubb
utan att hamna i styrelsen… 

Att komma tillbaka, det gjorde han
redan 2005, i veterinärförbundets styrelse
är lägligt eftersom Anders var med i den
arbetsgrupp som lade fram det ursprung-
liga förslaget till den omorganisation
som nu genomförs. 

Vilka frågor tycker du är mest ange-
lägna för SVF?

– Självklart är genomförandet av
omorganisationen den stora akuta frå-
gan. Det gäller att få medlemmarna att
engagera sig nu. Organisationen blir
aldrig bättre än vad medlemmarna vill
att den ska vara. Detta förutsätter 1) att
man  är medlem, 2) att man engagerar
sig. Det räcker inte med ett ”automat-
medlemskap”. SVF är ingen traditionell
fackförening utan spänner över betyd-

ligt större fält. 
– Veterinäryrket har fått en fantastisk

reklam i media. TV-programmen når ut
till både barn och vuxna. Som ”pappers-
veterinär” i periferin av det praktiska
arbetet märker jag dock att kunskapen
om yrkeskårens breda arbetsfält är dålig.
Där har vi ett viktigt uppdrag att föra ut
veterinärens roll som djurets och konsu-
mentens ambassadör. Säkra livsmedel
och bra djurskydd.

Anders sitter för övrigt även i
Djurskyddsmyndighetens djurskydds-
råd. Där representerar han dels Lunds
Universitet, men också ”sig själv” med
bakgrund av de kunskaper han har i frå-
gor om avlivnings- och slaktmetoder.

Den privata Anders Forslid, vem är
det?

– Jag är gift med Anna, som även är
kollega, har tre barn i åldrarna 14 till 18.
Vi bor på en gård i Frostavallen, ett
underbart naturreservat med obegränsade
möjligheter till löpträning och annat fri-
luftsliv. Vi har highland cattle och Anna
har hästar. 

Så du är månskensbonde…?
– Nej, det är ett uttryck som för mig

har lite negativ klang och som får mig
att tänka på dålig djurhållning. Bonde
är jag inte.  ■

ANDERS FORSLID, 50 år, Höör
Veterinärexamen 1984 
Arbetar som universitetsveterinär i Lund 

➤

PER JONSSON, 60 år, Nyköping
Veterinärexamen 1976
Arbetar som länsveterinär i Södermanland
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Med en bakgrund som föreningsaktiv
redan under studentåren och sedan i
SYVF och i AVFs interrimsstyrelse blev
MIKAELA HEIDRICH tillfrågad, igen, om
det inte var dags att ta klivet in i för-
bundsstyrelsen. Den här gången ställde
hon sig positiv till förslaget och tackade
ja till att ställa upp för val, ”det behövs
fler kvinnor i styrelsen för att spegla
kårens sammansättning”. 

Mikaela har som framgår ovan en
gedigen grund i föreningslivet med olika
styrelseuppdrag under ett tiotal år. Det
här är något som hon tror underlättar
väldigt mycket när det gäller att realis-
tiskt bedöma hur stor arbetsbelastning
det innebär att sitta i förbundsstyrelsen.
Att ha varit med om bakgrundsarbetet i
den nya organisationen är också en för-
del.

Vem är Mikaela Heidrich?
– Jag är 45 år, singel, bor sedan en tid

tillbaka ”djurlös” i en lägenhet i stan
(Karlstad). För närvarande arbetar jag

som klinikveterinär på Karlstad Små-
djurssjukhus. Tidigare har jag bland
annat provat på hur det är att vara
distriktsveterinär under ett och ett halvt
år.

Varför valde du att arbeta med
smådjur?

– Jag är intresserad av kirurgi och får
chansen att utveckla detta på ett
smådjurssjukhus. 

Vad funderar du på när det gäller
gemensamma frågor för veterinärför-
bundets medlemmar? Vad engagerar dig
mest? 

– Omorganisationen har jag redan
arbetat med genom uppbyggnaden av
blivande AVF. Det är hög tid för för-
ändring och det kan bara bli bättre att
dela upp förbundet i två föreningar där
var och en betalar för sin del. Svenskar
är lite sega ibland, men nu har vi efter
ett antal utredningsarbeten lyckats enas
om en ny organisation. I Danmark har
man haft så här sedan 1984 och vunnit

väldigt mycket på det.
– Andra frågor som berör hela veteri-

närväsendet är att återfå statusen i sam-
hället, att inte låta andra yrkesgrupper
som agronomer och biologer ta över
jobb som veterinärerna ska ha. Löner
engagerar förstås liksom arbetsmiljöfrå-
gor i allmänhet. 

– Media är en väldigt viktig del i att
ge veterinärerna rätt ansikte, idag är bil-
den något skev och speglar bara vissa
delar av yrket. Att jobba med utåtriktade
frågor är något som intresserar mig. 

Hur är du som person?
– Ganska välorganiserad, känd för att

få saker gjorda. Jag vill inte ha uppgifter
liggande. Jag är tidsrealist. I övrigt tycker
jag om att ”rota runt” och att knyta
informella kontakter. 

Är det något som oroar inför fram-
tiden?

– Ja, att det över lag är så svårt att få
folk att arbeta i föreningslivet. Snart
finns det ingen tillväxt alls.  ■

➤

Manager for Scandinavia: Charlotte Hoffmann-Timmol, DVM
Tlf +45 43521228 . Fax +45 43521236 . c.hoffmann-timmol@vetmedlab.com

NYFIKEN PÅ VET•MED•LAB?

Biokemi

Hematologi

Allergi

Bakteriologi

Histologi

Serologi

Parasitologi

Virologi

PCR/Genetik

Toxikologi

Läkemedel

Stora profiler

Besök oss på
Veterinärmötet 2005
Vet.Med.Lab är ett stort 
ackrediterat veterinärt 
laboratorium i Tyskland, 
som erbjuder ett stort 
sortiment av hög kvalitets
tester till veterinära 
kliniker över hela Europa. 

Vårt koncept är snabba 
resultat (express frakt 
inkl.), vetenskaplig hotline
service och provtagnings-
material - allt inkluderat i
mycket rimliga priser! 

VETERINARY DIAGNOSTIC SERVICES

Ex Stor Check-up
(Stor blodbild, bilirubin, urea, krea, kolesterol, 
triglyc, glu, fruktosamin, lipas, α-amylas, 
ASAT, ALAT, GLDH, ALP, γ-GT, 
LDH, CK, Na, Ca, K, P, Cl, Mg, 
tot. protein, albumin, globulin)

För endast 
299.-

MIKAELA HEIDRICH, 45 år, Karlstad
Veterinärexamen 1998
Arbetar som klinikveterinär 

i Södermanland vilket innebär ungefär
fifty-fifty skrivbord och fältarbete. 

Per bor med sin hustru på landet ett
par mil norr om Nyköping, de två bar-
nen är vuxna och utflyttade. Arbetet tar

för mycket tid för att kunna ha egna
djur, men en katt finns det i alla fall.
Fritiden ägnar Per åt sommarstuga, seg-
ling och friluftsliv. 

– Jag åker gärna skidor, både på läng-

den och utför, och trivs även på isarna
med långfärdsskridskor på fötterna,
säger Per. Jag är intresserad av kultur,
men det blir inte så mycket tid över att
utöva det intresset.  ■

Glöm inte 
veterinärförbundets 

ÅRSMÖTE
som hålls i

Slottsbiografen, 
Uppsala kl 17–19 

onsdagen den 
9 november 

Se närmare i annonsen 
i SVT nr 12 sid 58
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Gällande fullmäktige…

…är det 49 personer som kandide-
rar till 30 ordinarie platser och sex
suppleanter. 

Veterinärtidningen skickade ut en
förfrågan till samtliga nominerade
där var och en har fått fylla i sina
personuppgifter, meriter och dylikt.
Någon fullständigt heltäckande
uppräkning av uppdrag och tjänster
är det alltså inte, men svaren kan
ge en liten vink om spridningen
geografiskt och arbetsmässigt. 

NAMN: Stefan Alenius
BOR: Björklinge, Uppsala
ÅLDER: 55 år
VETERINÄREXAMEN: 1975
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Professor i idisslarmedicin.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Statsveterinär vid
SVA, laboratorieledare vid Astra m m.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Har varit
ordförande i SVS Husdjurssektion.

NAMN: Minna Anliot
BOR: Hedemora, Dalarna
ÅLDER: 49 år
VETERINÄREXAMEN: 1981
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Seminveterinär sedan 1999.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Sommarjobb
1979–81 som besiktningsassistent i
Kristianstad och tf klinikveterinär vid
Kirurgen, smådjur, SLU. Vikariat som
distriktsveterinär 1982–83, smådjurs-
klinik 1984–88, grundare av och 
klinikveterinär vid Falu Djursjukhus
1988–91, redaktör på SLU Info
1992–95. Privat praktik häst 1995–99.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelseledamot i PVF och fullmäktige-
ledamot på 1980-talet. Deltog i organi-
sationsutredningen på 1990-talet.

NAMN: Björn Arenander
BOR: Uppsala
ÅLDER: 57 år
VETERINÄREXAMEN: 1974
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinär vid Livsmedelsverket.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Överveterinär vid
kontrollslakteri 58 Uppsala 1981–2004.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Revisor i BVF.

NAMN: Eva Axnér 
BOR: Vattholma, Uppsala
ÅLDER: 40 år
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Forskare vid SLU.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Diverse vikariat.

NAMN: Marie Berger
BOR: Kvibille, Halland
ÅLDER: 32 år 
VETERINÄREXAMEN: 1999
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär vid Jordbruksverket.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ordförande i SYVF 2004.

NAMN: Per Bransell
BOR: Falun, Dalarna
ÅLDER: 30 år
VETERINÄREXAMEN: 1999
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär vid Falu Djursjukhus.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär 1 år i Hedemora.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Kassör i
SYVF sedan 2002.

NAMN: Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel
BOR: Trelleborg, Skåne
ÅLDER: 47 år
VETERINÄREXAMEN: 1985
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Överveterinär vid Livsmedelsverket.
Tidigare sysselsättning: Diverse vikariat,
besiktningsveterinär, kvalitetschef.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelsemedlem i BVF sedan1999, 
f n ordförande i BVF sedan 2005.

NAMN: Björn Dahlén
BOR: Klavreström, Kronoberg
ÅLDER: 49 år
VETERINÄREXAMEN: 1986
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Kronobergs län.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär, besiktningsveterinär,
seminveterinär, privatpraktiserande
lantbruksdjur, veterinärinspektör vid
Jordbruksverket.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Har varit
ordförande och sekreterare i VIAT.

NAMN: Therese Edström
BOR: Mölndal, Västra Götaland
ÅLDER: 48 år

VETERINÄREXAMEN: 1986
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinär vid AstraZenecas forsknings-
enhet i Mölndal.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: 1 år vid Djur-
sjukhuset i Umeå samt jourtjänstgöring
vid Umeå distriktsveterinärområde
under 1,5 år (1991–1992).
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Ledamot 
i SVS kollegium, ordförande i SVS
Försöksdjurssektion.

NAMN: Anna Einarsson
BOR: Göteborg, Västra Götaland
ÅLDER: 43 år
VETERINÄREXAMEN: 1987
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: Vid
Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Ledamot 
i SVS kollegium, ordförande i SVS
Smådjurssektion, ledamot i ESK Hund
och katt.

NAMN: Helena Ekman 
BOR: Jönköping 
ÅLDER: 28 år
VETERINÄREXAMEN: 2003
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär vid Djursjukhuset 
i Jönköping.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Kortare vikariat
vid Regiondjursjukhuset Bagarmossen
samt på distrikt i Östergötland.

NAMN: Catarina Eliasson
BOR: Borås, Västra Götaland
ÅLDER: 39 år
VETERINÄREXAMEN: 1993
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Vid Djursjukhuset i Jönköping och
privatpraktiserande.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär och besiktnings-
veterinär m m.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Tidigare
styrelseledamot i SYVF, nu med i AVFs
valberedning.

NAMN: Jenny Ennerdal
BOR: Gyttorp, Örebro
ÅLDER: 30 år
VETERINÄREXAMEN: 1999
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär i Bergslagen.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
Informationsveterinär och klinikveteri-
när vid ATG Hästklinikerna AB. ➤
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FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Suttit
med i SYVFs styrelse och därmed del-
tagit i SVFs fullmäktige några gånger.

NAMN: Marie Flöisbon
BOR: Bollebygd, Västra Götaland
ÅLDER: 42 år
VETERINÄREXAMEN: 1990
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär vid Stiftelsen Blå Stjär-
nans Djursjukhus i Borås sedan 1991.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Har arbetat på
distrikt som tf veterinär efter åk 5 en
sommar i Dals Ed.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i SVS Smådjurssektion.

NAMN: Katharina Gielen
BOR: Jönköping
ÅLDER: 39 år
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Biträdande länsveterinär i F-län.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Distrikts- och
besiktningsveterinär i Norge 1992–95,
SJV Djurskyddsenheten 1995–2002.

NAMN: Karin Granath
BOR: Bromma, Stockholm
ÅLDER: 43 år
VETERINÄREXAMEN: 1992
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Tjänstledig från tjänst som stadsveterinär
och enhetschef på Miljöförvaltningen 
i Stockholm t o m årsskiftet 2005/06.
Tillfällig projektledartjänst på Enheten
för köttillsyn, Livsmedelsverket.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Veterinärinspek-
tör vid Livsmedelsverket 1995–2001.
Diverse vikariat på distrikt, smådjur
och ambulansen, SLU 1993–95.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare, utbildningsansvarig och
ordförande i SVS Livsmedelssektion
sedan 1997, ledamot i SVS kollegium.

NAMN: Mikaela Heidrich 
BOR: Karlstad, Värmland 
ÅLDER: 45 år
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär, djursjukhus, smådjur. 
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär. 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Ledamot 
i SYVFs styrelse fr o m 1999, delegat 
i fullmäktige 2000, 2002 och 2004,
delegat i ordförandekonferensen 2003,
ledamot i AVF-gruppen 2004, ledamot
i AVFs interimsstyrelse 2005. 

NAMN: Johan Hellander
BOR: Ekerö, Stockholm
ÅLDER: 48 år 

VETERINÄREXAMEN: 1984
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Vid Menhammar Stuteri AB.
Tidigare sysselsättning: I Stiftelsen
Sveriges Avels- och Hästsportcentrum
Flyinge, Broline AB, Veter AB,
Schering-Plough AB.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Har varit
ordförande i SVS Hästsektion, ord-
förande i SVS, styrelsemedlem i SVF,
ordförande i FVET  Är nu sekreterare 
i FVET

NAMN: Susanna Hultberg
BOR: Munkedal, Västra Götaland
ÅLDER: 40 år
VETERINÄREXAMEN: 1989
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Egen företagare, driver en smådjurs-
klinik i Munkedal sedan 1990.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Tf veterinär på
Örebro djursjukhus 1988–89, smådjurs-
veterinär på Uddevalla Smådjursklinik
1990–1993.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i PVF, arbetat i arbets-
gruppen för bildandet av FVF.

NAMN: Carl Hård af Segerstad
BOR: Sigtuna, Stockholm
ÅLDER: 57 år
VETERINÄREXAMEN: 1977
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Laborator, avdelningschef, SVA,
Uppsala sedan 1999.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Smådjurskliniker
1978–81, fo-stud USA 1982–86,
diverse vikariat 1987, universitetsad-
junkt vid patologen SLU 1987–95, 
bitr statsveterinär Viltavdelningen SVA
1995–99.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Ledamot
av valberedningen och fullmäktigeleda-
mot ett antal gånger. Styrelseledamot 
i FVVI i slutet av 1990-talet. Styrelse-
ledamot i SACO-föreningen V-fak 
i början/mitten av 1990-talet.

NAMN: Gunnar Johansson
BOR: Uppsala
ÅLDER: 40 år
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Djurhälsoveterinär vid Svenska
Djurhälsovården och djuromsorgskon-
sult i egen regi sedan 2002.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Diverse vikariat
1991–93, djurhälsoveterinär vid
Svenska Djurhälsovården i Uppsala
1993–99, djuromsorgsansvarig inom
Swedish Meats 2000–2001, tf länsvete-
rinär vid Länsstyrelsen i Södermanland 
juli 2002, ingick i Djurtransport-
utredningens expertgrupp 2000–2002,
Näringspolitisk expert vid LRF i

Stockholm jan–aug 2005.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelsemedlem i SVS Husdjurssektion
1998–99.

NAMN: Jonas Johansson Wensman
BOR: Uppsala
ÅLDER: 29 år
VETERINÄREXAMEN: 2004 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Doktorand vid SLU.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Vikarierande
klinikveterinär (smådjursklinik), 
tf djurhälsoveterinär och officiell 
veterinär vid Smittskyddsenheten
under Salmonellautbrottet 2003. 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Adjungerad styrelseledamot i SYVF
2004, fullmäktigeledamot 2004, 
styrelseledamot i SYVF 2005.

NAMN: Christian Jurc
BOR: Landskrona, Skåne
ÅLDER: 38 år
VETERINÄREXAMEN: 1998/2003 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Besiktningsveterinär i besiktnings-
veterinärorganisationen fr o m 2004,
med placering vid kontrollenheten i
Helsingborg.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Distriktsveteri-
när 1998–2000, privatpraktiserande
veterinär i sex mån, djurhälsoveterinär
under våren och sommaren 2003,
smådjursveterinär under hösten 2003.

NAMN: Anette Karlsson
BOR: Vara, Västra Götaland
ÅLDER: 32 år
VETERINÄREXAMEN: 1998
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Försöksdjursveterinär vid AstraZeneca,
Mölndal.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Distriktsveteri-
när, veterinärinspektör SJV.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ordförande i SYVF 2000–2002, 
sekreterare i SVS Försöksdjurssektion
2004–05, ledamot i förbundsstyrelsen
2005.

NAMN: Agneta Karlsson Norström
BOR: Romakloster, Gotland
ÅLDER: 48 år
VETERINÄREXAMEN: 1994
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär, Lövsta, Gotland.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Kassör 
i DVF.

NAMN: Frank Kaså
BOR: Alingsås, Västra Götaland
ÅLDER: 59 år
VETERINÄREXAMEN: 1982

➤



NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sedan 2 år tillbaka ledamot av PVFs
styrelse och fullmäktigeledamot i SVF.

NAMN: Laszlo Lak
BOR: Örebro
ÅLDER: 50 år
VETERINÄREXAMEN: 1983
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Vid Livsmedelsverket, BVO.

NAMN: Karin Lambertsson 
BOR: Umeå, Västerbotten
ÅLDER: 37 år
VETERINÄREXAMEN: 1993 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär i Vännäs. 
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Diverse vikariat
som distriktsveterinär. 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i DVF.

NAMN: Lars-Peter Lannek
BOR: Trensum, Blekinge 
ÅLDER: 61 år
VETERINÄREXAMEN: 1972 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Mångårig
medlem i DVFs styrelse.

NAMN: Inger Lilliehöök
BOR: Vänge, Uppsala
ÅLDER: 47 år
VETERINÄREXAMEN: 1985
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Arbetar med laboratoriediagnostik och
undervisning vid Institutionen för 
biomedicin och veterinärmedicinsk 
folkhälsovetenskap, SLU. 
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Klinikveterinär
vid Östersunds djursjukhus och
distriktsveterinär i Värmland.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Tidigare
varit styrelseledamot i SVFs styrelse och
arbetat inom SACO-V-fak på SLU. 
Är nu sekreterare i FVVI.

NAMN: Birgitta Lövdahl
BOR: Skara, Västra Götaland
ÅLDER: 38 år
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär/klinikchef vid Blå
Stjärnans djursjukhus i Skara.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Klinikveterinär
vid mindre smådjursklinik.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Har varit
ledamot i DaVF.  

NAMN: Lena Malmgren
BOR: Lidingö, Stockholm
ÅLDER: 51 år

VETERINÄREXAMEN: 1978
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Produktchef på läkemedelsföretaget
Schering-Plough Animal Health.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Arbetade som
distriktsveterinär ett par år efter examen,
kvällspraktik på smådjursmottagning.
Arbetar som stuteriveterinär. Anställd
på SLU, Inst för Obstetrik och
Gynekologi, (lärar-/forskartjänst inom
hästreproduktion) 1981–1998.

NAMN: Maria Möller
BOR: Falköping, Västra Götaland
ÅLDER: 31 år
VETERINÄREXAMEN: 1999
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Vid Djuravdelningen, Jordbruksverket. 
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: 2 år på djur-
sjukhus, i Hässleholm och Jönköping.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
”Inhoppare” för SYVF vid behov. 

NAMN: Lena Nilsson
BOR: Karlshamn, Blekinge
ÅLDER: 46 år
VETERINÄREXAMEN: 1986
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär (smådjur) vid Erikslust
Veterinärklinik i Malmö.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Diverse vikariat
1987–88. Sedan 1988 klinikveterinär
(smådjur) vid bl a Linköpings 
Djursjukhus och Strömsholms
Regiondjursjukhus.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Styrelseledamot i SYVF ca 1987–89,
utbildningsansvarig i SVS
Smådjurssektion 1997–99.

NAMN: Anders Norling
BOR: Frösön, Jämtland
ÅLDER: 59 år
VETERINÄREXAMEN: 1972
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Jämtlands län sedan
1988.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Under flera år
klinikveterinär vid djursjukhus.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: För till-
fället ordförande i VIAT. Även under
flera år verkat i förbundets valbered-
ning, för tillfället sammankallande.

NAMN: Håkan Onsjö
BOR: Fröjel, Gotland
ÅLDER: 50 år
VETERINÄREXAMEN: 1983
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Privatpraktiserande vid Djurklinikerna
AB sedan 1995.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Adjunkt på
Veterinärhögskolan, studierektor på
institutionen för kirurgi och medicin
på Veterinärhögskolan, diverse vikariat

på olika distrikt fram till 1991,
distriktsveterinär på Gotland
1991–1995. 
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Fullmäktigeledamot på mandat i PVF,
deltog i arbetsgrupp AVK för att lösa
problem mellan privata och statligt
anställda veterinärer.

S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  13 • 2005 37

➤

Pb 44, 67321 Charlottenberg

post@dr.baddaky.no 

tel 0571 20230, fax 0571 20335

www.drbaddaky.no

DermaPet 
– det naturliga valet

från Dr. Baddaky

MalAcetic(TM) 

familjen
Med stor glädje lanserer vi

DermaPets naturliga hudvård-

serie MalAcetic som innehåller

borsyra och ättiksyra i en hud-

och miljövänlig formulering.

Säljes endast via veterinärer.

Äntligen!

TrizEDTA är 

nu också 

tillgängligt. 

Nytt i Sverige
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NAMN: Eva Osterman Lind
BOR: Uppsala
ÅLDER: 40 år
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Laboratorieveterinär vid parasitologen,
SVA.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Forskar-
utbildning i parasitologi (blodmask-
infektioner hos häst) samt ca 2 år 
som smådjursveterinär.

NAMN: Magnus Paulsson
BOR: Axvall, Västra Götaland
ÅLDER: 41 år
VETERINÄREXAMEN: 1989
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Vid Svenska Djurhälsovården i Skara.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Seminveterinär
1991–99, distriktsveterinär
1999–2005, besiktningsveterinär ett
halvår under 2003.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Med i
omorganisationsgruppen för SVF, 
styrelsemedlem, vice sekreterare i DVF.

NAMN: Fredrike Ritter
BOR: Borås, Västra Götaland
ÅLDER: 49 år
VETERINÄREXAMEN: 1994
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Klinikveterinär vid Blå stjärnans 
djursjukhus i Borås sedan 1997.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Diverse vikariat
som distriktsveterinär, bl a i Dalsland,
slakteriveterinär i Varberg, statsveteri-
när i Göteborg.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Har varit ledamot, vice ordförande och
ordförande i SYVF samt är ledamot
och ordförande i DaVF.

NAMN: Lina Ruda
BOR: Hyssna, Västra Götaland
ÅLDER: 32 år
VETERINÄREXAMEN: 1997
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Gränskontrollveterinär och smådjurs-
praktiker.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
Distriktsveterinär, laboratorieveterinär,
djurhälsoveterinär m m.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: Tidigare
styrelseledamot i SYVF.

NAMN: Olle Rydell
BOR: Borlänge, Dalarna
ÅLDER: 52 år
VETERINÄREXAMEN: 1980
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Dalarnas län.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
FAO/SLV/Distriktsveterinär.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Sekreterare i VIAT.

NAMN: Anders Sandberg
BOR: Molkom, Värmland
ÅLDER: 59 år
VETERINÄREXAMEN: 1980
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Länsveterinär i Värmland.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Diverse tjänst-
göringar som distriktsveterinär och
laboratorieveterinär, hygieniker åt
Försvaret, hygieniker åt Livsmedels-
verket inkluderande överveterinär på
slakteriet i Kil respektive Skara.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Har varit ordförande i SVS Livsmedels-
sektion.

NAMN: Suzanne Sandquist
BOR: Trekanten, Kalmar
ÅLDER: 45 år
VETERINÄREXAMEN: 1986 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD: VD
på Kalmar Djursjukhus sedan 1999.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: VD på Nybro
Djurklinik i 5 år. Har i princip hållit
på med smådjur sedan 1988 men även
varit lite privatpraktiserande på häst.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ordförande i SVS Smådjurssektion
1999–2003.

NAMN: Lars Erik Staberg 
BOR: Skillingaryd, Jönköping
ÅLDER: 50 år
VETERINÄREXAMEN: 1985 
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Distriktsveterinär sedan 1996. 
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING:
Privatpraktiserande distriktsveterinär/
smådjursklinik, besiktningsveterinär.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Har varit sekreterare och är ordförande
i DVF.

NAMN: Susanna Sternberg Lewerin
BOR: Uppsala
ÅLDER: 40 år
VETERINÄREXAMEN: 1991
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Vid avd för sjukdomskontroll 
(”epizootologen”), SVA.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: 2 års arbete som
distriktsveterinär, därefter doktorand på
bakteriologen, SLU samt deltidsarbete
med den svenska utredningen om anti-
mikrobiella fodertillsatser, efter disputa-
tionen jobb på SVA.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Ordförande i FVVI i mitten av 
1990-talet, ledamot i förbundsstyrelsen
2001–2004.

NAMN: Bodil Ström Holst 
BOR: Uppsala 
ÅLDER: 39 år
VETERINÄREXAMEN: 1990 

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Tf statsveterinär vid avd för häst, hund
och katt, SVA.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Doktorand vid
Inst OG, SLU, bitr kursledare vid
SIPAR, SLU samt kortare perioder som
kliniskt verksam (klinikveterinär och
distriktsveterinär).
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Kassör och ordförande i FVVI, kassör 
i SVS Smådjurssektion.

NAMN: Sølvi Sørgjerd
BOR: Björklinge, Uppsala
ÅLDER: 37 år
VETERINÄREXAMEN: 1995
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Veterinärinspektör vid enheten för 
köttillsyn, Livsmedelsverket.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Adjunkt/labora-
torieveterinär vid SLU.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
FVVIs styrelse, extra fullmäktigemöte
och ordinarie fullmäktigemöte 2004, 
AVF-arbetsgruppen, AVFs valberedning. 

NAMN: Lars Thorén
BOR: Slöinge, Halland
ÅLDER: 64 år
VETERINÄREXAMEN: 1967
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Privatpraktiserande.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: 15 år på
Djursjukhuset i Helsingborg (varav 
ca 10 år som chef på smådjursavdel-
ningen) och 15 år på Hallands
Djursjukhus.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF:
Har varit ordförande och kursansvarig i
SVS Smådjurssektion, ordförande och 
sammankallande i ESK hund och katt,
deltagit i utredningen om veterinärför-
bundets organisation.

NAMN: Anna Werinder
BOR: Uppsala
ÅLDER: 28 år
VETERINÄREXAMEN: 2003
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING/ANSTÄLLD:
Gränskontrollveterinär på Arlanda 
flygplats.
TIDIGARE SYSSELSÄTTNING: Ett par kortare
vikariat som distriktsveterinär, vikariat
som lärare i svinmedicin på veteri-
närutbildningen.
FÖRTROENDEUPPDRAG INOM SVF: 2 år som
styrelsemedlem i SYVF, ansvarig för 
bl a SYVF-infot.

➤

Skriv gärna insändare och debatt-
inlägg till svensk Veterinärtidning,
men skriv inte för långt – max 6 000
tecken inkl blankslag.
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Epizteln handlar denna gång om misstanke om 

mul- och klövsjuka, Salmonella typhimurium, blodiga

diarréer hos hundar samt förekomst av EHEC. Epizteln är ett samarbete mellan

SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena

Ohlsson, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA
I mitten av september uppstod misstanke om
mul- och klövsjuka i en nötbesättning i
Mellansverige. En ko med feber och blåsor vid
klövarna antibiotikabehandlades av den prakti-
serande veterinären ute på gården som först
dagen därpå ringde länsveterinären och berät-
tade om fallet (!). Djurägaren hade då ringt och
meddelat att ytterligare ett par kor fått liknande
symtom. Veterinären skickades omedelbart ut
på nytt för att undersöka djuren noggrannare.
Den första kon hade då svarat på antibiotika-
behandlingen och lesionerna befanns vid när-
mare undersökning vara klövlidande av annan
genes. 

I sammanhanget vill SVA och SJV framhålla
vikten av omedelbar kontakt med veterinära
myndigheter vid fall där mul- och klövsjuka
inte kan uteslutas. För att kunna avfärda en
eventuell misstanke krävs att veterinären på
plats noggrant undersöker ett större antal djur.
Detta inkluderar kontroll av temperatur,
inspektion av munhåla och klövar (som om
nödvändigt rengörs för att kunna granskas tyd-
ligt). Att inte uppmärksamma risken för att
blåsor i munhåla, klövrand eller på spenar kan
vara symtom på mul- och klövsjuka är att
betrakta som direkt tjänstefel.

SALMONELLA ISOLERAT I MJÖLKKO-
BESÄTTNINGAR
Salmonella typhimurium har isolerats i två
mjölkkobesättningar, i Kronobergs respektive

Skåne län. Smittrycket har befunnits vara högt
i båda besättningarna och ett flertal djur har
haft kliniska symtom. Foder har levererats till
båda gårdarna från samma foderfabriker. Dock
rör det sig om olika fagtyper av S typhimurium
på de båda gårdarna. Gården i Skåne har dess-
utom visat sig vara smittad med minst tre olika
salmonellatyper, något som för tankarna till en
närliggande avfallsanläggning där avloppsslam
lagras i stora högar. Bilden kompliceras även av
att en foderfabrik som levererat foder till båda
gårdarna har påvisat salmonella i miljöprover
på ren sida i produktionen. Ett intensivt utred-
ningsarbete pågår för att klarlägga smittkällan i
båda besättningarna och för att snabbast möj-
ligt få igång bekämpningsarbetet.

Klövar från ko med mul- och
klövsjuka. En ko i Mellan-
sverige med liknande blåsor
vid klövarna befanns efter
behandling ha ett annat
klövlidande. Att som veteri-
när inte omedelbart anmäla
ett sådant fall är att betrakta
som direkt tjänstefel.Fo

to
: 

SV
A

➤



HUNDAR I ÅSELE DRABBADE AV 
BLODIGA DIARRÉER
Från Västerbottens län rapporterar länsveteri-
när Annelie Grip Hansson att ett 30-tal hundar
i och kring byn Åsele drabbats av blodiga 
diarréer. Hittills har tre hundar i olika åldrar
avlidit. Inga valpar har insjuknat. Hundarna
drabbas av kraftiga blodblandade diarréer i två
till tre dagar och tillfrisknar därefter vanligen
snabbt. Hittills har endast en hund provtagits.
Svårigheter med att få hundägare att låta provta
eller obducera sina djur, är enligt Annelie Grip
Hansson en viktig förklaring till att man ännu
inte har hittat någon förklaring till sjukdomen. 

Brukshundsklubben i Åsele har på eget ini-
tiativ ställt in sina aktiviteter. I samband med
älgjakt och fågeljakt finns det risk för att besö-
kande hundar sprider sjukdomen till andra
delar i landet. Information har därför spridits
till kommuner, campingplatser, stuguthyrare
med flera för att uppmärksamma gästande
hundägare om smittan. Smittrisken kan mins-
kas genom att hundar som varit i området iso-
leras. Det är också viktigt att hundar i andra

delar av landet som eventuellt insjuknar efter
besök i området provtas. 

EHEC, FÖREKOMST OCH SMITTVÄGAR
Efter sensommarens EHEC-utbrott har nu en
period med provtagning och analyser inletts,
vilket kommer att ta ett antal veckor. Prover
har tagits på djur och på dräneringsvatten i
Halland, bland annat i syfte att öka de epide-
miologiska kunskaperna kring EHEC. 

I Sverige har EHEC påvisats sedan 1977.
Smittan uppträdde fram till 1995 endast vid
enstaka tillfällen, då antalet påvisade fall ökade.
Därefter har antalet fall enligt Smittskydds-
institutet legat omkring 200 per år. Hittills i år
har omkring 300 humanfall rapporterats, varav
110 personer i Halland och Västra Götaland
under slutet av sommaren. I år har EHEC
dessutom medfört att en liten pojke avlidit.
Jordbruksverket och SVA arbetar i utredningen
om förekomst och smittvägar tillsammans med
smittskyddsläkare, länsveterinärer, berörda
kommuner, Smittskyddsinstitutet och Livs-
medelsverket.  ■

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

■ ■  Detta nummer 
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd, 
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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– Djurhälsoregistret kan ge en 
betydande samhällsnytta, men då
måste datakvaliteten höjas och 
tilliten för registret öka, hos såväl
uppgiftslämnare som användare.
Det sade generaldirektören Inger
Andersson, som haft regeringens
uppdrag att se över djursjukdata.
Hon överlämnade utredningens
betänkande till jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist i mitten av
september.

Fredagen den 16 september presenterade
den särskilda utredaren Inger Andersson
sin slutrapport i utredningen ”Nytt
djurhälsoregister – bättre nytta och ökad
säkerhet” för regeringen. 

Bakgrunden var att regeringen i juni
2004 beslutade tillkalla en särskild ut-
redare med uppgift att undersöka och
redovisa hur djursjukdataregistret funge-
rar i dag. Uppdraget innefattade en
redovisning av eventuella brister i djur-
sjukdata, liksom deras orsaker och följ-
der för registrets användbarhet. Med
utgångspunkt i redovisningen skulle
utredaren föreslå hur bristerna kunde
åtgärdas för att uppnå ett väl fungerande,
kostnadsneutralt och kostnadseffektivt
registreringssystem för sjukdoms- och
läkemedelsövervakning på djurområdet.

BRISTER PÅVERKAR ANVÄNDBAR-
HETEN
Utredarens slutsats är att bristerna i
djursjukdata i dag är stora nog för att
negativt påverka användbarheten av
djursjukdata, trots svårigheter att mäta
bristernas omfattning. Slutsatsen bygger
på en enkät bland landets alla stordjurs-
praktiserande veterinärer, tillsammans

med bedömningar från länsveterinärerna,
experternas kunskap, intervjuer hos
övriga berörda aktörer samt en referens-
grupp.

En osäkerhetsfaktor är att djursjuk-
data ännu inte validerats vetenskapligt.
En sådan validering avseende nötkreatur
ingår i ett forskningsprojekt vid SLU,
men kommer inte att redovisas förrän
tidigast inom två år.

Inrapporteringen till Jordbruksverket
bedöms som bristande i olika stor
utsträckning. SVA bedömer att djur-
sjukdatabasen inte håller tillräcklig
kvalitet för att kunna användas till sjuk-
domsövervakning.

ORSAKER TILL BRISTERNA
De bakomliggande orsakerna till bristerna
finns dels inom systemet självt, dess
införande och utformning, dels hänger

de samman med veterinärväsendets
organisation i allmänhet. Den senare
påverkar negativt vissa privatprakti-
serande veterinärers förtroende för
sekretessen kring djursjukdatabasen.
Utöver de mer övergripande problemor-
sakerna, finns praktiska sådana. Mycket
tyder på att vissa uppgifter inte registreras
korrekt hos verket. Utformningen av
rapporteringssystemet kan förbättras.
Vissa privatveterinärer upplever att syste-
met inte är tillräckligt användarvänligt
och leder till tidskrävande inrapporte-
ring. Ingen återkoppling av inrappor-
terade data ges och den samhälleliga
nyttan upplevs som låg bland privat-
veterinärerna, vilket medför minskad
motivation att rapportera.

Följden blir att en betydande del av
den nytta som samhället skulle kunna
dra av registret inte förverkligas.
Uppgifterna i systemet används i dag
huvudsakligen av Svensk Mjölk och
SLU för avel, rådgivning och forskning
med avseende på mjölkdjur. Viss annan
användning av utredningskaraktär före-
kommer, främst vid Jordbruksverket.

FÖRSLAG
Utredningens förslag ska samverka till
att uppnå målet med ett väl fungerande
system för övervakning av djurhälsa,
djursjukdomar och läkemedel. Systemet
ska vara användarvänligt, för såväl rap-
porterande som användare. Avsikten är
att datakvaliteten ska öka i alla led, att
inrapporteringen ska bli tillfredsställande
och att användandet av djursjukdata ska
öka.

Syftet är att djurhälsoregistret i fram-
tiden ska komma till nytta inom de
olika användningsområden som utred-
ningen identifierat. Dessa omfattar
sjukdoms- och läkemedelsövervakning,
uppföljning, utvärdering och kvalitets-

Nytt djurhälsoregister förslag från
statlig utredning

Inger Andersson, generaldirektör vid
Livsmedelsverket, presenterade i mitten av
september sin slutrapport i utredningen
”Nytt djurhälsoregister – bättre nytta och
ökad säkerhet”. 
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TEXT: JOHAN BECK-FRIIS
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säkring av djurens hälso- och sjukvård,
forskning och epidemiologiska under-
sökningar samt framställning av sta-
tistik.

Principiellt anser utredaren att en
myndighet inte ska bedriva uppgiftsin-
samling för övervakning och samtidigt
kommersiell verksamhet inom ett och
samma område. Utredningen föreslår
därför att den nyligen tillsatta veterinär-
utredningen (Veterinär fältverksamhet
och viss veterinär myndighetsutövning,
dir 2005:71) får i uppdrag att, beroende
på hur dess förslag ser ut, pröva om Jord-
bruksverket fortsättningsvis är lämpligt
som ansvarig myndighet.

ÖVRIGA FÖRBÄTTRINGSINSATSER
Utredningens övriga förslag innebär för-
bättringsinsatser av långsiktig karaktär.
Uppnått resultat kan överföras till en
annan ansvarig myndighet om det skulle
bli aktuellt. Förslagen är utformade så att
de ska kunna genomföras omgående och

så att givna medel ska få en god använd-
ning, oavsett kommande förändringar.
De bör enligt utredaren verkställas så
fort som möjligt, det är inte lämpligt att
invänta övrigt utredningsarbete kring
veterinärfrågorna. Förslagen är:

• Insamlingen och bearbetningen av
data läggs i en särskild verksamhetsgren
inom Jordbruksverket och systemet ut-
vecklas till ett djurhälsoregister. Grunden
till ett epidemiologiskt centrum för
djurhälsa läggs.

• Rapporteringen begränsas till lant-
bruksdjur och vissa behandlingar av
häst. Den årliga summarapporteringen
för hästar och sällskapsdjur avskaffas,
eftersom nyttan av inrapporterade upp-
gifter är liten. Utökad rapportering
måste utredas vidare, men först ska
systemet fungera tillfredsställande.

• Skyddet av djurhållarnas och rappor-
terande veterinärers personliga integritet
och ekonomiska förhållanden förbättras.
Syftena med registret slås fast och

tillämpningen av sekretessreglerna klar-
läggs.

• Främjandeåtgärder tas fram av de
berörda: Inrapporterande veterinärer ska
få återkoppling, såväl av vad de själva
rapporterat in som i form av den 
sammanställda sjukdomsstatistiken.
Inrapporteringen ska förenklas.

• Officiell statistik om djurhälsa
utreds. Djurhälsoregistret kan bli en
viktig källa för denna statistik, men det
samlas också in andra uppgifter som bör
kunna komma till nytta. Arbetet skulle
kunna samordnas med utvecklingen av
ett epidemiologiskt centrum för djur-
hälsa.

• Systemet för djurhälsodata följs upp
och kan omprövas. Utvecklingen ska
följas årligen, genom att kvalitetsindika-
torer redovisas. Om inte tillräcklig nytta
inom rimlig tid har uppnåtts i form av ett
väsentligt breddat användningsområde
och en god kvalitet, bör det statliga åta-
gandet för djurhälsoregistret omprövas.

• Veterinärerna ska även fortsätt-
ningsvis vara de som rapporterar djur-
hälsouppgifter. En författningsreglering
införs av registrets syften och ändamål,
liksom av skyldigheten att lämna upp-
gifter. Samtidigt får veterinärerna rätt
att även lämna ut sådana uppgifter till
djurhälsoregistret som täcks av tyst-
nadsplikten. Författningsförslagen är
nödvändiga för att djurhälsouppgifter
ska få samlas in. 

SMÅ KOSTNADSÖKNINGAR FÖR
VETERINÄRER
Utredningens förslag innebär enligt
utredaren inga större förändringar av
systemets omfattning. För de allra flesta
veterinärer kommer förslagen inte att
innebära några ökade kostnader i form
av inrapportering och administration,
skriver Inger Andersson. Endast de vete-
rinärer som i dag inte rapporterar in
djursjukdata, vilket är ett mindre antal,
kommer att få ökade kostnader.

Den enkät bland landets stordjurs-
praktiserande veterinärer som utred-
ningen till stor del bygger på, utfördes
av utredningsexperterna Marie Mörk
och Agneta Egenvall från SLU. Dessa
har lovat att i ett senare nummer av
veterinärtidningen mer utförligt redovisa
resultaten från enkäten.  ■

Den årliga summarapporteringen för sällskapsdjur och hästar avskaffas enligt utredarens
förslag, eftersom nyttan av inrapporterade uppgifter är liten.

➤

SE Se på dine ældre patienter 1 november.indd    1 30-09-2005    10:11:07
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Vid den nittonde årliga kongressen
för veterinär hästtandvård i våras
var författaren på plats som svensk
deltagare. Han sammanfattar här
den veterinära hästtandvårdens
historik, och redogör kort för några
av de andra ämnen som avhand-
lades under kongressen i England.

International Association of Equine
Dentistry (IAED) höll sin nittonde år-
liga kongress i Oxford den 13–14 maj.
De 186 deltagarna kom från 25 länder
från alla fem kontinenterna. De många
deltagarnas närvaro berodde förmodli-
gen dels på att det var första gången som
IAED höll kongress i Europa, dels på att
så kända namn som Gordon Baker, pro-
fessor från University of Illinois, USA
och Tony Basile, välrenomerad ickevete-
rinär hästtandtekniker i USA, fanns
med på listan över föredragshållare.
Gordon Baker och Tony Basile är bland
annat upphovsmän till några av de
böcker som idag anses vara hästtand-
vårdens biblar: Equine Dentistry och
Equine Dentistry: A Practical Guide.

Doug Smith, ordförande, hälsade de
församlade välkomna. Dale Wearing,
Australien, tog sedan över ordet och höll
sitt anförande om hästtandvård i ett
historiskt perspektiv. Wearing påpekade
att hästtandvård har flera tusen år på
nacken men att rötterna till den häst-
tandvård vi talar om idag sträcker sig
bakåt till 1700- och 1800-talet. Vid
denna tid grundades de veterinärmedi-
cinska universiteten. Hästtandvård var

då ett viktigt läroämne och stod på en
mycket hög nivå fram till 1940-talet.
Hauptner tillverkade, även med dagens
mått mätt, en avancerad elektrisk tand-
raspmaskin. 

Vid slutet av andra världskriget
avstannade utvecklingen, tillverkningen
av de elektriska tandrasparna avslutades
och åtskillig kunskap föll i glömska. Till
denna händelseutveckling bidrog natur-
ligtvis även det faktum att man på
grund av motorisering upphörde att
använda hästen som arbetsredskap, och
hästarnas antal minskade drastiskt.

VAKNADE UR DVALAN
Hästtandvården vaknade upp ur sin
dvala i början av 1980-talet men stötte
ofta på motstånd och inte sällan hördes
kommentaren ”waste of time”.

På 1990-talet förbättrades hästtand-
vården avsevärt tack vare bättre instru-
ment och elektriska tandraspar. Det var
också vid denna tidpunkt som de seda-
tiva medlen utvecklades och spreds. I
dag skulle det vara otänkbart att genom-
föra en säker (för hästen och personalen)
och en kvalitativt godkänd hästtandvård
utan bra sedering och smärtlindring. En

Reseberättelse

Internationell kongress i veterinär 
hästtandvård

Foderinpackning i en hästmun. Hästtandvård var länge ett viktigt läroämne vid de veteri-
närmedicinska universiteten och stod på en mycket hög nivå fram till 1940-talet.

ISTVÁN GERE, leg veterinär.*
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(annan) av föredragshållarna samman-
fattade kort detta med att ”a good den-
tistry today starts with good sedation”.

På 2000-talet är det de förbättrade
utbildningsmöjligheterna, den allt bättre
facklitteraturen, allt läromaterial i form
av DVD och CD-skivor samt allt dator-
baserat material som står för utveck-
lingen.

Som slutord uppmanade Dale
Wearing de närvarande till sammanhåll-
ning så att all glömd kunskap skulle
kunna återupplivas och ny inhämtas
snabbt.

Denna uppmaning var det många
talare som instämde i och kan anses vara
kongressens budskap.

BEGRÄNSAD BEFOGENHET FÖR
”HÄSTTANDLÄKARE”
Mötet hade inte något avgränsat tema.
Främst diskuterades ämnen som den
praktiserande hästtandläkaren kan stöta
på i sitt arbete. De föredrag som visade
sig vara de mest intressanta var: life cycle
of equine teeth, equine temporoman-
dibular joint function/dysfunction, a
practical approach to standing sedation

for equine dental procedures, neurotic
equilibration – the damage caused by
ignorance, prostetic incisor fitting, 
equine dental extracti, dental trauma
biological & dentistogenic, periodontal
disease in the horse.

Ett ämne som inte togs upp på någon
föreläsning, men som diskuterades desto
mer i ”korridorerna”, var även de av IAED
utbildade så kallade hästtandläkarnas
(equine dentist) status. Trots att denna
titel klingar fint ger examen inte ”tand-
läkarna” befogenhet att ge sedering 
eller ens en lokalbedövning. En ”equine
dentist” kan alltså inte ens genomföra
ett så enkelt ingrepp som att ta bort en
vargtand utan hjälp av en veterinär.

Hästtandvård hör självklart till ett av
de veterinära specialområdena trots att
det i modern tid blivit ”styvmoderligt”
behandlat. Förhoppningsvis kommer
hästtandvården att återfå den status som
den historiskt förtjänar.

*ISTVÁN GERE, leg veterinär, Västerslänt 142,
424 35 Angered.

En ”equine dentist” kan inte ens genomföra ett så enkelt ingrepp som att ta bort en 
vargtand utan hjälp av en veterinär.

Höstkampanj!
Svensktillverkad

övervakningsutrustning för
veterinärt bruk!

Medair pulsoximeter, kapnograf
eller kombinationen av båda! En

liten och smidig
narkosövervakning med enkel
och tydlig pekskärm och nät

eller batteridrift.

En kombination av de båda
ovanstående som ger en effektiv
övervakning med pulsoximetri och
kapnografi på såväl intuberade som
icke intuberade patienter.
Kombinationen ger en bra bild av
andning, puls, syresättning samt
koldioxidhalten.

För kampanjpris och/eller
demonstration kontakta:
SweVet Piab AB

Verkstadsgatan 8
275 39  Sjöbo

tel. 0416-258 25 fax 0416-258 31
e.mail: info@swevet.se

Mäter syresättningen av blodet samt
puls. Att övervaka syresättningen i
blodet hos patienten är idag en
standardprocedur världen över.
PulseSense använder  digital teknik
med rörelseutjämning och avläsning
även vid låg genomströmning.

Andningsstatus övervakas ofta
manuellt men med RespSense
övervakas koldioxidhalten i både in
och utandningsluften samt
andningsfrekvensen och ETCO2 visas
som kapnogram. Den har även
trendfunktion för enklare diagnos.

LifeSense

PulseSense

RespSense
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Den årskurs studenter som började på
Stutis 1950 jubilerade den 26 och 27
maj i år i Västergötland. 

För sju år sedan hade årskursen en
mycket trivsam träff på Öland i där
sommarboende Göran Magnussons
regi. I år blev det Västergötland, där
kursens ”lokale representant” Gunnar
Dahlberg, Skaradjäkne, förtjänstfullt
rekognoserat. Detta ledde bland annat
till val av logi på Falkängens fina vand-
rarhem i hantverksmässig, industriell
och historisk miljö i Hällekis, jubileums-
supé på närbelägna Forshems anrika
Gästgiveri och andra dagen i Skara på
Veterinärmuséet och veterinärinrätt-
ningen med Göran Jönsson som för-
nämlig guide.

Av årskursens numerär på 36 personer
deltog 13 stycken (plus åtta bättre hälf-
ter), nio personer kunde inte av olika
skäl delta. Resterande 14 kursmedlemmar
har avlidit – tyvärr livets gång.

Deltagande kursare var: 
Lennart Albanus, Uppsala, John Almlöf,
Helsingborg, Erik Bergius, Linköping,
Gunnar Dahlberg, Göteborg, Nils
Ewerlöf, Skänninge, Mats Grabell,
Växjö, Åke Holst, Norrköping, Göran
Magnusson, Södertälje, Alf Martinsson,
Askim, Per Olof Nilsson, Karlshamn,
Ulf Skogby, Arboga, Per Thunberg,
Västerås och Gunnar Tollerz, Uppsala.

GUNNAR TOLLERZ

Uppsala 

55-års
jubileum
för veterinärer

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

För info kontakta CEVA eller 
besök www.fass.se

En nyligen genomförd challengestudie vid 
AHT Newmarket1, visar att Duvaxyn häst-
influensavacciner följer WHO/OIE´s rekom-
mendationer från 2005 att även ge skydd 
mot A/equi-2/South-Africa/4/2003.

2

REDO ATT TA SIG AN 
SYDAFRIKA!

1. Animal Health Trust Trial 2005, B671 – 05 – 003.P.
2. OIE Bullentin, Issue 1, 2005.

Duvaxyn® IE & IE-T vet innehåller:
A/Equi 1 Prag 56, A/Equi 2 Newmarket 1/93 amerikansk typ
A/Equi 2 Suffolk 89 europeisk typ

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta
tjänster som kortare vikariat under
rubriken ”Jobbtorget”. Gå dit och
titta redan idag!
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Med anledning av Elöd Szántós
insändare i SVT 10/05, vill här en
icke-veterinär läsare av veterinär-
tidningen kommentera tidningens
bevakning av djurskyddsfrågor.

Får en amatör (= älskare av eller rättare
en som tycker att alla djur inklusive vår
egen art har rätt till ett värdigt liv) yttra
sig i en veterinärtidning? Jag läser regel-
bundet Svensk Veterinärtidning och lär
mig mycket trots att studieåren ägnades
åt humaniora.

Det skulle aldrig falla mig in att anlita
kvacksalvare eller ännu värre humbug-
makare som ”pratar med djur” på vårt
mänskliga språk när mina djur blir
sjuka. Jag går naturligtvis till experten
veterinären. I min enfald har jag dock
trott att veterinäryrket också innefattar
”friskvård”, dvs rådgivning till oss djur-
ägare om hur vi skall sköta våra djur så
att de mår bra både fysiskt och mentalt.
För mig är djurskydd både ”ut- och in-
sidan” på djuren. Kanske saknas en del
etologiskt kunnande hos gemene veteri-
när?

JAG KÖPER SVENSKT
Som ideellt aktiv inom Djurskyddet har
jag med stor glädje sett att Svensk
Veterinärtidning också ägnar sig åt djur-
skyddsfrågor.

Tyvärr, tyvärr, bäste Elöd Szántó 
tycker jag att du blandar ihop väl mycket
i ditt inlägg i Svensk Veterinärtidning nr

10/05. Inte löser väl en lång sjötransport
av dräktiga kvigor svält och fattigdom i
andra länder?

Som medkännande (mätt) medmän-
niska kan man exempelvis stödja
Amnesty, Vi-skogen, Läkare utan grän-
ser samt köpa Fair-Trade (Rättvise-
märkta) varor så att fattiga småbönder
får avsättning. Som boende i ett typiskt
småbrukarområde ser jag dagligen mina
grannbönders slit. Vad gör jag då? Jo, jag
köper svenska mejeriprodukter, svenskt
kött och svenska cerealier förstås. Och
predikar vitt och brett hur viktigt det är
med betande djur och vad som händer
om de skulle försvinna. Inom 10–15 år

invaderas våra öppna marker först av sly,
sedan gran. Vill du ha det så? frågar jag.
Man kan gärna fortsätta frågandet. Vet
du hur mycket bonden får för en liter
mjölk? Vet du vad det kostar bonden att
producera en liter mjölk? Vet du vad
transporten till de allt avlägsnare meje-
rierna kostar?

Det finns oändligt många fler frågor.
Stordriften, är det bra för djuren? Allt
längre inhemska transporter för slakt-
djuren? Dålig ventilation i gristrans-
porter?

ANVÄND ER EGEN TIDNING
Det finns så många sätt att hjälpa både

Bra med djurskyddsbevakning 
i veterinärtidningen

insänt

Insändaren köper svenska mejeriprodukter, svenskt kött och svenska cerealier för att 
stimulera inhemsk lantbruksproduktion och korta transporter.

➤
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människor och andra djur i vår värld.
Stöd djurskyddsorganisationer och vete-
rinärutbildning i fattiga länder. Stöd
inte konsumtionsvansinnet i vårt land,
använd dina pengar att betala bonden
någon krona mer för hans slit.

Nej, information, kunskap och dis-
kussion behöver både veterinärer, bön-

der och vanligt folk. Så, kära veterinärer,
använd er egen tidning också för debatt
och ”gån ut till alla folk” om det ni vet
och kan och tycker!

SIF STRAND-RÖNNBÄCK

Ordf i Djurskyddet Oskarshamn

➤
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Veterinär Annop Suriyasomboon,
institutionen för kliniska vetenska-
per, SLU, försvarade fredagen den 
7 oktober sin avhandling för veteri-
närmedicine doktorsexamen med
titeln: “Herd investigations on sperm
production in boars, and sow fer-
tility under tropical conditions with
special reference to season, tempe-
rature, and humidity”. Opponent
var professor Magnus Andersson,
Veterinärmedicinska fakulteten,
Helsingfors universitet.

I länder med tropiskt och subtropiskt
klimat har man under senare år infört
ett nytt stallklimatsystem för lantbru-
kets djur. I internationell litteratur kallas
systemet EVAP (”evaporative cooling
system”) eller ”tunnel ventilation”. Till
skillnad från konventionella djurstallar,
som oftast saknar väggar i varmt klimat,
är dessa EVAP-stallar täta och i ena
gaveln försedda med väldimensionerade
utsugsfläktar. I stallets andra gavel sugs
luften in genom så kallade ”cooling
pads”, som ser ut som en bilkylare, men
med den skillnaden att vattnet sipprar
på kylarens utsida. När vattnet förångas
i den inströmmande luften, sjunker luft-
temperaturen några grader medan luft-
fuktigheten ökar. 

Annop Suriyasomboon har i sin dok-
torsavhandling genomfört studier i ett
antal thailändska svinbesättningar, där
galtarna inhystes antingen i EVAP-stallar
eller i konventionella öppna stallar.
Suggorna befann sig i konventionella
öppna stallar. Temperatur och luftfuk-
tighet registrerades dagligen under ett år
i stallar med och utan EVAP-system.
Handjurens spermaproduktion, sperma-

kvalitet och fruktsamhet registrerades i
de båda stallsystemen. Vidare studerades
temperaturens och luftfuktighetens
inverkan på hondjurens fruktsamhet.

Galtarna i EVAP-stallarna produce-
rade i genomsnitt något större mängd
sperma av bättre kvalitet och högre
befruktningsförmåga under den riktigt
varma perioden jämfört med galtarna i
de konventionella stallarna. Hög tempe-
ratur hade, som också visats i tidigare
studier, en negativ inverkan på spermie-
produktionen. Vad som däremot inte
tidigare visats är att även hög luftfuktig-
het har en negativ inverkan på galtarnas

könsfunktioner. Detta var speciellt
märkbart i EVAP-stallarna, där den rela-
tiva luftfuktigheten tidvis var nära 100
procent. 

Det var emellertid betydande skillna-
der mellan olika galtars känslighet för
extremt klimat. Vissa galtar reagerade
inte alls på hög temperatur eller hög
luftfuktighet. Suggornas fruktsamhet
påverkades negativt av såväl hög tempe-
ratur som hög luftfuktighet. En prelimi-
när kostnadskalkyl pekar på ett högre
ekonomiskt netto på grund av ett något
större antal födda smågrisar då galtarna
inhyses i EVAP-stallar. ■

disputationer

Bättre sperma i svalare svinstall

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

För info kontakta CEVA eller 
besök www.fass.se

THERIOS® 60 mg

Liten tablett med patenterat smakämne 
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Veterinär Helena Höök, institutionen
för biomedicin och veterinär folk-
hälsovetenskap (BVF), SLU, försva-
rade fredagen den 30 september
sin avhandling för veterinärmedicine
doktorsexamen med titeln:
“Campylobacter Epidemiology 
– Insights from Subtyping by
Pulsed-Field Gel Electrophoresis”.
Opponent var professor Marja-Liisa
Hänninen, University of Helsinki,
Finland.

Campylobacter jejuni och Campylobacter
coli är vanliga orsaker till matförgiftning
över hela världen. En frekvent smittkälla
är fjäderfä, i synnerhet slaktkyckling. I
de flesta tempererade länder varierar
förekomsten av human campylobakterios
kraftigt med årstiden. Flest fall inträffar
under den varma årstiden. I avhand-
lingen användes pulsfältsgelelektrofores,
PFGE, för att undersöka genetiska och
epidemiologiska samband dels bland
campylobacter som koloniserar kyck-
lingar, dels bland campylobacter som
orsakar sporadisk infektion hos männi-
skor. 

Den genotypiska diversiteten och
dynamiken hos campylobacter följdes
under uppfödningen av en slaktkyck-
lingflock. Under uppfödningen tillkom
alltfler genotyper, med två olika typer
funna vid två veckors ålder och sex typer
dagen före slakt. Ytterligare två nya
typer hittades i prover från slakten av
flocken. Två tredjedelar av de provtagna
fåglarna hade mer än en genotyp i mag-

tarmkanalen. Inga tecken sågs på att
någon typ konkurrerade ut någon
annan under uppfödningen av flocken. 

I två separata studier karakteriserades
Campylobacter-isolat från människor
som smittats i Sverige. Ett stort antal
olika restriktionsmönster hittades, men
många typer liknade varandra och
kunde på grundval av mönsterlikhet
sorteras in i olika kluster. De två största
klustren i varje studie inkluderade
omkring två tredjedelar av isolaten.
Isolat i några kluster och subkluster
uppträdde signifikant mer koncentrerat
under året än andra isolat. Restriktions-
mönstren för de typer som var mer kon-
centrerade till sommaren stämde överens
mellan de två studierna. Grupper av 
isolat som var relaterade i typ och tid,
möjligen representerande mindre utbrott,
identifierades. Isolat från barn tenderade
att vara av mer ovanliga typer än isolat
från vuxna. 

PFGE visade sig vara ett användbart
verktyg för att undersöka epidemiologin
för Campylobacter hos både slaktkyck-
ling och människor. Resultaten visar att
flera genotyper kan finnas samtidigt i en
kommersiellt uppfödd slaktkyckling-
flock och även i mag-tarmkanalen hos
enskilda fåglar. Såväl upprepad miljö-
exponering som genetiska förändringar
inom populationen kan förklara denna
diversitet. Även om människor infekteras
av många olika genotyper av Campylo-
bacter kan en stor del av dessa vara gene-
tiskt relaterade. Det verkar som om vissa
genotyper av Campylobacter i de stude-
rade områdena uppträder koncentrerat
under en kort period av året. Dessa
genotyper kan ligga bakom en stor del
av fallen under sommar och tidig höst,
det vill säga den period då incidensen av
campylobakterios är som högst. ■

disputationer

Stor diversitet bland 
campylobacter 
hos slaktkyckling
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Vilken är din diagnos? – Svar
SVAR
EKG 1: Normal sinusrytm (180 slag/min) med 1:a
gradens AV-block med högersidigt skänkelblock 
(Figur 3). EKG 2: 140 slag/min, normalsinusrytm
med intermittent högersidigt skänkelblock (komplex
1, 3, 5 och 7) och 1:a gradens AV-block, samt inter-
mittent 2:a gradens AV-block (Figur 4, pilarna)

DISKUSSION
Första gradens AV-block kännetecknas av ett förlängt 
P-Q (eller P-R) -intervall, vilket hos katt innebär att
intervallet är längre än 0,09 s (vilket innebär 0,45 cm
vid en pappershastighet av 50 mm/s). Denna typ av
ledningshinder betraktas i de flesta fall som fysiologiskt
och vagusbetingat hos hund, men är ovanligt hos katt. 

Högersidigt skänkelblock medför att den elektriska
impulsen i kammaren endast fortleds via den vänstra
ledningsskänkeln, varför komplexen blir negativa och
bredare än vanligt. Notera att varje QRS-komplex
föregås av en P-våg på samma avstånd från QRS-kom-
plexet och att P-vågorna uppträder på samma avstånd
från varandra, vilket implicerar en sinusrytm.
Skänkelblock kan vara konstanta eller intermittenta.
Intermittenta skänkelblock innebär att ledningshind-

ret inte är permanent, utan beroende av yttre faktorer,
såsom hjärtfrekvensen.

Skänkelblock är inte i sig symtomgivande och i
många fall finns inga tecken till hjärtsjukdom. I de fall
där skänkelblock kombineras med annat ledningshin-
der, t ex 1:a eller 2:a gradens AV-block som hos denna
katt, bör prognosen betraktas mer avvaktande, efter-
som risk för att det föreligger en mer utbredd skada i
retledningssystemet föreligger. 

I detta fall, där huvuddiagnosen är hypertrofisk 
kardiomyopati, är sambandet med högersidigt skänkel-
block inte uppenbart. Behandlingen bör framför allt
riktas mot huvuddiagnosen. Ledningshinder kan inte
behandlas.

Analysen av EKG 2 (Figur 2 och 4) försvåras av att
de normalt fortledda QRS-komlexen (komplex 2, 4
och 6) har låg amplitud och det är svårt att urskilja de
olika komponenterna.

Figur 3. EKG 1: Normal sinusrytm (180 slag/min) med 1:a gradens AV-block med högersidigt skänkelblock.

Figur 4. EKG 2: 140 slag/min, normalsinusrytm med intermittent högersidigt skänkelblock (komplex 1, 3,
5 och 7) och 1:a gradens AV-block, samt intermittent 2:a gradens AV-block (pilarna).

P QRS

1 2 3 4 5 6 7

EKG-fall av intresse för publicering i SVT kan skickas till
Anna Tidholm, c/o SVT-redaktionen. Registreringen bör
vara avledning II med hastigheten 50 mm/sek och ampli-
tuden 1 cm = 1 mV. Både kompletta fallbeskrivningar och
frågeställningar riktade till Anna Tidholm tas emot.
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Smittrisker från ”exotiska”
idisslare och kameldjur 

❘❙❚ I ett brev till Jordbruksverket från i
somras varnar Jan Åke Robertson, Svenska
Djurhälsovården och Jonas Carlsson,
Svensk Mjölk, för ökade smittrisker från
importerade ”exotiska” idisslare.

Sedan flera år har smittriskerna vid kon-
takt mellan nötkreatur/får och ”exotiska”
idisslare och kameldjur som hålls av privat-
personer eller i djurparker diskuterats,
framhåller brevskrivarna. Svenska Djur-
bönders Smittskyddskontroll (SDS) har
flera gånger pekat på riskerna för bland
annat tuberkulos och paratuberkulos-
smitta. Införselreglerna avseende tuber-
kulos hos hovdjur (undantaget hjort) har
sedan juli 2005 kraftigt försämrats. De
nya reglerna innebär att alpacka, kamel,
visent m fl arter får införas till Sverige
med endast ett tuberkulintest. Jordbruks-
verket har inte rätt att kräva test för 
paratuberkulos och flera andra viktiga
sjukdomar. 

Riskerna för de svenska animalieprodu-
cerande djuren är enligt brevskrivarna
uppenbara. SDS uppmanar därför Jord-
bruksverket att snarast se över möjlig-
heterna att lagstifta om förbud att på
vanliga produktionsplatser hålla ”exotiska”
idisslare och kameldjur tillsammans med
nötkreatur, får och getter. Vidare anser
Robertsson och Carlsson att det behövs
regler för att säkerställa att animaliepro-
ducerande djur som hålls i djurparker 
inte kan föras ut till lantgårdar utanför
parken.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

SÄLJES
Komplett röntgenutrustning
Siemens Nanophos. Röntgenbord
med elektrisk raster. Framkallare
Optimax (bordsmodell). Märkare,
mörkrumslampa, kassetter 7 st.

Ultraljud ALOKA 650 med 3 pro-
ber och bildprinter. 

Djurdoktorn i 
Östergötland AB 

Sven Ödman
013-270789
0703-164165
sven@djurdoktorn.se
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I SVT 11/05 refererades ett ansvars-
ärende där det påstods att veteri-
närer måste arkivera röntgenbilder 
i fem år. En uppmärksam läsare har
konstaterat att gällande föreskrift
bara kräver tre års arkivering av
journalhandlingar.

Svensk Veterinärtidning nr 11/05 refere-
rade på sidan 42–44 ett ansvarsärende,
angående en veterinär som behandlade
en häst dagen innan han skulle åka på
semester. Ansvarsnämnden tilldelade
veterinären en erinran för att han inte
delegerat behandlingsansvaret för hästen
till en annan veterinär under sin
semesterfrånvaro.

I ärendet återgavs även Jordbruks-
verkets yttrande om fallet. SJV angav i
sitt yttrande att röntgenbilder ska arki-
veras i fem år, enligt SJVFS 1998:38.

En uppmärksam läsare kontaktade
SVTs redaktion och påpekade att den av

Jordbruksverket refererade författningen
ändrades redan år 2000. Enligt nu 
gällande föreskrift, SJVFS 2000:114,
räcker det att bevara en journal minst 
tre år räknat från dagen för det sista in-
förandet. Detsamma gäller för röntgen-
bilder. § 5 i SJVFS 2000:114 (saknr D
30) lyder:

”5 §. Journalen skall bevaras i minst
tre år räknat från dagen för det sista
införandet eller den längre tid som
framgår av annan författning eller av
särskilt beslut. Detsamma gäller röntgen-
bilder, remisser, remissvar och analys-
uppgifter från laboratorier.”

SVT har kontaktat den veterinära
ansvarsnämnden och påtalat felaktig-
heten i det aktuella protokollet från
nämnden. Ansvarsnämnden kommer att
ta upp frågan på sitt nästa sammanträde,
och planerar då att införa en rättelse i
protokollet. Den felaktiga uppgiften är
dock inte av sådan art att den påverkar
nämndens övergripande bedömning av
fallet.  ■

Journalhandlingar behöver
bara arkiveras i tre år
TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

Nya gränsvärden för bak-
terier i otjänliga livsmedel
❘❙❚ Från och med 2006 gäller nya gränser
för hur mycket bakterier som får finnas i
livsmedel innan de är otjänliga, medde-
lade Livsmedelsverket den 16 september.
Det gäller t ex listeria och salmonella
samt vissa bakteriegifter. Dessutom sätts
gränser för hygieniska krav i tillverknings-
ledet. De nya kriterierna kommer att
medföra en väsentlig förbättring av 
livsmedelssäkerheten, skriver verket. 
EU-kommissionen kommer slutgiltigt att
besluta om en direkt gällande förordning
när världshandelsorganisationen WTO
har lämnat sina synpunkter.

Livsmedelsverkets nuvarande föreskrif-
ter om tjänlighetsvärden för köttfärs och
köttberedningar samt mejeri- respektive
fiskeriprodukter upphör att gälla fr o m
årsskiftet när de nya hygienbestämmel-
serna och de nya mikrobiologiska krite-
rierna ska börja tillämpas.

Ätfärdiga livsmedel ska t ex vara fria
från skadliga halter av Listeria monocyto-
genes. Producenterna tvingas att sätta
rimliga hållbarhetstider och förvarings-
temperaturer bland annat för att hantera
listeriarisken. Vidare ska varor avsedda
för konsumenter, men även för restau-
ranger och storhushåll, vara fria från 
salmonella med vissa undantag. De 
luckor som finns för färskt kött täcks av
Sveriges särskilda salmonellagarantier,
som kommer att bestå.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Färre djur och större 
besättningar i Sverige

❘❙❚ Antalet jordbruksföretag med mer än
två hektar åkermark har minskat med 27
procent under Sveriges första tio år i EU,
visar en färsk rapport från Jordbruks-
verket. 1994 fanns det 90 100 jordbruks-
företag och 2004 hade antalet sjunkit 
till 65 800. Samtidigt har åkerarealen
minskat med tre procent vilket innebär
att jordbruksföretagen i genomsnitt blivit
allt större. Antalet sysselsatta personer i
jordbruket minskade med 15 procent
mellan åren 1995 och 2003.

Både antalet mjölkkor och antalet svin
har minskat med drygt 20 procent sam-
tidigt som antalet företag med mjölkkor
respektive svin minskat med 51 respek-
tive 73 procent. Detta innebär att de
genomsnittliga besättningsstorlekarna
ökat kraftigt under perioden.

Den svenska mjölkproduktionen var
under de senaste tio åren relativt oför-
ändrad, strax under landets mjölkkvot på
3 300 miljoner kg. Även produktionen av
nötkött har varit konstant under perioden
medan produktionen av griskött minskat
under senare år. Produktionen av fjäder-
fäkött har däremot stigit med samman-
lagt 33 procent sedan EU-inträdet.  ■

Bekräftat BSE-fall 
i Danmark

❘❙❚ Det fjortonde fallet av BSE-smitta i
Danmark har bekräftats, rapporterade
Internettidningen Jordbruksaktuellt den
21 september. Misstankar i början av 
september om att en ko hade drabbats
av sjukdomen visade sig stämma.

Kon, som var av holsteinras, avlivades.
Gården som kon tillhörde bevakas och
man håller på att identifiera och isolera
djur som förut tillhört besättningen, 
uppger Jordbruksaktuellt med hänvisning
till köttbranschportalen Meatingplace.

Tidigare har Danmark haft som policy
att avliva hela besättningen där man har
identifierat ett fall av BSE-smitta, men
den rutinen håller nu på att ses över. 
I mitten av oktober väntas danska myndig-
heter ha fattat beslut om det blir några
policyändringar. ■

❘ ❙ ❚ noteratKruuse Svenska AB 
och Hill´s Pet Nutrition 

har härmed glädjen 
att få inbjuda till

Kostrådgivning för veterinärer
Datum:
Fredagen den 25 november och lördagen den 26 november 2005,
med start fredag 10.00 och avslutning lördag 13.00.

Plats:
Stockholm, Kruuse Svenska AB, Bagartorpsringen 51, Solna. Vår fina
kurslokal ligger bra placerad nära Scandic Järva Krog, där vi rekommen-
derar boende. Lokalen ligger även nära flygbussarnas hållplats och
Ulriksdals pendeltågstation. Vägbeskrivning kommer att skickas ut till-
sammans med kursbekräftelsen till anmälda deltagare.

Målgrupp:
Veterinärer med intresse för smådjur, näringslära och utfodring av hund
och katt. Tidigare har cirka 300 veterinärer gått motsvarande kurs. Vi har
fått många lovord av tidigare deltagare och referenser ges på begäran.

Innehåll:
Målsättning är att ge grundläggande kunskaper i näringsfysiologi samt
utfodring av hund och katt. Tonvikt läggs på medicinska foder och dess
användning i olika kliniska situationer. Deltagarna uppdateras med de
senaste rönen inom området. Information ges också om aktiv kostråd-
givning samt marknadsföring av foder och produkter. Detaljerat program
skickas ut med kursbekräftelsen.

Program:
•Grundläggande näringslära •Att räkna och jämföra innehåll
•Utfodring vid sjukdom – dietfoder •Livscykelkost för friska djur
•Profylax och hälsoprogram •Så arbetar en kostrådgivare
•Butiken i den veterinära praktiken •Att läsa förpackningstext & reklam

Kursavgift:: 
950 kr exkl. moms, vilket inkluderar kaffe, lunch, kursmaterial och kursintyg.

Hotell:
För långväga deltagare kan vi rekommendera boende på Scandic Hotel
Järva Krog. Hotellet ligger 10 minuters promenadavstånd från Kruuse
Svenska AB. Passa på att ta med familjen och ta del av Stockholms
nöjesliv, julshopping m m.

Föreläsare:
•Håkan Kasström, Vet MD Doc
•Marie Nordwall, leg.veterinär, Veterinary Affairs Manager
•Janet Brandin, klinikansvarig Helsingborgs Regiondjursjukhus
•Jan Davidsson, marknadschef Kruuse Svenska AB

Anmälan:
Anmälan önskar vi senast torsdagen den 10 november. 
Enklast sker detta per telefon 08-85 02 00, fax 08-85 75 17 eller 
e-post marie.nordwall@kruuse.com

Övrigt:
På fredag kväll bjuder Kruuse de deltagare som önskar på middag. 

Mer info:
Marie Nordwall eller Jan Davidsson, Kruuse Svenska AB, tel 08-85 02 00.

Välkommen till en givande och trevlig kurs!
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IN MEMORIAM

Claes Tillaeus till minne

Kollega Claes Tillaeus bosatt i Kyllaj har
avlidit i en ålder av 66 år efter en kort
tids sjukdom. Claes Tillaeus föddes i
Uppsala, och eftersom hans far var mili-
tär med olika stationeringsorter växte
han upp och gick i skola i Växjö,
Sollefteå och Stockholm och slutligen i
Uppsala, där han tog studenten 1957.
Samma år började han på Veterinärhög-
skolan, där han avlade veterinärexamen
1965. Han vikarierade som distriktsve-
terinär på många olika håll i landet, och
hade en fast tjänst i Katrineholm 1981–
83. En stor del av sitt yrkesverksamma
liv kom han att tjänstgöra på Gotland
som distriktsveterinär i såväl Hemse
som Slite och på den veterinärstation
som inrättades på norra Gotland. Han
bosatte sig tidigt i Kyllaj, där han kände
sig hemma. Hans kunnighet framför allt
inom seminverksamhet för nötkreatur
kom till god användning vid SIDA-
tjänstgöring i Kenya 1967–70 och i
Etiopien några månader 1970 samt
1972–74. Han pratade ofta om sin
Afrikatid, så man förstod att den betydde
mycket för honom. Han pensionerade
sig år 2000 för att kunna ägna sig åt sina
hobbies, som framför allt var segling 
och segelflyg, men även jazzmusik och
tennis. Som ensamseglare tog han sig
över Östersjön ett antal gånger till bland
annat Finland och Baltikum. Han var
också delägare av en segelbåt i Kroatien.
Ett annat skäl att pensionera sig var att
kunna ägna sig mera åt barn och barn-
barn. Han var en mycket stolt farfar och
morfar och var ofta iväg på fastlandet
för att passa några i barnbarnskaran.
Dessemellan samlade han dem alla i det

trivsamma huset i Kyllaj. Det han sörjde
mest över, när han insåg vidden av sin
sjukdom, det var att han inte skulle få se
sina barnbarn växa upp. 

Claes var mycket omtyckt av såväl
djurägare som kolleger som en kunnig
veterinär och för sin humor och sitt
glada sätt.

Många av oss, som antogs som elever
vid Veterinärhögskolan i Albano 1957,
hade förmånen att knyta nära och fasta
vänskapsband med Claes redan somma-
ren innan studiestarten på K4 i Umeå.
Dissektionerna på ”Asis” och ytterligare
två somrar ”på hästryggen” i det militära
gjorde att vi mycket tidigt lärde oss att
uppskatta Claes alltid glada, lättsamma
och positiva  framtoning i umgänget
med sin omgivning. Att vara sur, uttala
sig ofördelaktigt om någon person eller
att ta ut några problem i förskott var
okända begrepp för Claes. Detta hade
nog sin grund i att han var osedvanligt
väl försedd med själsliga gåvor. Hans
kamratligt smittsamma ”skrockande”
skratt var på sätt och vis kännemärket
för hur han såg på tillvaron i största all-
mänhet. Därför var Claes självklart
mycket uppskattad i kamratkretsen. Vi

antar att han också trivdes mycket väl
bland kurskamraterna. Han deltog
nämligen mycket troget vid de kursträf-
far vi hade på skilda håll i landet vart
femte år.

Vid sammankomsten 2002 tyckte
årskursen att vi började bli så gamla att
vi nog borde träffas med kortare tidsin-
tervaller än fem år. Förslaget kom mycket
raskt upp att vi borde träffas redan 2005
och gärna på Gotland. Som ende kurs-
medlem på Ön ansåg Claes i sin blyg-
samhet att han nog inte var rätt person
att kunna planera ett sådant möte. Men
givetvis åtog han sig uppdraget. Tidigt
under våren presenterade han för oss ett
mycket tilltalande stomprogram för en
kursträff under veckoslutet 9–11 sep-
tember.

På försommaren fick vi vetskap om
att Claes var allvarligt sjuk. Hans och
hans familjs absoluta önskan var dock att
vi under alla förhållanden skulle genom-
föra sammankomsten på planerat sätt.

Ödet ville inte att vi skulle få träffa
Claes i livet, eftersom han gick bort ett
par veckor innan. 14 kurskamrater,
några med respektive partner, fullgjorde
en av Claes sista önskningar genom att
besöka såväl den norra som den södra
delen av Ön – allt i enlighet med vad
Claes hade planerat. Sorgset och extra
andäktigt kändes det att tillsammans
med dottern Pia och hennes familj stå
på tunet utanför Claes hus och nere på
bryggan intill hans segelbåt i Kyllaj för
att ägna en djup tanke på och visa en
stor tacksamhet för minnet av en hyvens
kompis, som inte längre finns bland oss.

Vi är många kolleger och vänner, som
deltar i den djupa sorg och saknad, som
Claes barn Pelle, Bosse och Pia med
familjer känner.

Ingrid och Lennart Persson

Nytt lagförslag om att be-
gränsa antalet försöksdjur

❘❙❚ Regeringen lämnade den 13 septem-
ber in propositionen Etisk prövning av
djurförsök m m till Riksdagen. Proposi-
tionen föreslår att Riksdagen ändrar djur-
skyddslagen på flera punkter som handlar
om användning av försöksdjur. Bland

annat föreslås att antalet djur som används
i ett djurförsök ska begränsas till så få
som möjligt.

– Av etiska skäl ska användningen av
försöksdjur begränsas så långt som möjligt.
Men det har varit väsentligt för mig 
under arbetet med propositionen att se
till att viktig forskning på universitet och
högskolor och inom läkemedelsindustrin
säkerställs, säger jordbruksminister Ann-
Christin Nykvist i ett pressmeddelande.

Djurskyddslagen saknar idag en defini-

tion av vad som räknas som djurförsök. 
I propositionen föreslås en definition som
innebär att med djurförsök avses använd-
ning av djur för bland annat vetenskaplig
forskning. Djur som används i undervisning
utan att utsättas för lidande, operativa
ingrepp eller avlivas ska enligt förslaget
inte omfattas av bestämmelserna om djur-
försök. Genom definitionen klargörs också
att när djurs arvsmassa förändras genom 
t ex genmodifiering ska detta räknas som
djurförsök.  ■

❘ ❙ ❚ noterat



SVENSKA

■ Nya
8/11 -05. KURS I FYSIOTERAPI FÖR HUND OCH

KATT – REHABILITERING OCH SMÄRTHANTERING

arrangeras på Regiondjursjukhuset
Helsingborg av SweVet Piab, SPUV i
samarbete med Regiondjursjukhuset
Helsingborg. Info: Carina, SweVet
Piab, tel 0416-258 16 eller e-post 
carina.andersson@swevet.se

19–20/11 -05. KURS I KATTENS INFEKTIONS-
SJUKDOMAR OCH VACCINATIONSREKOMMENDA-
TIONER MED MIKE LAPPIN arrangeras på
Scandic Hotel Hasselbacken i
Stockholm av Föreningen Jamaren.
Info: Chaterine Kolander, 
tel: 0703-81 33 87, e-post:
chaterine.kolander@djursjukhus.info

25–26/11 -05. KOSTRÅDGIVNING FÖR VETERI-
NÄRER arrangeras i Stockholm av Kruuse
Svenska AB och Hill’s Pet Nutrition.
Info: Jan Davidsson eller Marie
Nordwall, Kruuse Svenska AB, 
tel 08-85 02 00, fax 08-85 75 17 eller
e-post marie.nordwall@kruuse.com 
(se annons i detta nummer)

■ Tidigare publicerade
19/10 -05. ARTROSBEHANDLING AV HUND.
VAR STÅR VI IDAG? UPPSALA. Arr: Orion
Pharma Animal Health. ARRANGERAS

ÄVEN 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 30/11 I STOCKHOLM.
(SVT 11/05, se under datum 15/9)

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)

10/11 -05. SEMINARIUM ”FRAMGÅNGSRIK

MASTITBEHANDLING”, Ultuna, Uppsala 
(i samband med Veterinärmötet). 
Arr: Boehringer Ingelheim Vetmedica 
(SVT 12/05)
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kongresser
& kurser

VetXX is a company committed to the development, production, 
marketing, sales and distribution of high quality healthcare products 
for the exclusive use of veterinary professionals. 

Företaget har totalt ca 150 anställda i Europa, varav 7 i Sverige. 

VetXX Sweden AB söker nu

1 sales representative/
läkemedelskonsulent
till distrikt västra/norra Sverige med bostads ort i Göteborgstrakten

Ansvars- och arbetsuppgifter:

- ansvara för de direkta kontakterna med veterinärer och djursjuk-
vårdare, såväl vid enskilda besök som vid gruppbesök

- ge kvalificerad produktinformation om våra läkemedel, dieter 
(SPECIFIC) och vårdmedel

- under budgetansvar, i samråd med arbets gruppen, pla nera arbetet 
för att nå uppsatta mål

Vi söker dig som:

- är auktoriserad konsulent/produkt specialist alternativt har natur-
vetenskaplig eller annan relevant utbildning som t ex djursjukvårdare

- har goda kunskaper i engelska och datoranvändning
- är affärsmässig och resultatinriktad
- är utåtriktad med förmåga att entusiasmera och skapa goda kontakter
- trivs med oregelbundna tider och tycker om att resa med ca 60-70 

övernatt ningar per år

Kontakta gärna vår VD, Thomas Hedin, tel  040-699 89  02, om du 
vill ha ytterligare information. 

Vi vill ha din ansökan med CV, märkt ”Konsulent” senast den
4 november ställd till Berit Andersson på nedanstående post adress
eller berit.andersson@vetxx.com

VetXX Sweden AB, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö
Tel 040-699 89 00, Fax 040-699 89 01
www.vetxx.com   www.specifi c-diets.com



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)

11–12/11 -05. KURS I KARDIOLOGISK DIA-
GNOSTIK, SPECIELLT BEDÖMNING AV BLÅSLJUD

SAMT BEHANDLING AV KRONISK HJÄRTKLAFFS-
DEGENERATION HOS HUND, Uppsala. Arr:
Clarence Kvart, Inst för Anatomi och
Fysiologi, SLU. (SVT 11/05)

16–18/11 -05. KURS I NEUROLOGI HOS HUND

OCH KATT, DEL 1, Uppsala. Arr: Kompe-
tenscentrum smådjur (SVT 8–9/05)

17–18/11 -05. KURS I INSTRUMENTKÄNNEDOM

OCH OPERATIONSSALSRUTINER FÖR SMÅ OCH

STORA DJUR, Uppsala. Arr: SLU, Kompe-
tenscentrum smådjur. (SVT 11/05)

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-
föreningen Utbildning AB. (SVT 3/05)

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

29/11 -05. KURSER FÖR EGENFÖRETAGARE –
INSPIRATIONSDAGAR FÖR KUNSKAPSFÖRETAGARE,
Umeå. Arr: SACO (i samarbete med
medlemsförbunden). (SVT 11/05)

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
7–9/9 -06. THE 10TH CONFERENCE OF

ESDAR arrangeras i Portoro – Lipica,
Slovenien. Info: www.esdar.org

■ Tidigare publicerade
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,
Gardermoen, Norge. (SVT 10/05) 

7–11/12 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

COURSE, MODULE III CERVICAL, Sittensen,
Tyskland 
(SVT 8–9/05)
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Länsstyrelsen på Gotlands huvuduppgift är att tillse att statsmakternas mål får
genomslagskraft på Gotland, samtidigt som hänsyn tas till gotländska förhållanden
och förutsättningar. Vi är cirka 200 anställda. Länsstyrelsen har individuella kompe-
tensutvecklingsplaner och vi arbetar aktivt med arbetsmiljö- och friskvårdsinsatser.

Anställningstid: Tillsvidare, heltid.

Arbetsuppgifter: Att svara för länets epizooti- och annan smitt-
skyddsberedskap, tillsyn av djurskydd och livsmedelshygien, till-
syn av veterinär verksamhet samt del av artskyddet. Rådgivning
och information till kommunen, företag och allmänhet. 

Önskade kvalifikationer: Legitimerad veterinär med erfarenhet
från olika veterinära områden. Vi värdesätter att du som söker har
intresse för samverkan, kvalitets- och  verksamhetsutveckling och
kan arbeta i en flexibel organisation. Körkort är ett krav.     

Vill Du veta mer kontakta: Christian Runeby, chef eller nuvarande
länsveterinär Lotta Persson; tfn 0498-29 21 00 vx.

Facklig företrädare är: Kjell Genitz, SACO och Göran
Emanuelsson, ST; tfn 0498-29 21 00 vx.

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och etnisk mångfald på Läns-
styrelsen. 

Din ansökan skall ha kommit in till: Länsstyrelsen, 621 85 VISBY
senast den 9 november 2005. 

ADRESS 621 85 Visby TELEFON 0498-29 21 00 vx  FAX 0498-21 72 89
HEMSIDA www.i.lst.se

Länsveterinär
Länsstyrelsen 
GOTLANDS LÄN

ligger centralt i Stockholm. Vi har ca 12 000
besök årligen, varav 50 % utgörs av hund och katt, och 50 % av exotiska
sällskapsdjur. Kliniken är välutrustad med röntgen, ultraljud, fiberoptik, litet
laboratorium samt operationsavdelning. Vår målsättning är att erbjuda
kvalitativ djursjukvård med personlig service.

Vi söker nu en veterinär med intresse framför allt av hund och katt för en
heltidsanställning. Det skadar dock inte om du även är intresserad av
kaniner och gnagare. Vi kan erbjuda dig att hamna i ett trivsamt gäng om
4 veterinärer och 12 TA med relativt flexibla arbetstider och goda anställ-
ningsvillkor.

För ytterligare information kontakta Constantin Strömbäck, 08-673 31 09
eller 070-634 02 24. Välkommen att skicka din ansökan senast den 10
november till Constantin Strömbäck, Djurkliniken Roslagstull,
Valhallavägen 12 A, 114 22 Stockholm.

KLINIKVETERINÄR SÖKES

➤



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)

20–22/4 -06. VOORJAARSDAGEN,
Amsterdam, Nederländerna. Arr:
NACAM och NEVA. (SVT 11/05)

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

Göteborgs Djurklinik är en privatägd djurklinik med, i nuläget, tre
veterinärer, en receptionist och sju djursjukvårdare. Kliniken är
utrustad med rtg, ultraljud, lab, op m m och uppfyller Svenska
Djursjukhusföreningens krav på djurklinik. Vi tar emot ca 8 500
patienter per år och då i huvudsak hundar och katter. Vi har ingen
jourverksamhet men viss kvällstjänstgöring kan förekomma.

Vi söker i första hand en veterinär med erfarenhet från djursjuk-
hus/djurklinik eller med specialistkompetens men även andra kan
komma i fråga.

Tjänsten är på deltid och tiden kan diskuteras. Efter sedvanlig
provtjänstgöring är detta en tillsvidareanställning. Tillträde omgå-
ende eller enligt överenskommelse

Ansökan med CV eller frågor om tjänsten skickas till:
Johanna Matsson
Göteborgs Djurklinik AB
Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
031-742 17 40, 0706-33 99 93
eller
matsson@goteborgsdjurklinik.se
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EN SEN SÖNDAGSEFTERMIDDAG I OKTOBER i början av
1980-talet kallades jag som jourhavande veterinär till
ett livmoderframfall som visade sig vara osedvan-
ligt besvärligt. Efter bortemot en timmes arbete,
som kunde liknas vid att ”flotta timmer mot-
ströms”, var kons livmoder på plats, jag genom-
svettig och mina kläder under förlossningskappan
av gummi dyngsura. Det kändes inte hälsosamt att
fortsätta arbetsdagen iklädd den underliggande våtutrust-
ningen, särskilt som det var blåsigt och kyligt utomhus. Men
nöden är ju uppfinningens moder; jag tog av mig alla kläder,
hängde de intimaste plaggen i närheten av fläktsystemet, satte
på full värme och körde i max. 40 km hastighet till nästa
gård, som dessbättre låg på drygt fyra mils avstånd. Hetluften
i bilen, som i normala fall hade betraktats som outhärdlig, var
nu en välsignelse – när jag plockade ner mina kalsonger från
växelspaken vid framkomsten till gården var de torra. Efter
att ha förklarat för en förvånad djurägare att jag i normala fall
inte brukade köra bil naken, klädde jag på mig. Under denna
procedur placerade jag min portmonnä på biltaket. Eftersom
det var en ”räkningsgård” hade jag sedan ingen anledning att
tänka på kontanter när förrättningen var avklarad. 

NÄR JAG ÅKTE FRÅN GÅRDEN hade det blåst upp till halv
storm. Vid nästa gårdsbesök uppdagades att portmonnän var
borta. Innan jag återvände till veterinärstationen körde jag
tillbaka till föregående gård med Bergspredikans ord ”Söken,
och I skolen finna” ringande i öronen. Men den heliga skrifts
löften var icke att lita på – denna dag! 

SENARE PÅ KVÄLLEN RINGDE EN PERSON och berättade att han
under sista delen av ett familjerally hade hittat en plånbok på
en liten grusväg. Med hjälp av en check från Förenings-
banken hade han kunnat identifiera börsens ägare. Tänk vad
underbart det är med ärliga människor! Jag åkte hem till 
rallykillen och fick tillbaka portmonnän. Han avsade sig
mycket bestämt mina krav på att få lämna rimlig ersättning
för visad ärlighet och åsamkat besvär. Jag tackade så väldigt
mycket och lyckades förhoppningsvis dölja att jag var något
förvånad – på stationen hade jag gått igenom resor och veri-
fikationer och räknat ut att helgens bruttointäkter hade varit
3 220 kronor minus 17 kronor för en jäktkorv och en Kling-
glass, men i plånboken fanns nu bara 82 kronor och 50 öre

kontant samt en check på 90 kronor! Hade rallyföraren verk-
ligen ...??? Eller hade pengarna bokstavligen blåst bort?

DET VAR NU KOLMÖRKT UTE, norrvinden hade nått storm-
karaktär och det regnade småspik. Alla räddningsförsök
måste uppskjutas till ljusets återkomst. Men när det dagades
var jag på plats och började mitt sökande på den tre hektars
stubbåker som låg söder om fyndplatsen. Jo minsann – tjugo
meter ut på fältet satt en hundralapp spetsad på resterna 
av ett vetestrå och ytterligare femtio meter bort virvlade en
blaskig check omkring som en skadeskjuten papperssvala.
När jag hade återfunnit drygt 300 kronor dök gårdsägaren
upp och undrade vad i helvete jag gjorde ute på hans åker.
Han godtog min förklaring och hjälpte mig att leta. Efter en
stund anslöt två grannar och under den närmaste timman fin-
kammade vi hela åkern. När vi återsamlades räknades kassan.
Vi hade fått ihop 3165 kronor plus en femtioöring som låg
kvar på grusvägen – alltså 135 kronor mer än vad det skulle ha
varit! Vi samlades i gårdsägarens kök, lade sedlar och checker
på tork, drack kaffe och diskuterade distriktsveterinärernas
lättförtjänta pengar och bibelns sanningar. På kvällen åkte jag
tillbaks till rallyföraren, redogjorde för ekonomiskt status och
överlämnade blommor och choklad till ett värde som mot-
svarade hela extraförtjänsten. Han tyckte sig ha fått ett orätt-
mätigt fint pris för sin mediokra insats i rallyt!

BO PEHRSON
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Prenumerationspris 2005
Sverige: 1 110 kronor + moms.
Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i november 2005

FRANK KASÅ, 60 år den 1/11
SOLVEIG TJÄDER, Stockholm, 50 år 
den 2/11
SVEN REILAND, Stallarholmen, 70 år 
den 3/11
STAFFAN WADSTRÖM, Vellinge, 60 år 
den 4/11
BERTIL JÄRPLID, Uppsala, 75 år den 8/11
BERIT FUNKQUIST, Uppsala, 75 år 
den 11/11

HÅKAN SCHALIN, Lycksele, 60 år den 11/11
MAGNUS LINDQVIST, Borensberg, 50 år 
den 15/11
THERESE LINDQVIST, Umeå, 50 år den 19/11
SVEN CHRISTOFFERSSON, Jörlanda, 80 år
den 22/11
THOMAS SVENSSON, Forsheda, 50 år 
den 23/11
ODDVAR FOSSUM, Vattholma, 60 år 
den 24/11
JAN LESSER, Ulricehamn, 75 år den 25/11
LASZLO LAK, Örebro, 50 år den 25/11
ANDERS GÅNHEIM, Tomelilla, 50 år 
den 30/11

Rutinerad veterinär
R E G I O N D J U R S J U K H U S E T  S T R Ö M S H O L M  V Ä X E R och nu behöver 
vi förstärkning med ytterligare en veterinär. Du bör ha några års erfarenhet 
och en vilja att satsa helhjärtat på en framtid inom smådjurssjukvården.
Hos oss får Du arbeta i en veterinärmedicinsk miljö i världsklass. Det ger
stora möjligheter till att utveckla Din kompetens. Välkommen med skrift-
lig ansökan senast den 3 november till biträdande chefveterinär Annika
Tranaeus Rowe, Regiondjursjukhuset Strömsholm, 730 40 Kolbäck. Har
du frågor, maila gärna till annika.tranaeus.rowe@regiondjursjukhuset.se.

REGIONDJURSJUKHUSET

STRÖMSHOLM

0220-458 00 • www.regiondjursjukhuset.se  

• REGIONDJURSJUKHUSET STRÖMSHOLM • ESKILSTUNA DJURKLINIK • DJURKLINIKEN KÖPING • STRÄNGNÄS DJURKLINIK •
• DJURKLINIKEN VÄSTERÅS • HÄSTSJUKHUSET STRÖMSHOLM • SUNDBYHOLM HÄSTKLINIK •

STIFTELSEN STRÖMSHOLM DJURSJUKVÅRD
är en ledande institution inom klinisk veterinärmedicin. Våra huvudverksamheter finns i Strömsholm där vi har medicinska 

resurser och kompetens av högsta internationella klass. Ledstjärnan för hela vår rörelse är djup omtanke om både djur och djurägare.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Kristinehamn – en heltidsanställning (dnr 06-7703/05)

Sunne – en heltidsanställning (dnr 06-7630/05)

Gamleby – en anställning på 60% (dnr 06-7671/05)

Brålanda – ett långtidsvikariat 100% t.o.m. 31 augusti 2006 
(dnr 06-7672/05)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se

Sista ansökningsdag 2 november 2005.

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




