
U ÄR DJURENS ENDA HOPP du unga veterinär..., men visst fanns det
fler dimensioner av veterinäryrket än vi kunde ana? De allra flesta av
oss påbörjade nog såväl de veterinärmedicinska studierna som den

yrkesmässiga banan med intentionen att bli just djurdoktor. 
Den veterinärutbildning som jag själv gick i mitten på 1990-talet gav oss

en definitiv och trygg grund att stå på, nedskärningarna till trots var den
åtminstone då fortfarande något som borgade för att vi skulle kunna utföra
många veterinärmedicinska bedömningar och behandlingar självständigt,
redan från första arbetsdagen. 

Vad som däremot inte kommunicerades särskilt tydligt och som heller
inte ägnades många timmars studier var den viktiga frågan om veterinärt
ledarskap. Nog för att vi diskuterade hur man bäst möter människor som
befinner sig i svår sorg eller under stark emotionell press – men blev det så
mycket mer? 

Frågan om ledarskap fick betydelse klart och tydligt, ute i det klinska
arbetet där man ofta stod själv tillsammans med patienten och djurägaren.
Eftersom många kolleger också får en arbetsledande roll förr eller senare
under sin yrkesbana, blir frågan om att kunna fungera som en bra ledare i
förhållande till andra än mer väsentlig. 

Förr handlade ledarskap många gånger om att vara den auktoritära, den
bestämmande och beslutande, kanske också om att vara den som fick stå med
sista ordet oavsett vad omgivningen tyckte om besluten och dess konsekvenser.
I dagens samhälle och arbetsliv går utvecklingen alltmer mot ett flexibelt
ledarskap som kräver betydligt större insats i form av situationsanpassning
samt goda kunskaper i kommunikation och relationsbyggande. 

De tankegångar jag gärna vill förmedla till alla kolleger ute i landet är 
följande:

– Vore det i dagsläget möjligt att bilda en egen intressegren (sektion?,
intresseförening?) inom ramen för det snart fullt omorganiserade veterinär-
förbundet, där frågor som rör chefsskap och ledarskap kunde få en given
och naturlig hemvist? Kanske skulle SVF som yrkesförbund kunna erbjuda
sina medlemmar, såväl chefer som andra, en intressesfär eller ett nätverk för
dem som intresserar sig just för ledarskap, kommunikation och inte minst
utbildning med koppling till det?

Det är min övertygelse att ledarskapsfrågor berör oss alla, men idag saknas
ett större, allmänt forum eller gruppering inom SVF som har ansvaret för
det. Det finns naturligtvis grupper eller nätverk som riktar sig mot t ex chefer
inom vissa delar av djursjukvården, men det saknas ett större forum där alla
skulle kunna mötas, oavsett daglig sysselsättning eller specialistinriktning. 

Förhoppningsvis har dessa rader väckt till eftertanke hos några av er 
– säkert finns det många bra tankar och idéer kring dessa frågor och hur 
förbundet bäst tar sig an dem i framtiden, som skulle behöva diskuteras.

Min förhoppning är alltså att de kommande delföreningarna 
i SVF, SVFs förbundsstyrelse samt SVS ska ta tag i denna fråga 
gemensamt så snart som möjligt. Formerna för hur arbetet 
blir bäst gjort kan säkert diskuteras de också, men huvud-
saken är att arbetet påbörjas nu – hellre förr än senare.

ANETTE KARLSSON

ledamot i förbundsstyrelsen
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❘ ❙❚ reportage

Sällan har väl veterinärkåren fått så
mycket uppmärksamhet som under
senare tid och intresset är enormt 
för yrket. Bland de redan etablerade
veterinärerna pågår det väldigt mycket
framtidsdiskussioner. Omorganisa-
tionen av förbundet och förändringar
i utbildningen har stått i fokus.
Veterinärtidningen träffade en av
dem som ska utgöra framtiden,
Karin Olofsson, 22, från Nödinge.

arin Olofsson går i andra årskursen och
är förutom student även kollega till
undertecknad genom sitt engagemang i

redaktionen för Bladmagen. Veterinärtidningens
val av student var mycket slumpmässigt, den
som råkade svara först av några utvalda från
norr till söder fick det bli. Som reporter hade
undertecknad tur – Karin gillar att prata.

– Jag är uppväxt i Nödinge, Sveriges minsta
ort som har McDonalds, ett par mil norr om
Göteborg. Det är inte direkt landsort, men det
är nära till landet. Jag har inte själv någon bak-
grund i lantbruket, men pappa kommer från
en gård i Bohuslän, berättar Karin.

– Hela släkten är väldigt mycket för djur. Jag

har två mostrar som arbetar på Skansen,
mamma är hästintresserad och min syster är
kattfrälst, en kusin är hippolog och så vidare.
Hittills är det dock ingen som valt att bli vete-
rinär. 

Karin hade tidigt sitt yrkesval klart för sig
och sökte till veterinärutbildningen direkt efter
gymnasiet. Hon kom inte in den gången, inte
gången därpå heller, utan först vid tredje försö-
ket. Karin sökte även till Veterinärhögskolan i
Oslo och har fått OK där varje gång. Hade hon
inte lyckats tredje gången i Uppsala hade hon
packat väskan och flyttat.

– Jag skulle säkert ha trivts i Oslo också.  Jag
gillar att se mig omkring. Under perioden 
mellan gymnasiet och tills jag äntligen kom in
i Uppsala arbetade jag med djur, först på Island
och sedan i Schweiz. På Island jobbade jag på
en gård bortom all ära och redlighet. Den låg
mitt på ön ”där vägen tog slut”. Jag skötte
korna och till viss del även de 300 fåren. 

Vi var två svenskor på gården och genom två
killar som höll på med ett bygge där fick vi
möjlighet att se oss omkring på Island. Lite rid-
ning på islandshästar blev det förstås också.

Hur får man ett sådant jobb?
– Genom arbetsförmedlingen!

EFTER ISLANDSTRIPPEN åkte Karin till Schweiz
som någon sorts djur-au-pair. Hon såg en

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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Hon är framtiden
– Karin Olofsson, amoeba
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annons i Ridsport och nappade. Karin blev
borta i åtta månader och fick ett riktigt slitjobb.

– Jag fick verkligen göra allt. Sköta hästar
och passa barn om vartannat, handla och städa
och gud vet allt. Ledighet var det sällan tal om
och ordet utnyttjande ligger nära till hands,
säger Karin. 

Karin har bestående minnen av resan. Hon
fick en blandrashund med sig hem. 

– Valpen skulle antingen avlivas eller bli min.

Jag kan inte acceptera att man avlivar friska
djur så jag tog förstås hand om den. Efter att ha
”blivit med hund” var det inte lika lätt att söka
jobb utomlands igen så jag stannade kvar
hemma och jobbade i ett storkök ett tag. Sedan
kom det fantastiska beskedet – jag hade kom-
mit in på veterinärprogrammet på SLU! Jag
gick på moln i två veckor. Äntligen, äntligen…

Man kan inte ta miste på Karins glädje när
hon berättar om hur glad hon blev över sin
utbildningsplats och hon blir ganska upprörd
när andra studenter slutar efter en termin för
att ”det här var inte min grej” eller efter att ha
suttit av tid för att slippa jobba. 

Varför har du varit så ensidigt inriktad på att
bli just veterinär?

Här finns Karins drömutbildning. Efter tre
försök kom Karin in på veterinärprogrammet
i Uppsala. ”Jag gick på moln i två veckor.”
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– Det började faktiskt med att jag läste
James Herriot. En veterinär för mig är en
distriktsveterinär. Det är den inriktningen jag
själv har i tankarna, just nu i alla fall. Jag är
extremt förtjust i får och jag tycker kor är jätte-
spännande. När man jobbar med dem märker
man vilka stora personligheter de är. Jag är fak-
tiskt väldigt intresserad av människor också
och tycker om att träffa folk som är duktiga
med sina djur, som känner dem väl. Men även
om jag tänker ”stordjur” nu så är det inte säkert
att det blir så. 

Har du någon ”veterinär” praktik? 
– Ja, jag har sommarjobbat på distriktsvete-

rinärstationen i Lilla Edet fem veckor. Jag
hjälpte till på deras smådjursmottagning. I
princip gjorde jag allt som en djursjukvårdare

gör, det vill säga vaccinationer, lite labbarbete,
tvätta instrument och liknande. Det mesta var
ganska odramatiskt förutom en gång när det
kom in en hund med magomvridning som fick
avlivas omgående. Då kände jag väldigt mycket
med hundägaren och det var ganska jobbigt att
se en vuxen man stå och gråta över sin hund.

Hur kändes att flytta till Uppsala och börja
på skolan?

– Allt var så otroligt trevligt. Vi var 80 stu-
denter som började och det gick rätt fort att
lära känna alla. Några har slutat och några har
tillkommit sedan dess. Boendet var kanske inte
så lyckat i början. Jag hamnade i en dubblett
med en teolog. När jag kom hem från efter-
festerna hade hon bönemöte… Efter ett år flyt-
tade jag ihop med min pojkvän och två andra
kurskamrater i en fyra i Gottsunda. Det är en
bra lösning, ganska billigt och vi har stort ut-
byte av varandra studiemässigt. De övriga
kommer också från ”landet”, Kalix, Jönköping
och Skövde. Vi har alla samma lidelse för djur
och samtliga har hund.

EFTER ETT ÅR PÅ SKOLAN, vad tycker du om
utbildningen? 

– Jag skulle vilja att utbildningen från start
delades upp i smådjur och stordjur så att man
tvingades välja inriktning från början. Nu vill
man veta allt om allt. Det är så otroligt mycket.
Ju mer man läser desto svårare är det att välja
något speciellt intresseområde.

– Hittills har vi i stort sett bara sysslat med
teori och jag längtar verkligen till den dag när
vi får hålla på med levande djur. Det är så fruk-
tansvärt teoretiskt nu, inget konsekvenstänkande
som att ”gör jag så blir det så”. Jag gillar sådana
resonemang, att se saker ur olika vinklar och
perspektiv. Det ska vara många ”för och emot”,
då blir det spännande. 

När det var dags för den obligatoriska upp-
satsskrivningen, valde Karin att studera hov-
broskproblematik.

– Det var väldigt kul så nu är jag fast där…
Så fort man börjar med något blir det så himla
intressant. 

Är det något i den kommande utbildningen
som du bävar för, som du tror blir svårt eller
obehagligt?

– Nej, inte direkt. Många tycker muntliga
redovisningar är jobbiga, men jag tycker det är
rätt kul. Svårt? Det skulle väl vara statistiken
som känns mer trist än svår. Jag har inte tänkt
på vad som skulle kunna bli obehagligt, men av
det vi gått igenom hittills så tyckte jag att det
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var lite känsligt att komma hem till min egen
hund efter att samma dag ha stått med en död
hund i famnen som skulle flås och sedan stu-
deras ingående genom hela rörelseapparaten.
När jag klappade min egen hund efteråt kände
jag samma strukturer och det väckte en del
känslor.

KARIN TYCKER INTE att hon är speciellt blödig
men det finns saker hon reagerar väldigt kraf-
tigt inför. Saker som kommer att bli en del av
hennes vardag som färdig veterinär. 

– Jag vill absolut inte avliva friska djur för att
ingen har tid med dem. Jag vet också att jag
kommer att ha svårt att hantera fall där djur
blivit misshandlade eller illa skötta. Jag tror
inte att jag skulle vilja bli länsveterinär till
exempel.

Att det är ett stort och praktiskt djurengage-
mang som ligger till grund för ditt yrkesval kan
man inte ta miste på. Har du tänkt någonting
på vad du kan tjäna som veterinär…?

– Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på
pengar överhuvudtaget. 

Vet du vad en nyutexaminerad veterinär har
för lön?

– Ingen aning faktiskt. Jag har bara tänkt på
att jag vill ha ett roligt och innehållsrikt liv.
Självklart vill jag kunna försörja mig. Det
kanske är svårt att tro men jag vet verkligen
inte vad en veterinär tjänar. Vad ligger lönerna
på…?

Nu är det Karin som ställer frågan och svaret
blir att en nyutexaminerad distriktsveterinär
får mellan 30 000 och 35 000 kronor per
månad, på ett ungefär.

– Jaha, är det bra eller...?
Det råder inga som helst tvivel om att Karin

än så länge är ointresserad av ekonomin i yrket. 

HUR FRAMTIDEN SKA SE UT efter den första
tiden som distriktsveterinär – som planen är
för dagen – har hon inte funderat så där väldigt
mycket på. Hon säger att ”man kan inte allt så
fort man fått legitimationen” och inser att det
krävs ganska mycket erfarenhet för att så små-
ningom starta en egen verksamhet. Före-
tagandet i sig lockar dock.

– Jag vill gärna ha kontroll, själv planera och
få ihop saker och ting. På det sättet tror jag att
företagandet skulle passa mig. 

Familj och yrkesliv, är det något du funderat
på?

– Det får väl ge sig. Till en början vill jag
absolut arbeta för fullt och jag vet att jag inte

kommer att vara still på en plats utan se mig
omkring. Jag kan tänka mig att jobba precis var
som helst rent geografiskt, i Sverige eller utom-
lands. 

Till sist, hur känns det att bli kallad amoeba?
– Det får man stå ut med. Vi ska döpa om

oss nu i andra årskursen. Namnet ska kungöras
inom kort, så jag kan tyvärr inte avslöja vad det
blir, avslutar Karin samtidigt som telefonen
ringer och hon måste rusa iväg för att träffa de
allra färskaste studenterna på ett informa-
tionsmöte.  ■

Att jaga in manus till 
Bladmagen är en av Karins 
fritidssysselsättningar.
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Clostridium perfringens är världens
mest spridda humanpatogena bak-
terie och troligen världens tredje
vanligaste livsmedelsburna pato-
gen. Risklivsmedel är maträtter
innehållande kött och fisk som 
tillretts genom värmebehandling.
Bakterien är sporbildare och över-
lever den värmebehandling som
sker vid tillverkning av köttproduk-
ter. För att förhindra tillväxt i livs-
medlet är det viktigt att nedkylning
sker från 65ºC till 10ºC inom fyra
timmar och att varmhållning sker
vid mer än 60°C.

HISTORIK
Patologiska tillstånd orsakade av
Clostridium perfringens beskrevs redan
1892 (14). 1895 associerades symtomen
med matförgiftning, men det dröjde till
1945 innan C perfringens kunde påvisas
i ett matförgiftningsutbrott där flera per-
soner insjuknade med typiska symtom
efter att ha ätit ångkokt kyckling (3).

FÖREKOMST – EPIDEMIOLOGI
Clostridium perfringens är världens mest
spridda humanpatogena bakterie. Den
har isolerats från en mängd djurarter
och jordprover från hela världen.

Bakterien har bland annat isolerats i
jord från Antarktis och marina sedi-
ment. Den ubikvitära förekomsten av C
perfringens beror på att den är en del av
den normala tarmfloran hos människor
och många djurarter, däribland de livs-
medelsproducerande husdjuren (3, 18).

EGENSKAPER OCH KLASSIFICERING
Clostridium perfringens är en anaerob,
orörlig, Gram-positiv, stavformig spor-
bildare (Figur 1) som på blodagarplattor
bildar stora, regelbundna, runda, lätt
genomskinliga kolonier. Vanligtvis kan
man urskilja dubbla hemolyszoner som

orsakats av theta- och alfatoxin runt
kolonierna.

C perfringens kan bilda tolv olika anti-
gen, varav vissa är enzymer som kollage-
nas och lecithinas (3). Arten delas in i
fem (A, B, C, D och E) olika typer be-
roende på vilket toxin som i huvudsak
produceras. Alla typer kan vara patoge-
ner för olika djurarter (9, 18). Typ A, C,
och D är humanpatogener men endast
A och C är involverade i matförgiftning-
ar. Typ C kan endast orsaka sjukdom
under vissa speciella förhållanden, bland
annat undernäring hos den drabbade
(3). Den nekrotiska, hemorragiska jejunit

CHRISTIAN BERKING, leg veterinär, specialist i livsmedelshygien.*

Litteraturstudie

Clostridium perfringens – vanlig patogen
i livsmedel

granskad artikel

FIGUR 1. Clostridium perfringens är en anaerob, orörlig, Gram-positiv, stavformig spor-
bildare.

➤
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som typ C orsakar förekom under andra
världskriget men är mycket ovanlig i
västvärlden idag.

Typ A producerar alfatoxin (lecitinas
eller fosfolipas C), precis som de övriga
typerna, som verkar på villicellernas
membran. Alfatoxinet har dock ingen
avgörande roll i de matförgiftningssym-
tom som orsakas av Clostridium perfrin-
gens typ A (3, 8).

Förmågan att bilda ett enterotoxin
(CPE) är avgörande för att bakterie-
stammen ska kunna orsaka matförgift-
ning. C perfringens typ A kan delas upp
i ytterligare två grupper, de som kan
bilda enterotoxin (CPE +) och de som
saknar denna förmåga (CPE –) (1, 5).

DEN VEGETATIVA CELLEN
Innan en population sporer av
Clostridium perfringens kan föröka sig
måste de genomgå en process som inne-
fattar aktivering av sporen, groning och
utväxt. Aktivering kan ske genom yttre
påverkan av kemikalier eller förändring
av pH i miljön. Den vanligaste formen
av aktivering är dock värmebehandling
som inte avdödar sporen. 

I laboratorier kan sporerna aktiveras
genom att de värmebehandlas i 75°C i
20 minuter (1). En liknande värmebe-
handling är ett mycket vanligt processteg
vid tillverkning av ett flertal livsmedel.
Den optimala värmeaktiveringstempe-
raturen skiljer sig mellan olika stammar.
Endast ett fåtal (0,13–6 %) av de entero-
toxinproducerande stammarna aktive-
rades utan värmebehandling (1). Detta
innebär att få enterotoxinproducerande
stammar kan tillväxa utan värmeaktive-
ring. Värmeaktiveringen av sporen ökar
den vegetativa cellens senare förmåga att
sporulera och att producera enterotoxin
(19).

De yttre faktorer som påverkar spo-
rens möjlighet att gro är bland annat pH
som bör vara mellan 5,5–7,0 för opti-
mal groning. För att groningen ska ske
bör även miljön vara syrefri (19).

Efter groningen kan utväxten påbör-
jas, vilket är tiden mellan groning och
fram till dess att den första celldelningen
äger rum. Lag-fasen är den period från
det att ett medium inokulerats med en
bakteriekultur till dess att tillväxten av
den tillsatta bakterien påbörjas.

GOL-tid
GOL-tiden (totala tiden för groning,
utväxt och lag-fas) för C perfringens vari-
erar beroende på temperatur, pH och
salthalt. De kortaste GOL-tiderna, två
timmar, uppmättes vid 43–49°C. Lägre
temperaturer förde med sig en ökad
GOL-tid och under 20°C var tiden
längre än 36 timmar. Vid konstant pH
förlängde 3-procentig NaCl GOL-tiden
vid lägre temperaturer (15°C) men
påverkade mindre vid 28°C. GOL-tiden
var längre vid pH 7 än vid pH 5,5 (1). 

Tillväxt
C perfringens tillväxt påverkas av yttre
faktorer såsom pH, temperatur, vatten-
aktivitet och salthalt. Viktigast är dock
frånvaron av syre. 

Bland patogena bakterier har den
kortaste generationstiden uppmätts för
C perfringens. Vid temperaturen 41°C
har generationstiden, 7,1 minuter, upp-
mätts under odling i autoklaverat malet
nötkött (1). Tillväxt av C perfringens
sker mellan 15–50°C, men generations-
tiderna varierar kraftigt i intervallet.
Försök har visat att generationstiden är
mellan 300–3 686 minuter vid 15°C.
Vid 49°C är generationstiden mellan
12–35 minuter. Variationen kan bero på
olika faktorer såsom bakteriestam och
odlingsförhållanden (1).

Optimalt pH är 6,0–7,0, vilket är
samma pH som för många produkter av
kött. Tillväxt kan dock ske i intervallet
pH 5,0–8,3 (19).

C perfringens tillväxt begränsas av 
vattenaktivitet lägre än 0,95, optimal
vattenaktivitet är 0,995 (19).

7–8-procentig NaCl inhiberar de fles-
ta stammar av C perfringens, men redan
5 procent sänker tillväxthastigheten
(19).

SPOREN
Efter att en vegetativ cell genomgått
sporulering har en bakteriespor bildats.
Sporuleringen är viktig för C perfringens
överlevnad då sporen är mycket resistent
mot exempelvis höga temperaturer. D-
värdet för C perfringens varierar mellan
0,5–20 minuter vid 100°C, där D-vär-
det anger den tid det tar för att avdöda
eller inaktivera 90 procent av bakterie-
stammen vid en given temperatur (4).

En bakteriestam kan genom att spo-
rulera överleva ogynnsamma yttre för-
hållanden för att sedan gro och tillväxa
vid ett senare tillfälle när de yttre beting-
elserna är mer lämpliga.

Optimal temperatur för sporulering
är 35–40°C och tiden har uppgetts till
14–18 timmar när C perfringens inoku-
lerats i kött från fågel och nöt. Övriga
lämpliga miljöer för sporulering är pH
6,0–8,0 och frånvaro av syre. Sporule-
ringstiden är bara tolv timmar i anaerob
miljö till skillnad från 24 timmar i aerob
(19). Sporuleringen i vissa stammar 
stimuleras av lågt pH (pH 2) och av
gallsalter (1, 12).

ENTOXINET
Vissa stammar av C perfringens typ A har
förmågan att bilda enterotoxin (CPE).
CPE bildas vid transkription av ett visst
genom (cpe) som C perfringens kan ha
antingen kromosomalt eller i en
plasmid. Undersökningar har visat att
endast C perfringens som har genomet
cpe kromosomalt har orsakat sjukdom.
Denna skillnad kan bero på att de stam-
mar som har genomet cpe i kromoso-
men är mer värmeresistenta än de som
har plasmidburet cpe (1). Produktionen
av CPE sker under sporuleringsprocessen
av den vegetativa cellen. När cellen lyserar
och sporen bildats frisätts CPE (1, 5).

CPE är både värme- och pH-labilt.
Toxinet inaktiveras av 60°C i fem mi-
nuter samt av pH under 5 och pH över
10 (16).

Den miljö som finns i tunntarmen är
gynnsam för produktion och aktivering
av CPE. Gallsalter stimulerar produk-
tionen av CPE och trypsin samt chymo-
trypsin, som är proteinspjälkande enzy-
mer producerade av pankreas, orsakar
en trefaldig aktivering av CPE (10, 11,
12).

Verkningsmekanism
Fritt CPE i tunntarmen binder till pro-
teinreceptorer på tarmvillis epitelceller
(16, 18). Receptorn är belägen i ”tight
junctions” och bindning med CPE
resulterar i läckage av vatten, joner och
mindre molekyler till tarmlumen (5).
Detta läckage förändrar cellernas meta-
bolism för att slutligen resultera i cell-
död (19).
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SYMTOM
De vanligaste symtomen på matförgift-
ning orsakad av C perfringens är buk-
smärtor, illamående och diarré. Sym-
tomen uppträder vanligen 8–22 timmar
efter att man har ätit kontaminerad mat
innehållande 106–108 bakterier per
gram livsmedel (6, 8). Feber, illamående
och kräkningar förekommer mindre
ofta, 9–25 procent av drabbade perso-
ner får dessa symtom (15).

Eftersom den sura miljön (pH 1–2) i
magsäcken inaktiverar de vegetativa 
cellerna krävs en hög koncentration
vegetativa celler i maträtten för att till-
räckligt många bakterier ska överleva
passagen till tunntarmen (1). Miljön i
magsäck och tarm (pH, temperatur,
gallsalter) stimulerar de överlevande
bakterierna att sporulera och därmed
bildas enterotoxinet. De skador som

toxinet orsakar medför diarré. Avstöt-
ningen av döda villiceller, ökningen av
vätska i tarmlumen och den snabbare
tarmpassagen gör att enterotoxinet
snabbt avlägsnas från tarmen. 

Sjukdomstillståndet kräver oftast
ingen behandling då symtomen upphör
efter ca 24 timmar. Dödsfall är ovanliga
men har förekommit hos mycket unga
eller gamla personer (3). Dödsfallen
berodde i dessa fall på dehydrering.

RISKLIVSMEDEL – KÄLLOR
Eftersom C perfringens saknar förmågan
att syntetisera 13 essentiella aminosyror
är födoämnen med högt proteininnehåll
såsom kött, fisk och proteinrika vegeta-
bilier en lämplig miljö för tillväxt (5).

Då bakterien är en del av de livsme-
delsproducerande husdjurens normal-
flora kommer slaktkroppens yta att vara

kontaminerad med C perfringens vid
förekomst av fekal förorening. Ett av
målen i slaktprocessen är att minimera
förekomst av fekala föroreningar, men
trots det kan C perfringens förekomma
som ytkontamination.

I några undersökningar har man
påvisat C perfringens i vävnad från djup
muskulatur (ingen ytkontamination)
och inre organ hos nöt och svin. Dessa
fynd indikerar en bakteriell invasion av
slaktkroppen och inre organ före och
efter avlivningen samt under uppslakt-
ningsprocessen (Figur 2). Undersök-
ningarna visade även att förekomsten av
C perfringens i tarmlymfknutor, lever,
mjälte och njurar var tio gånger lägre
hos nöt som fick en längre viloperiod
och en lindrigare hantering innan slakt
jämfört med djur som fick en kort vilo-
period innan slakt (7, 14). 

Visserligen innehåller den normala
tarmfloran hos husdjuren få stammar
som kan producera CPE (9) men bero-
ende på hur livsmedlet hanteras i vidare
led kan även den låga förekomsten av C
perfringens i djupare vävnader utgöra en
risk för konsumenten.

C perfringens förekommer även i
mag- och tarminnehåll från fisk.
Fiskrätter kan utgöra en risk om rensad
och filead fisk är kontaminerad med
mag-tarminnehåll. Flera utbrott har
förekommit där man visat eller miss-
tänkt att kokt lax varit orsak till utbrot-
ten (13). 

C perfringens kan även tillväxa i mil-
jöer utan innehåll av animaliskt protein.
Ett utbrott av matförgiftning på ett
äldreboende i Japan visade sig vara orsa-
kat av en maträtt bestående av råvarorna
spenat och bönor (22).

Processer
Vid tillverkning av värmebehandlade
köttprodukter avdödas de vegetativa C
perfringens. Vid snabb nedkylning hin-
ner inte sporerna gro och växa ut i sådan
mängd att de kan orsaka sjukdom. C
perfringens är sällan ett problem vid de
större köttproduktanläggningarna. I en
svensk undersökning analyserades 48
värmebehandlade produkter på före-
komsten av C perfringens. Resultatet var
att alla produkterna var tjänliga (2).

Däremot förekommer utbrott orsa-
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FIGUR 2. Clostridium perfringens kan förekomma både som ytkontamination och 
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kade av maträtter tillagade vid storkök
såsom restauranger, cateringfirmor, skol-
kök och äldreboende. Det kanske mest
uppmärksammade matförgiftningsut-

brottet i Sverige orsakat av C perfringens
var vid ett äldreboende i Tierp 2002. To-
talt insjuknade 72 personer av dem som
ätit av ärtsoppan som serverades (26).

Ett annat utbrott som inträffade efter
att en restaurang serverat fläsk- och
oxfilé tillagat enligt sous-vide-metoden
medförde att 90 personer insjuknade.
Metoden innebär att råvarorna tillagas i
en påse under vakuum för att därefter
kylas ner och lagras till dess förnyad
uppvärmning sker innan servering.
Alternativt kan råvarorna förpackas i
vakuum och kylas ned direkt utan före-
gående tillagning. Tillagningen sker
sedan innan servering. Sous-vide-meto-
den gynnar tillväxt av anaeroba mikro-
organismer (17).

ODLINGSMETOD
Vid kvantitativ analys av C perfringens i
livsmedel gjuts en känd mängd prov in i
TSC-agar (tryptose sulphite cycloseri-
ne), så kallad djupspridning. Inkubering
sker anaerobt i 24 timmar i 37°C. C
perfringens bildar svarta kolonier på
TSC-agar (Figur 3). Konfirmering sker
genom att 3–10 svarta kolonier från
TSC-agar stryks ut på blodagarplattor
som sedan inkuberas anaerobt i 24 tim-
mar i 37°C. Kolonierna som växer ut på
blodagarn och som är 1–4 mm stora och
omgivna av en dubbel hemolyszon är att
betrakta som presumtiva C perfringens
(Figur 4). Fortsatt konfirmering utförs
genom att stickinokulera i motilitets-
medium och laktosmedium. Inkubering
sker anaerobt i 24 timmar i 37°C. C
perfringens är orörlig samt fermenterar
laktos med gasproduktion (24).

SAMHÄLLSKOSTNADER – PERSPEK-
TIV
Eftersom matförgiftning orsakad av C
perfringens har relativt kort duration
samt milda symtom kan detta vara orsa-
ken till underrapporteringen av sjuk-
domen. I USA och Kanada beräknas att
endast 0,15 procent av fallen rapporte-
ras (8). Även i Sverige, där sjukdomen
inte är anmälningspliktig, har rappor-
teringen av samtliga matförgiftningsut-
brott beräknats utgöra 0,4–1,4 procent
av det verkliga antalet fall. I Sverige rap-
porterades tre utbrott och 81 fall orsa-
kade av C perfringens 2003 (20).

I Norge var C perfringens den vanli-
gaste orsaken till bakteriell gastroenterit
under perioden 1988–1992 (9).

En rapport från WHO visar att C
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FIGUR 3. Clostridium perfringens bildar svarta kolonier på TSC-agar.

FIGUR 4. På blodagarplattor bildar C perfringens stora, runda, lätt genomskinliga kolonier.
Vanligtvis kan dubbla hemolyszoner urskiljas.
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perfringens är den andra eller tredje van-
ligaste orsaken till matförgiftning och
representerar 4–16 procent av totala
antalet utbrott. Antalet fall i varje
utbrott är också högre än i andra livs-
medelsburna sjukdomar (25). Detta kan
bero på att utbrott med många fall rap-
porteras mer frekvent än utbrott av
enstaka fall. Vid tillagning av mat till ett
större antal personer är det också svårare
att kyla ner livsmedlet tillräckligt snabbt
så tillväxt inte kan ske.

Vilka samhällskostnader som matför-
giftningar för med sig är svårt att beräk-
na då incidensen inte är känd. I USA
uppskattas incidensen vara minst 20
procent av befolkningen och kostnaden
uppgå till mellan en och tio miljarder
dollar per år (23). Detta är i reda pengar,
utöver det lidande som de drabbade
utsätts för.

DISKUSSION
Förebyggande rutiner
För att förebygga matförgiftning orsa-
kad av C perfringens är det viktigt att de
livsmedelsproducerande företagen inför
ett flertal relevanta rutiner.

Företagen bör införa effektiva rutiner
för rengöring då det har visat sig att de
stammar som isolerats från köksmiljöer
kan producera enterotoxin. Den förmå-
gan har däremot få av de stammar av C
perfringens som tillförts råvaran direkt
genom faeceskontamination (9). Denna
skillnad kan bero på att flera stammar
introducerats via råvaror till miljöer där
värmebehandling sker av köttvaror.
Miljön gynnar de stammar som produ-
cerar CPE och risken för tillväxt ökar
eftersom produkten under värmebehand-
ling och nedkylning befinner sig i det
temperaturintervall där tillväxt kan ske.

Personalhygien och utbildning av
personalen är andra grundförutsättningar
där lämpliga rutiner bör införas. Om
personalen känner till vikten av införda
rutiner och varför de ska följas ökar
möjligheten att producera säkra livs-
medel.

Det bör också finnas rutiner som
säkerställer att det inte sker någon
korskontamination mellan icke värme-
behandlat och värmebehandlat.

Livsmedelsföretagaren ska vidare
identifiera kritiska steg från livsmedels-

hygienisk synpunkt och tillämpa rutiner
som eliminerar de identifierade riskerna.
Detta sker genom att tillämpa HACCP-
principerna (Hazard Analysis and
Critical Control Points).

Råvaror
Det bör beaktas att råvarorna kött och
fisk kan vara kontaminerade med C per-
fringens via mag- och tarminnehåll när
de introduceras i en livsmedelsanlägg-
ning. Även grönsaker kan vara kontami-
nerade med faeces via jord och därför
bör de sköljas noga innan vidare hante-
ring. Alla råvaror bör lagerhållas vid
lämplig temperatur för att förhindra
tillväxt av patogena bakterier.

Processteg
Det är viktigt att processtegen värmebe-
handling och nedkylning övervakas och
styrs så att vegetativa celler avdödas samt
att överlevande sporer inte får någon
chans att tillväxa.

En maträtt som tillagas direkt från

råvarorna passerar temperaturintervallet
för tillväxt av C perfringens endast en
gång. Upphettning till 75°C avdödar
eventuella vegetativa celler. En värme-
aktivering av sporerna har i detta skede
ingen betydelse om maträtten äts varm.
Om maten inte upphettas tillräckligt
eller varmhålls vid låga temperaturer så
kan tillväxt ske. Varmhållning av till-
lagad maträtt bör ske vid mer än 60°C,
vilken är den temperatur vid vilken den
vegetativa cellen inaktiveras (19) (Figur
5). Om ett livsmedel varmhållits vid fel-
aktig temperatur är det möjligt att ånyo
upphetta maten för att avdöda de vege-
tativa cellerna.

Andra typer av maträtter, till exempel
kokt lax, värmebehandlas och kyls
därefter för att serveras kalla. Denna
maträtt passerar temperaturintervallet
för tillväxt av C perfringens två gånger
till skillnad från det första exemplet och
här finns risk för tillväxt även under
nedkylningsprocessen. Eftersom värme-
aktiveringen av sporen leder till en ökad
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FIGUR 5. Vid tillagning eller vid uppvärmning av tillagade maträtter ska temperaturen
75°C uppnås för att avdöda vegetativa celler av C perfringens
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förmåga hos den vegetativa cellen att
producera enterotoxin är maträtter som
genomgått en nedkylningsprocess käns-
ligare än de som inte gjort det. 

Genom att nedkylningstiden från
65°C till 10°C understiger fyra timmar
bör inte sporerna kunna gro och tillväxa
i sådan mängd att de kan orsaka sjuk-
dom. En dansk undersökning på två
olika stammar av C perfringens har visat
att nedkylning från 65°C till 10°C
under fyra timmar endast gav signifi-
kant tillväxt på den ena stammen, en
ökning med 0,4 log CFU/g (1). Den av
Livsmedelsverket rekommenderade
längsta nedkylningstiden är även den
fyra timmar (21).

Det är dock väsentligt att tiden i det
temperaturintervall där C perfringens
tillväxer snabbast blir så kort som möj-
ligt. Två timmar inom intervallet med
en generationstid på tolv minuter kan ge
upphov till en ökning med tio genera-
tioner, vilket motsvarar 3 log CFU/g.

Storkök
Ju fler portioner som tillagas och kyls
ned desto svårare blir det att klara av en
snabb nedkylning. Detsamma gäller när
en tillagad maträtt värms upp på nytt
och därefter ska varmhållas vid säker
temperatur. Dessa svårigheter är för-
knippade med storkök, catering och
restauranger som ofta tillagar ett stort
antal maträtter och ibland även trans-
porterar varmhållen mat långa sträckor
innan servering. Storkök och catering-
firmor levererar mat till ett stort antal
personer på bland annat sjukhus, äldre-
boende och förskolor. Det är viktigt för
företag som producerar färdiglagade
maträtter till ett stort antal personer att
ha rutiner som säkerställer att maten
inte utgör någon risk att äta. Brister
rutinerna kan dels många enskilda indi-
vider drabbas, dels kan många av de
drabbade vara yngre och äldre personer.
Små barn, sjuka och äldre personer är
grupper där en infektion av C perfrin-
gens kan få fatala konsekvenser.

SUMMARY
Clostridium perfringens, a common
pathogen in foods – a review.
Clostridium perfringens is probably the
third commonest food borne pathogen

in the world. A toxin released during the
sporulation process causes food poiso-
ning. This review describes how diffe-
rent factors affect the vegetative cell and
the spore, mentions symptoms during
illness and gives examples of how food
processing can be regulated to reduce
the risk of dangerous levels of C perfrin-
gens occurring in food.
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I tre artiklar i Svensk Veterinärtid-
ning lämnas en redogörelse för de
biverkningar som rapporterats till
Läkemedelsverket av landets veteri-
närer under 2004. I den första 
artikeln har biverkningarna hos häst,
nöt, svin och får beskrivits. Där
återfinns även information om hur
rapporterna fördelas på djurslag
och mellan läkemedelsgrupper. 
I föreliggande andra artikel redogörs
för biverkningarna hos hund. I en
tredje artikel kommer biverkningarna
hos katt och iller, samt reaktioner
hos människa på veterinärmedi-
cinska preparat att beskrivas.

Av de 376 rapporter som under 2004
skickades in till Läkemedelsverket rör
254 hund. De flesta rapporterna för
hund gäller vaccinationsbiverkningar
(Figur 1). Därefter följer biverkningar
för antiparasitära medel. Här görs en
genomgång av de rapporter som kom-
mit in för hund. I anslutning till detta
diskuteras ibland mekanismerna bakom
de negativa reaktionerna.

VACCINATIONSBIVERKNINGAR
Det har kommit in 132 rapporter röran-
de vaccinationsbiverkningar hos hund.
Av Tabell 1 framgår att incidensen
biverkningar för de olika vaccinerna
varierar från 1,6 till 4,2 rapporter per 
10 000 vaccindoser. Uppgifter från den

engelska veterinärmedicinska biverk-
ningsövervakningen (VMD Suspected
Adverse Reaction Surveillance Scheme),
baserat på data under perioden 1995–
1999, visar en lägre incidens, med 0,21
rapporterade biverkningar per 10 000
vaccinerade hundar (1). Orsaken till
skillnaderna mellan Sverige och England
är oklar, men en möjlighet är att svenska
veterinärer är bättre på att rapportera
biverkningar än de engelska kollegerna.

Biverkningsreaktionerna inträffade
oftast under perioden 15 minuter till tre
timmar efter vaccinationerna. Hun-
darna var som regel återställda inom ett
dygn. Det var vanligt att hundarna gavs
kortison och i många fall sågs då en
snabb förbättring. Hundarna reagerade
som regel för de olika vaccinerna med
liknande spektra av symtom. De hade
oftast ett nedsatt allmäntillstånd och
ibland även feber. De reaktioner som ➤

FIGUR 1.De flesta rapporterna för hund gäller vaccinationsbiverkningar. Biverkningarna
inträffade oftast upp till tre timmar efter vaccinationerna.

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor.*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
rapporterade under 2004, del 2

❘ ❙❚ vetenskap
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Preparat Antal Incidensa Tid till första Symtomens Symtom
rapporter symtom duration

Nobivac DHP Live vet 51 4,2

Nobivac Parvo live vet 29 3,7

Nobivac DHPPi vet 22 1,6

Nobivac DHPPi vet 22 1,6

Nobivac PPi vet 9 1,7

Eurican DHPPI2 vet 5 2,2

Rabisin vet + Leptodog L 6 2,0b

Nobivac Parvo Live vet + 2 -
Rabisin vet + Leptodog L

Nobivac DHP Live vet + 1 -
Rabisin vet + Leptodog L

Rabisin vet 1 -

Eurican DHPPI2 1 -
+ Rabisin vet

Nobivac Pi vet + 
Nobivac Rabies vet 1 -

Leptodog L 1 -

Nobivac DHP live vet + 1 -
Nobivac RL vet

Summa 132

Tabell 1. VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS HUND 2004: INCIDENS, TID EFTER VACCINATION TILL FÖRSTA SYMTOM, SYMTOMENS DURATION, TYP AV SYMTOM OCH

HUNDARNAS ÅLDER.

a Antal rapporter per 10 000 vaccindoser.
b Incidensen för Rabisin vet + Leptdog L relateras till försäljningsstatistiken för Rabisin vet.

<15 min: 10 st
15 min–3 tim: 36 st
3–12 tim: 3 st 
>12 tim: 2 st

<15 min: 3 st
15 min–3 tim: 23 st
3–12 tim: 1 st 
>12 tim: 2 st

<15 min: 2 st
15 min–3 tim: 12 st
3–12 tim:  3 st
>12 tim: 5 st

<15 min: 1 st
15 min–3 tim: 2 st
3–12 tim: 1 st 
>12 tim: 5 st

<15 min: 2 st
15 min–3 tim: 3 st

<15 min: 2 st
15 min–3 tim: 2 st
3–12 tim: 2 st 

15 min–3 tim: 1 st
3–12 tim: 1 st

15 min–3 tim: 2 st

10 min

1 tim

2 tim

2 tim

10 min

30 min

<15 min: 22 st
15 min-3 tim: 85 st
3–12 tim: 11 st 
>12 tim: 14 st

<1 tim: 2 st
1–3 tim: 5 st
3-12 tim: 31 st 
>12 tim: 13 st

1–3 tim: 2 st
3-12 tim: 14 st 
>12 tim: 13 st

<1 tim: 1 st
1–3 tim: 7 st
3-12 tim: 4 st 
>12 tim: 10 st

1–3 tim: 1 st
3-12 tim: 2 st 
>12 tim: 6 st

<1 tim: 3 st
1–3 tim: 1 st
>12 tim: 1 st

1–3 tim: 2 st
3-12 tim: 2 st 
>12 tim: 2 st

3–12 tim: 1 st 
>12 tim: 1 st

>12 tim: 2 st 

1 dygn

3 tim

12 tim

ett par dagar

1 tim

12 tim

<1 tim: 6 st
1–3 tim: 20 st
3-12 tim: 56 st 
>12 tim: 50 st

anafylaktisk chock: 2 st
kräkningar: 32 st
svullnad i huvudet: 30 st
klåda: 9 st 
urtikaria: 9 st

kräkningar: 20 st
svullnad i huvudet: 18 st
klåda: 5 st 
urtikaria: 1 st
diarré: 4 st

kräkningar: 9 st
svullnad i huvudet: 12 st
klåda: 3 st 

kräkningar: 2 st
svullnad i huvudet: 2 st
urtikaria: 1 st
diarré: 1 st

kräkningar: 3 st
svullnad i huvudet: 1 st
klåda: 2 st 

anafylaktisk chock: 1 st
kräkningar: 2 st
svullnad i huvudet: 4 st

svullnad i huvudet: 2 st
klåda: 1 st

kräkningar: 1 st 
svullnad i huvudet: 1 st
klåda: 2 st

anafylaktisk chock,
ramlade ihop med bleka
slemh. och svag puls

kräkningar, trötthet

urtikaria

oro, ändrat beteende, lokal
reaktion på injektionsplatsen

anafylaktisk chock

svullnad i huvudet

8–9 v: 2 st
12–17 v: 17 st
7 mån: 2 st
1–2 år: 30 st

diarré: 3 st
ataxi: 3 st
ledömhet: 2 st
hög feber: 2 st
hudrodnad: 2 st

ataxi: 1 st
ledömhet: 2 st
hög feber: 2 st
hudrodnad: 2 st

diarré: 4 st
ledömhet: 1 st
hög feber: 2 st

vinglig: 1 st
ledömhet: 1 st
hög feber: 2 st

diarré: 1 st
blekhet: 3 st
vinglig: 1 st

klåda: 2 st 
diarré: 1 st
blekhet: 1 st

blekhet: 1 st 
apati: 1 st 
andn.probl.: 1 st

3–5 år: 25 st
6–8 år: 30 st
9–13 år: 20 st
okänd: 6 st

Ålder
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sågs i övrigt bestod av kräkningar, svull-
nad kring nosen och runt ögon och
öron, klåda i huvudet och på andra delar
av kroppen, urtikaria, diarré, ataxi och
ledömhet. I några fall sågs andnings-
svårigheter, beteendeförändringar och
hudrodnad. Den enskilda hunden visa-
de ett eller flera av de symtom som
anges i tabellen – det går av praktiska
skäl inte att redovisa den symtombild
som varje individ uppvisade.

Anafylaktisk chock
Fem av de rapporterade biverkningarna
har klassificerats som anafylaktisk
chock. Det rörde sig då om akuta
chockreaktioner som krävde intensivbe-
handling. Två av dessa rapporter gällde
hundar som fick Nobivac® DHP Live
vet, en rapport en hund som fick
Leptodog L, en rapport en hund som
fick Rabisin vet + Leptodog L och en
rapport en hund som fick Nobivac®

DHPPi vet + Rabisin vet + Leptodog L. 
En av de hundar som fick en anafylak-
tisk chock efter vaccination med
Nobivac® DHP Live vet var en tio år
gammal långhårig tax (tik). Den blev
inom fem till tio minuter efter vaccina-

tionen medvetslös utan kännbar perifer
puls och inga hjärtljud. Den fick korti-
son och vätska och återhämtade sig
inom ett par timmar. En annan av de
hundar som vaccinerades med Nobivac®

DHP Live vet var en åtta år gammal
dvärgschnauzer (tik). Den reagerade
omedelbart efter vaccinationen med
upprepade kräkningar och den blev
därefter snabbt komatös. Intensiv-
behandling gavs med bland annat vätska,
adrenalin och kortison. Ultraljud indi-
kerade fri vätska i buken. Provlapara-
tomi utfördes men hunden gick inte att
rädda. Obduktion visade multifokala
degenerativa förändringar i myokardiet,
en akut nekrotiserande enterit, samt sta-
sad lever och mjälte.

Hunden som fick en anafylaktisk
chock efter vaccination med Leptdog L
var en fyra månader gammal borderter-
rier (hane). Den blev ca tio minuter
efter vaccinationen cyanotisk. Den fick
kortison och atropin och var återställd
efter ca en timme. Hunden som fick en
anafylaktisk chock efter vaccination
med Rabisin vet + Leptodog L var en två
år gammal foxterrier (hane) som efter
någon minut reagerade med intensiva

kräkningar och krystningar, som vid
defekation. Den fick kortison och häm-
tade sig något. Senare tillstötte en akut
blodig diarré samt blödningar från penis
och från nosen. Den fick antibiotika
och var bättre dagen därpå. Hunden
som fick en anafylaktisk chock efter att
ha fått Nobivac® DHPPi vet + Rabisin
vet + Leptodog L ramlade ca tio minu-
ter efter vaccinationen ihop med svag
perifer puls och bleka slemhinnor. Den
fick kortison och hämtade sig relativt
snabbt. Dagen därpå fick den ett anfall
då den ramlade ihop under några minu-
ter. Den fick därefter diarré men blev
bättre utan ytterligare behandling.

Biverkningsmekanismer
De vacciner som nu finns tillgängliga i
Sverige mot valpsjuka, virushepatit
(smittsam leverinflammation), parvo-
virusinfektion (parvovirusenterit) och
parainfluensavirusinfektion (kennel-
hosta) innehåller en eller flera levande
försvagade (attenuerade) viruskompo-
nenter. De vacciner som finns mot rabies
och leptospiros innehåller inaktiverade
komponenter. 

Vaccinationsbiverkningar kan vara
immunologiskt eller icke-immunolo-
giskt betingade. I de fall där reaktionerna
har en allergisk genes rör det sig troligen
oftast om typ 1-överkänslighet, som
involverar en interaktion mellan antige-
net i fråga och specifika IgE-antikroppar
som är fixerade på mastceller och baso-
fila granulocyter. Reaktionen mellan
antigenet och IgE-antikropparna leder
till degranulering med frisättning av his-
tamin och andra biologiskt aktiva ami-
ner. Reaktionerna kan inträffa inom
minuter eller ibland upp till ett dygn
efter antigenexponeringen och kan
manifesteras i form av lokala eller gene-
rella anafylaktiska effekter, såsom ödem
i huvudet, klåda, sänkt blodtryck, and-
ningssvårigheter, kräkningar och diarré.
Den allvarligaste effekten är anafylaktisk
chock (Figur 2). Man får då en akut
myokardos med cirkulatorisk insuffi-
ciens. Hos hund är dessutom främst
magtarmkanal (gastroenterit) och lever
(hepatit) chockorgan. Hos katt är vid
sidan om hjärtat andningsvägarna
(bronkokonstriktion) det främsta
chockorganet.

FIGUR 2.Den allvarligaste biverkningseffekten är anafylaktisk chock. Hos hund är förutom
cirkulationssystemet främst magtarmkanal (gastroenterit) och lever (hepatit) chockorgan. ➤
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Andra typer av vaccinöver-
känslighet
Andra typer av vaccinrelaterad överkäns-
lighet, som huvudsakligen involverar
IgG-antikroppar, kan leda till hemoly-
tisk anemi eller trombocytopeni eller till
bildning av intravaskulära immunkom-
plex, som deponeras i olika vävnader
och ger lokala skador. Exempel på vacci-
nationsbiverkningar med icke-immuno-
logisk bakgrund är lokala reaktioner på
injektionsplatserna. Det kan också före-
komma reaktioner på grund av vaccin-
virulens eller kontaminationer. En aller-
gisk reaktion mot ett vaccin bör endast
kunna inträffa hos ett djur som tidigare
har exponerats för ett vaccinantigen eller
någon annan vaccinkomponent. Därför
bör allergiska vaccinreaktioner i princip
endast uppkomma vid den andra eller
vid följande vaccinationer. 

Ålders- och könsfördelning
Det framgår av Tabell 1 att biverkningar
kan uppträda både hos valpar och hos
vuxna hundar av olika åldrar. Det är
dock påtagligt att det är många äldre
hundar som reagerar. Detta stämmer
med att de flesta biverkningar har en
allergisk genes och att risken för utveck-
lande av immunitet ökar vid upprepade
vaccinationer. I en del fall har dock
reaktioner uppträtt med symtom typiska
för typ 1-överkänslighet hos valpar efter
första vaccinationen. Mekanismen för
en sådan reaktion är inte känd. 

Vad gäller hundarnas kön visar rap-
porteringen en jämn könsfördelning,
med 63 rapporterade tikar och 60 rap-
porterade hanhundar samt nio rapporter
där könet inte angivits. För biverknings-
rapporteringen för 2003 var det en över-
vikt för tikar, vilket alltså inte är fallet
för 2004. I den här refererade rapporten
från den engelska biverkningsövervak-
ningen anges vaccinationsbiverkningarna
fördelas ganska lika mellan könen (1).

Rasfördelning
I Tabell 2 anges hur många biverknings-
rapporter som kommit in för olika
hundraser. För att läsaren ska få en upp-
fattning om benägenheten hos olika
hundraser att drabbas av vaccinations-
biverkningar har dessutom ett försök
gjorts att uppskatta det relativa antalet

biverkningsrapporter hos olika hund-
raser. En osäkerhetsfaktor är att det är
ett litet material där det för de flesta
hundraser endast finns få eller enstaka
rapporter. Beräkningen är baserad på
antalet hundar som är registrerade i
Centrala hundregistret. Hur beräkningen
har gjorts framgår av tabellen. 

Det kan ses i Tabell 2 att det är ett
brett spektrum av hundraser för vilka
biverkningar rapporterats. De data som
finns indikerar dock att vissa hundraser
är överrepresenterade (Figur 3). Det gäl-

ler små hundraser, såsom papillon, shet-
land sheepdog, chinese crested dog och
chihuahua. För tax kan någon av de tax-
raser som finns vara särskilt benägen att
drabbas av vaccinationsbiverkningar.
Eftersom det inte alltid framgått av rap-
porterna vilken taxras det varit fråga om
har dock alla rapporter för tax slagits
ihop i en grupp. Även andra hundraser i
Tabell 2 som har fått mer än en rapport
per hundras, och som fått höga ”inci-
denssiffror”, kan tillhöra känsliga hund-
raser. För blandrashundar och för retrie-
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Ras Antal Antal rapporter 
rapporter relaterat till antal 

registrerade hundara

Tax 14 10,2
Papillon 12 40,6
Shetland sheepdog 11 24,6
Golden retriever 8 5,0
Chinese crested dog 7 42,4
Chihuahua 7 31,9
Blandras 6 0,9
Dvärgpudel 4 9,9
Dvärgschnauzer 4 7,7
Labrador retriever 3 2,2
Vorsteh 3 9,8
Berner sennenhund 2 6,5
Bichon frisé 2 7,0
Border terrier 2 6,2
Flatcoated retriever 2 3,8
Jack russel terrier 2 6,2
Lhasa apso 2 22,8
Phalene 2 40,7
Schipperke 2 37,1
Shih tzu 2 10,2
Tibetansk spaniel 2 11,9
Tibetansk terrier 2 17,7
Yorkshire terrier 2 10,9

Afghanhund, Amerikansk bulldog, 1 rapport _
Basset fauve de bretagne, Briard, per hundras
Cavalier king charles spaniel, 
Cocker spaniel, Dansk/svensk gårdshund, 
Dobermann, Engelsk springer spaniel, 
Foxterrier, Gråhund, Irländsk varghund, 
Irländsk vattenspaniel, Japansk spets, 
Lapphund, Mellanpudel, Norsk buhund, 
Norsk lunnehund, Norwichterrier, 
Nova scotia duck tolling retriever, 
Sankt bernhardshund, Schäfer, 
Siberian husky, Storpudel, Tibetansk mastiff, 
Toy pudel, West highland white terrier, 
Västgötaspets

Tabell 2. HUNDRASER FÖR VILKA VACCINATIONSBIVERKNINGAR RAPPORTERATS UNDER 2004.

a antal rapporter, delat med totala antalet hundar av respektive ras (eller blandras), 
registrerade i Centrala hundregistret, multiplicerat med 10 000.
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vers (golden, labrador och flatcoated)
gör det stora antal registrerade hundar
att den beräknade incidensen blir lägre.
För många hundraser finns endast en
rapport per ras. Här återfinns bland
annat schäfer, som är den hundras som
har störst antal registreringar. 

Den sammanställning som gjordes av
vaccinationsbiverkningar i Sverige 2003
indikerade även att det finns en över-
representation för vissa små hundraser
(4). I den här angivna rapporten från
den engelska biverkningsövervakningen
anges att vissa ”toy breeds” kan vara
överrepresenterade (1). I USA anges
dvärgtax vara särskilt benägen att
utveckla anafylaxi (2). Ytterligare under-
sökningar krävs för att man ska få en
säker information om rasrelaterad käns-
lighet mot vacciner.

ANTIPARASITÄRA MEDEL
Inom gruppen antiparasitära medel
finns 48 hundar som reagerat på
Scalibor® vet halsband, som innehåller
pyretroiden deltametrin som aktiv sub-
stans. Hos ca hälften av hundarna sågs
klåda och hudlesioner, såsom rodnad,

fukteksem, urtikaria, alopeki, knutor
och sår. Hudaffektionerna sågs främst
på halsen vid platsen för halsbandet,
men i en del fall även på andra delar av
kroppen. De uppträdde varierande tids-
perioder – inom ett par timmar upp till
ca en månad – efter att halsbandet
applicerats. Oftast avklingade symto-
men snabbt efter att halsbanden avlägs-
nats, men ibland var förloppen ganska
utdragna. Hos andra hundar rapporte-
rades CNS-symtom såsom vinglighet,
balansrubbningar, svårighet att resa sig,
krampanfall, ljudkänslighet, muskel-
ryckningar och beteendeförändringar.
CNS-symtomen har, liksom hudaffek-
tionerna, uppträtt varierande tidsperio-
der efter att halsbandet applicerats –
inom ett par timmar upp till ca en
månad. De har som regel upphört inom
något dygn efter att halsbandet tagits av.
Ytterligare symtom som rapporterats är
nedsatt allmäntillstånd, konjunktivit,
kräkningar, salivering och svullnad i
ansiktet. I fyra rapporter meddelas att
hundar med Scalibor®-halsband hade
fästingar. En beräkning av biverknings-
incidensen visar 5,8 biverkningsrapporter

per 10 000 sålda Scalibor® vet-halsband.
Det finns 13 rapporter om hundar

som reagerat för permetrin (Exspot vet i
tolv fall, Bolfo vet i ett fall), som är en
annan pyretroid (Figur 4). I sju av fallen
sågs hudreaktioner i form av rodnad,
alopeki, sår och klåda. I de övriga fallen
sågs symtom i form av oro, beteende-
rubbningar, ataxi, muskelförlamning
och kramper. En beräkning av biverk-
ningsincidensen för Exspot vet visar 0,6
biverkningar per 10 000 sålda doser.  

Deltametrin och permetrin tillhör
gruppen pyretroider, som används för
att bekämpa artropoder (fästingar, lop-
por, löss, knott, myggor) hos husdjur.
Pyretroiderna verkar hos artropoderna
genom att öppna spänningsberoende
natriumjonkanaler i nerver, vilket leder
till neuronal membrandepolarisering. Det
har i den tidigare svenska biverknings-
rapporteringen anmälts ett avsevärt
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FIGUR 3.De data som finns indikerar att vissa hundraser är överrepresenterade för 
vaccinbiverkningar, främst små raser som papillon, shetland sheepdog, chinese crested
dog och chihuahua.

FIGUR 4.Det finns 13 rapporter om hundar
som reagerat för permetrin, Exspot vet i
tolv fall och Bolfo vet i ett fall.

➤

SvT nr 14 ny  05-10-28  13.48  Sida 21



antal negativa reaktioner för deltametrin
och permetrin hos hundar, både i form
av hudreaktioner och i form av neurolo-
giska symtom (4).

Fyra rapporter rör fipronil (Frontline
vet). I två av fallen sågs lokala reaktioner
på applikationsplatsen i form av alopeki
och pyodermi. I ett annat fall reagerade
en hund med slöhet, vinglighet och ovilja
att gå. I en rapport meddelas att en
hund fick två krampanfall två dagar
efter applicering av Frontline Spot on
vet. Fipronil verkar hos artropoder
genom att hämma GABA-beroende 
nervtransmission. Det finns tidigare
rapporter om lokala reaktioner och om
CNS-symtom hos hundar som behand-
lats med denna substans (4).

Makrocykliska laktoner
Det finns rapporter om biverkningar
hos nio hundar som behandlats med
makrocykliska laktoner. Fyra av dessa
rör hundar som fått milbemycin oxim
(Interceptor tabletter) mot sarkoptes-
skabb (rävskabb), mjällskabb (Cheyle-
tiella) eller noskvalster (Pneumonyssus).
Tre av hundarna (en papillon och två
blandrashundar, varav en collie-bland-
ras) fick rörelsestörningar, en hund (jack
russel) reagerade med intensiva kräk-
ningar. Två fall rör hundar som efter
behandling med ivermektin (Ivomec®

vet injektionsvätska) mot sarkoptes-

skabb (en rottweiler) eller noskvalster
(en drever) reagerat med rörelserubb-
ningar. Tre fall rör hundar som fått 
selamektin (Stronghold spot-on) mot
sarkoptesskabb (en hamiltonstövare)
eller noskvalster (två golden retrievers).
Hamiltonstövaren reagerade med
slöhet, kräkningar och urtikaria, golden
retrieverhundarna reagerade med nys-
ningar, inåtvända ”nosdragningar” och
”torr-kräkningar”.

Det finns i den tidigare biverknings-
rapporteringen flera fall av biverkningar
hos hundar som behandlats med makro-
cykliska laktoner. Det har främst varit
fråga om neurologiska effekter. Dessa
substanser har hos parasiterna en affini-
tet för inhibitoriska kloridjonkanaler i
nerver. Hos däggdjur begränsar blod-
hjärnbarriären upptaget av de makro-
cykliska laktonerna i CNS. I de fall där
hundar reagerar med CNS-symtom får
man anta att det har tagits upp så mycket
av substanserna över blod-hjärnbarriä-
ren att detta framkallat en inhibitorisk
effekt på neuronal transmission i CNS.
Collies och collie-relaterade raser kan
vara särskilt känsliga för dessa substanser
på grund av en mutation i den gen som
kodar för den transportpump (p-gly-
koprotein) som begränsar upptaget av
de makrocykliska laktonerna över blod-
hjärnbarriären (3) (Figur 5). Även en del
hundar av andra raser kan vara känsliga.

När det gäller symtom hos hamilton-
stövarna (nysningar, nosdragningar,
torr-kräkningar) föreslår den rapporte-
rande veterinären att detta kan vara en
följd av att noskvalster på slemhinnorna
i nosen har dött.

Fenbendazol
Det finns två rapporter för fenbendazol
(Axilur® vet tabletter). Hos den ena
hunden sågs eksem och upphöjda utslag
på buken samt diarré, hos den andra
hunden sågs ett krampanfall två dagar
efter tablettgivan. I det fallet påpekar
veterinären att sambandet med behand-
lingen är osäkert. Hos en hund som fått
pyrantel-pamoat (Banminth® pasta) sågs
bland annat höga njurvärden och sub-
kutana ödem. 

RÖRELSEAPPARATEN
Inom gruppen ”QM – Rörelseapparaten”
finns 13 rapporter som rör icke-steroida
antiinflammatoriska medel (NSAID).
Åtta av fallen rör meloxikam (Metacam)
och fem av fallen karprofen (Rimadyl
vet). Hos fyra av hundarna som fått
Metacam (oral suspension) och två av
dem som fått Rimadyl vet (tabletter)
sågs kräkningar och diarré. Två av hun-
darna som fått Rimadyl vet (tabletter)
fick nedsatt allmäntillstånd (trötthet,
hängighet, hässjning). Hos en hund
som fått Metacam (injektionsvätska)
sågs tecken på ökad blödningsbenägen-
het. Hos en hund som fått Metacam
(injektionsvätska) sågs en lokal reaktion
på injektionsplatsen. En annan hund
som i samband med en operation fick
Metacam (injektionsvätska) drabbades
av en akut chock med sträckartonus och
bleka slemhinnor. Den återhämtade sig
inom några minuter. Hos en hund som
fått Metacam (oral suspension) och en
som fått Rimadyl vet (tabletter) sågs
tecken på njurskador. Den senare hun-
den, som behandlats under en vecka,
hade kraftigt förhöjda kreatininvärden
och fick ett starkt nedsatt allmäntill-
stånd. Trots intensivbehandling dog
hunden.

NSAID är bland de mest använda
läkemedlen, men ingen av de tillgängliga
substanserna är idealisk, utan de flesta
kan ge avsevärda biverkningar, bland
annat i form av gastrointestinala ulcera-
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FIGUR 5.Collies och collie-relaterade raser kan vara särskilt känsliga för makrocykliska 
laktoner som ivermektin och selamektin. 
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tioner och erosioner, njurskador, blöd-
ningar och leverskador. De huvudsak-
liga farmakologiska egenskaperna hos
NSAID, dvs de analgetiska, antiinflam-
matoriska och antipyretiska effekterna,
är relaterade till substansernas primära
verkningsmekanism, som är en häm-
ning av cyklooxygenas (COX). Genom
att COX är aktivt i olika vävnader kan
biverkningar fås, som är relaterade till
substansernas verkningsmekanism. En
mer detaljerad beskrivning av biverk-
ningarna av NSAID hos hund återfinns
i en tidigare artikel i Svensk Veterinär-
tidning (4).

MEDEL MOT INFEKTIONS-
SJUKDOMAR
Inom gruppen ”QJ – Infektionssjuk-
domar” finns sex rapporter om hundar
som reagerat efter att ha fått betalaktam-
antibiotika – i tre fall cefalexin (Kefavet
vet), i ett fall amoxicillin (Vetrimoxin®

vet), i två fall amoxicillin + kalvulansyra
(Synulox vet respektive Synulox vet +
Bimoxyl vet). Hos en av hundarna som
fått Kefavet vet (tabletter) sågs inappe-
tens. Hos en annan hund som fått
Kefavet vet (tabletter) sågs inappetens

och kräkningar. En tredje hund behand-
lades för en dermatit och fick, förutom
Kefavet vet (tabletter), även foxim
(Sebacil® vet kutan lösning) och ketoko-
nazol (Fungoral schampo). Den fick en
kraftig bilateral konjunktivit och vid
ögonundersökning konstaterades bilate-
ral näthinneavlossning. Den behandla-
des med bland annat kortisontabletter.
Efter ca en månad hade näthinneavloss-
ningen gått tillbaka, men en partiell
näthinnedegeneration kunde ses. Hun-
den som fick Vetrimoxin® vet (tabletter)
reagerade med inappetens och kräk-
ningar. Hunden som fick Synulox vet
(tabletter) fick en allergisk reaktion med
svullnad i ansiktet och prickar i huden.
Hunden som fick Synulox vet (tabletter)
+ Bimoxyl vet (injektionsvätska) reage-
rade med svullnad på nosryggen och
runt ögonen, blödningar i sklera samt
trombocytopeni.

En hund som fick trimetoprim plus
sulfametoxazol (Eusaprim tabletter)
drabbades av allvarligt nedsatt tårpro-
duktion (keratokonjunktivitis sicca).
Samma reaktion sågs hos en hund som
fick trimetoprim plus sulfadiazin (Tri-
brissen® vet tabletter). Hos en hund som

fick Tribissen® vet (tabletter) konstatera-
des trombocytopeni och neutropeni.
Den fick kortison varvid blodstatus nor-
maliserades. De observerade reaktionerna
är kända biverkningar för trimetoprim-
sulfa och har meddelats tidigare i den
svenska biverkningsrapporteringen. 

Det finns sex rapporter om hundar
som fått fluorokinolonantibiotika –
enrofloxacin (Baytril® vet) i fem fall och
marbofloxacin (Marbocyl vet) i ett fall.
En hund som fick Baytril® vet (tablet-
ter) hade under de åtta sista dagarna av
en tiodagars behandlingsperiod diarré.
Hos en hund som fick Baytril® vet
(tabletter) och även fick meloxikam
(Metacam oral suspension) sågs inappe-
tens och kräkningar. En hund som fick
Baytril® vet (tabletter) blev vinglig i
bakre delen av kroppen. Hos en hund,
som vid behandling av en otit fick
Baytril® vet (tabletter) och även karpro-
fen (Rimadyl vet tabletter), bromhexin
(Bisolvon® vet granulat) och fenylpro-
panolamin (Rinexin® tabletter), sågs
övergående kräkningar och diarré. Hos
en hund, som förutom Baytril® vet
(tabletter) även fick karprofen (Rimadyl
vet tabletter), sågs dilaterade pupiller
och synbortfall. Tabletterna sattes ut 
och hunden blev bättre. Hos en hund
som fick marbofloxacin (Marbocyl vet
tabletter) sågs inom ett dygn polyuri.
Behandlingen sattes ut och polyurin
upphörde.

URIN- OCH KÖNSORGAN
Inom gruppen ”QG – Urin- och köns-
organ” finns fyra biverkningsrapporter.
Tre av dessa rör Alizin vet. Preparatet
innerhåller som aktiv ingrediens agle-
priston, som är en syntetisk steroid som
kompetitivt blockerar progesteron på
receptornivå. Indikationen är avbrytande
av oönskad dräktighet hos tik. Hos två
hundar rapporterades avsaknad av
effekt. Den ena hunden kejsarsnittades
vid fullgången dräktighet och fick två
levande valpar. Hos denna hund obser-
verades även klåda och alopeki. Den
andra hunden, som också kejsarsnitta-
des, fick tre dödfödda valpar. En hund
ramlade ihop inom två minuter efter 
en subkutan injektion av Alizin vet och
fick hjärtstillestånd. Efter hjärtmassage
kvicknade hunden till. Den var sedan
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FIGUR 6 .Inom gruppen "QS – Ögon och öron" finns sju rapporter. Fyra av dessa rör
Surolan vet örondroppar, där det hos hundarna rapporterades hörselnedsättning/dövhet. ➤
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trött, men kunde gå hem själv.
En rapport rör karbegolin (Galastop

vet). Det är en dopaminreceptoragonist
som hämmar prolaktinutsöndringen
från hypofysen. Den används för att

undertrycka mjölkproduktion och mot
skendräktighet. Hos den aktuella hun-
den, som behandlades mot skendräktig-
het, observerades sista dygnet av en sex-
dagarsbehandling darrningar samt kräk-
ningar och diarré. Tre dygn senare var
hunden återställd. Det finns i den tidi-
gare biverkningsrapporteringen rappor-
ter om biverkningar av karbegolin bland
annat i form av nedsatt allmäntillstånd
och nervösa symtom.

ÖGON OCH ÖRON
Inom gruppen ”QS – Ögon och öron”
finns sju rapporter. Fyra av dessa rör
Surolan vet örondroppar som innehåller
ett antibiotikum (polymyxin B), ett anti-
mykotikum (mikonazol), och en gluko-
kortikoid (prednisolon). Hos hundarna
rapporterades hörselnedsättning/dövhet
(Figur 6). Kraftig hörselnedsättning
observerades även hos en hund som
behandlades med Fucidin® comp öron-
droppar (innehållande fusidindietanol-
amin, framycetin, nystatin och predni-
solon). I en rapport meddelas att en
hund som behandlades med öronren-
göringsmedlet Epi-Otic (handelsprepa-
rat) blev röd och irriterad i öronen. Det
finns tidigare meddelanden om att detta
preparat, som bland annat innehåller
mjölksyra och salicylsyra, kan ge sådana
reaktioner. Hos en hund som fick
Noviform ögonsalva observerades ytliga
sår på båda ögonens hornhinnor.
Noviform innehåller det antiseptiskt
verkande vismutderivatet bibrokatol
(vismut-tetrabromopyrokatekol).

NERVSYSTEMET
Inom gruppen ”QN – Nervsystemet”
finns tre rapporten. Hos en hund, som i
samband med en höftledsröntgen fick
butorfanol (Torbugesic), observerades
tarm- och blåsatoni under ca ett dygn.
Butorfanol är en centralt verkande synte-
tisk opioid som, liksom andra opioider,
kan ge obstipation och urinretention.
En hund som vid en operation sövdes
med propofol (Rapinovet vet) slutade
efter ca 15 minuter att andas och trots
intensivbehandling gick den inte att
rädda. En hund som stod på behandling
med fenobarbital (Fenemal tabletter)
mot epilepsi drabbades av lever- och
njurskada samt anemi och hunden dog.

MATSMÄLTNINGSORGANEN
En rapport rör ett meddelande om kraf-
tig diarré hos en hund, som på grund av
matsmältningsproblem stod på Pancrea-
tin Rosco (ett pancreasenzympreparat).
Då preparatet togs bort upphörde 
diarrén, då det återinsattes återkom pro-
blemen.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs
reported in sweden during 2004, part 2
The present article is the second in a
series of three, describing the suspected
adverse drug reactions in animals repor-
ted by Swedish veterinarians during
2004. In this article the adverse reac-
tions in dogs are described. During
2004 254 reports were received for
dogs. Negative effects of vaccines were
the most frequently reported adverse
reactions. A detailed survey of these
reports is presented in this article.
Examples of other drugs which were
reported to cause negative effects in
dogs are deltamethrin and permethrin,
which are pyrethroid insecticides, and
meloxicam and carprofen, which are
non-steroidal antiinflammatory drugs
(NSAID). 
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Nya rön från Norge, publicerade i
Norsk Veterinærtidsskrift nr 4/2005,
visar att det kan vara kontraindi-
cerat att behandla ormbett hos
hundar med kortisontabletter. 
Uppgifterna har orsakat frågor hos
svenska smådjurspraktiserande
veterinärer om hur man instället
bör behandla huggormsbett.
Följande artikel, först publicerad i
Norsk Veterinærtidsskrift nr 6/2005,
ger svar på dessa frågor.

I en artikkel i Norsk Veterinærtidsskrift
nr 4/2005, side 266–267, med overskrif-
ten: ”Mangelfull dokumentasjon for
bruk av prednisolontabletter ved hugg-
ormbitt hos hund” av Birgit Ranheim og
medarbeidere, Norges veterinærhøgskole,
presenteres anbefalinger for behandling
av huggormbitt hos hund. Enkelte av
disse anbefalingene bryter med utbredt
praksis og i det følgende gjøres det rede
for hvordan denne tilstanden behandles
ved Norges veterinærhøgskole i dag. 

Forfatterne av artikkelen i NVT har
gjennomgått litteratur som tyder på at
bruk av prednisolontabletter ved hugg-
ormbitt hos hund ikke lenger kan an-
befales som førstehjelp. I henhold til
artikkelen foreligger det ikke dokumen-
tasjon på at slike tabletter har effekt ved
huggormbitt hos hund. Dersom eier gir
hunden prednisolontabletter umiddel-
bart etter huggormbitt, kan behandlingen
dempe smertene og derved føre til at
hunden beveger seg mer enn ønskelig. 

I tillegg kan slik behandling gi eieren en
falsk trygghetsfølelse, og føre til at hun-
den kommer til behandling hos veteri-
nær senere enn ønskelig. Opprettholdelse
av blodsirkulasjonen gjennom væskebe-
handling, og eventuell infusjon av anti-
serum er viktig ved behandling av hugg-
ormbitt. I tillegg er tidsaspektet av
betydning for behandlingsresultatet. På
denne bakgrunn benyttes følgende

behandlingsregime ved Norges veteri-
nærhøgskole ved huggormbitt hos hund.

GENERELT
Det er angitt at ca 30 prosent av bittene
fra huggorm er såkalt ”tørre”, dvs uten
innsprøyting av gift. Hvorvidt gift er
overført ved bitt er det ikke mulig å fast-
slå umiddelbart, dette gjør at alle hunder
som blir bitt av huggorm bør holdes

ELLEN BJERKÅS, veterinär*

Behandling av huggormbitt hos hund 
ved Norges veterinærhøgskole

❘ ❙❚ vetenskap
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Forfatterne av artikkelen i NVT har gjennomgått litteratur som tyder på at bruk av pred-
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mest mulig i ro. Om mulig bæres hunden
til bil. Hensikten er å redusere systemisk
absorpsjon av toksiner via lymfesyste-
met. Spesielt viktig er dette for hunder
som er bitt i beina og for små hunder
(<15 kg). Alle hunder som er bitt av
huggorm bør vurderes av veterinær uten
unødig opphold for eventuell behand-
ling (se under).

Hunder uten kliniske tegn på forgiftning
(verken lokale eller generelle):

• Ingen behandling. Disse sendes 
hjem med informasjonsskriv der eieren
instrueres i hvordan han/hun skal obser-
vere hunden og når veterinær skal kon-
taktes dersom tilstanden forverres.

Hunder som ikke er bitt i beina men viser
lokale kliniske tegn på forgiftning i
hode/stamme/kropp, men uten allmenn-
påkjenning:

• Væskebehandling.

Hunder som er bitt i beina og viser lokale
kliniske tegn på forgiftning med eller uten
allmennpåkjenning og alle hunder som
viser lokale kliniske tegn på forgiftning i
hode/stamme/kropp med allmennpåkjen-
ning:

• Væskebehandling.

• Zagreb Antiserum vurderes gitt.
Dosering: 10 ml blandes i 20–30 ml
fysiologisk saltvann og gis intravenøst
med en hastighet som ikke overstiger 
2 ml/min. Behandlingen bør starte så
fort som mulig og helst innen 18 timer
etter at hunden er bitt. Klinisk bedring
bør oppnås innen få timer etter avsluttet
administrasjon av antiserum. Ny dose
Zagreb Antiserum kan initieres 2 timer
etter at den forrige er avsluttet.

Det er fra humanmedisinsk hold rap-
portert at allergiske og anafylaktiske
reaksjoner kan forekomme etter bruk av
Zagreb Antiserum. Slike reaksjoner er
såvidt vites ikke rapportert etter bruk
hos hund.

Behandling av eventuelle allergiske og
anafylaktiske reaksjoner etter infusjon av
Zagreb Antiserum omfatter:

• Adrenalin (0,1 mg/ml) bør være lett
tilgjengelig  i tilfelle anafylaktiske reak-

sjoner oppstår: 0,01–0,02 mg/kg intra-
venøst.

• Hydrocortison (Solu-Cortef injeksjon
à 100 mg og 250 mg): 3–5 mg/kg intra-
venøst.

• Eventuelt Mepyramin injeksjon 50
mg/ml: 1–2 mg/kg intravenøst.

ANTIBAKTERIELL BEHANDLING 
Dersom en anser at antibiotikabehand-
ling er indisert, bør en velge et bred-
spektret preparat som ikke skilles ut over
nyrene, f eks clindamycin intravenøst
eller per os: 

• Dalacin injeksjon 150 mg/ml: 2–5
mg/kg intravenøst x 2–3.

• Antirobe vet kapsler: 5,5 mg/kg x 2. 

SMERTEBEHANDLING
NSAIDs bør unngås da koagulopatier
potensielt kan forverres med disse lege-
midlene. Hos pasienter med hypovolemi
vil flere NSAIDs kunne redusere mikro-
sirkulasjonen i nyrene ytterligere.
Opioider har generelt liten effekt på
kardiovaskulære parametre. Ett av alter-
nativene under bør derfor brukes dersom
smertebehandling er indisert etter at
hunden har fått initial behandling. 

• Butorfanol (Torbugesic inj) 0,2–0,6
mg/kg intravenøst, intramuskulært,
subkutant. 

• Buprenorfin (Temgesic inj) 0,005–
0,02 mg/kg intravenøst, intramusku-
lært, subkutant.

• Metadon injeksjon 0,1–0,4 mg/kg 
intravenøst.

Senvirkninger etter huggormbitt kan
forekomme. Det er derfor viktig å opp-
lyse eier om at hunden skal holdes i ro
og ikke utsettes for fysiske anstrengelser
i minst én uke etter et huggormbitt. Ved
eventuell forandring av allmenntilstan-
den i denne tiden, bør veterinær straks
kontaktes.

*ELLEN BJERKÅS, Seksjon for smådyrsyk-
dommer, Norges veterinærhøgskole, 
Postboks 8146 Dep, NO-0033 Oslo, Norge.
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Vilken är din diagnos? – Patologi

SVAR SE SIDAN 50

En ung hund med uremi och anemi bedömdes
vara så dålig att den avlivades och sändes till
patologen, SVA för obduktion. Fallet är sam-
manställt och tolkat av Erika Karlstam, avdel-
ning för patologi, SVA.

Hund, tax, hane, åtta månader
ANAMNES: Hunden hade vid klinisk undersökning
uremi och anemi. Ultraljudsundersökning visade

hyperekoiska njurar med förändrad anatomisk
struktur. Då prognosen bedömdes vara dålig av-
livades hunden och sändes till patologen, SVA, för
obduktion.

OBDUKTIONSFYND/PATOLOGI: Se Figur 1 (makro) samt
Figur 2 och 3 (mikro).

Beskriv de morfologiska förändringarna och ange
lämplig patologisk-anatomisk diagnos.

FIGUR 1. Njurar med omgivande perirenal fettvävnad (hund). Sagittalsnitt genom
organen. Snittytan delvis exponerad (svart pil). Linjal inlagd för storleksbedömning.
Makroskopisk bild tagen vid obduktionen.

FIGUR 3. Vävnadssnitt från njurbarken (hund). 
Histologisk bild, HE-färgning, förstoring ca 110 gånger.

FIGUR 2. Vävnadssnitt från njurmärgen (hund). 
Histologisk bild, HE-färgning, förstoring ca 110 gånger.
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❘ ❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om EHEC/VTEC i Halland
och Västra Götaland, aviär influensa i Europa samt en

misstanke om newcastlesjuka eller aviär influensa i Halland. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret samman-
ställd av Helena Ohlsson, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

EHEC/VTEC I HALLAND OCH 
VÄSTRA GÖTALAND
Det stora humanutbrottet av EHEC i Väst-
sverige har aktualiserat behovet av bättre kun-
skaper i epidemiologin kring VTEC-bakterien.
Hur kan vi minska risken att personer insjuk-
nar till följd av infektion med en bakterie som
nötkreatur är symtomlösa bärare av?

130 personer insjuknande
Under augusti till september insjuknade ca 130
personer i EHEC framför allt i Halland och
Västra Götaland. Utredningen för att spåra
smittkällan leddes av lokala smittskyddsenheter
tillsammans med flera andra aktörer, t ex labo-
ratorier, Smittskyddsinstitutet, länsveterinärer
och miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. Ett
flertal epidemiologiska bevis pekar på att smitt-
källan är isbergssallat odlad i Tvååkerstrakten
som har bevattnats med vatten från Tvååkers
kanal. Det som tyder på detta är bland annat
en fallkontrollstudie som pekar ut isbergssallat
som signifikant riskfaktor och spårning av
misstänkt sallat som har lett till den lokala
odlaren. Däremot har inga bakteriologiska
fynd gjorts på sallat eller vatten, men sjukdoms-
alstrande verotoxin har påvisats i kanalen med
hjälp av PCR. 

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smitt-
skyddsinstitutet, SVA, Socialstyrelsen, smitt-
skyddsläkare och länsveterinärer kommer att
fortsätta att analysera resultat från utredningen
och initiera nya undersökningar i kunskaps-
höjande syfte för att i framtiden kunna ge bättre
rekommendationer, t ex om bevattning av grön-
saker som skall ätas råa. Rekommendationerna
som ges idag baseras på dokumentet ”Handlings-
policy avseende kontroll av humanpatogen

verotoxinbildande Escherichia coli” som är ut-
arbetad av ovanstående statliga verk, i dagligt
tal kallat 5 GD-dokumentet.

Vad gör Jordbruksverket?
Som ett led i arbetet med att kartlägga före-
komst, spridningsmönster m m har utvalda
djurgrupper provtagits på åtta gårdar. Även
vissa miljöprover har varit aktuella för att ut-
reda eventuell urlakning av bakterier genom
dräneringssystemet. Jordbruksverkets syfte med
provtagningarna är att samla in information
som kan bidra till bättre kunskap om hur vi
skall hålla våra djur och samtidigt uppnå bättre
konsumentskydd.

Bättre kunskaper kan reducera förekomst
av VTEC
Av de åtta provtagna gårdarna har fyra testats
positiva avseende VTEC O 157. Två av dessa
stammar har bedömts vara av den stam som

Som första insats kan 
veterinärkåren bidra till att
bekämpa EHEC genom att
informera allmänheten om
vikten av god handhygien
och noggrann sköljning 
av frukt och grönsaker. 
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orsakade det aktuella utbrottet. Dessa gårdar
har fått hygienrekommendationer enligt vanliga
rutiner. Vid tolkning av resultaten måste man
ha i beaktande att VTEC-bakterien är vanligt
förekommande på nötkreatur i västra Sverige
och att det förväntades att ett antal av de prov-
tagna gårdarna skulle bli positiva. Arbetet med
att jämföra olika isolat från human- och djur-
sidan fortsätter. Provtagning inom utbrotts-
utredningen visar dessutom att det är ett fullt
möjligt scenario att förorening av bevatt-
ningsvatten kan orsaka EHEC hos människa.

Som första insats kan veterinärkåren bidra
till att bryta smittkedjan genom att informera
allmänheten om vikten av god handhygien och
noggrann sköljning av frukt och grönsaker.
Bättre kunskaper om VTEC kan på längre sikt
kanske reducera förekomsten av dessa bakterier
hos våra husdjur och därmed utgöra en mindre
smittrisk för människor.

AVIÄR INFLUENSA SUBTYP H5N1 
I EUROPA
Det internationella läget avseende aviär influ-
ensa har förändrats genom att två utbrott har
konstaterats i Europa. Läget är fortsatt instabilt
med rapporter om fågeldöd av tama och vilda
fåglar i ett flertal europeiska länder. Här
presenteras situationen vid pressläggningen (19
oktober). 

I västra Turkiet samt i de östra delarna av
Rumänien har fjäderfä insjuknat i aviär influ-
ensa subtyp H5N1, samma subtyp som sedan
december 2003 orsakat utbrott i över tio asia-
tiska länder och över 130 miljoner fåglars död.
I Turkiet är det kalkoner som drabbats och i
Rumänien ankor och värphöns. Det är ännu
inte klarlagt hur smittan spridits till drabbade
besättningar. En teori är att det är flyttfåglar

som tagit med sig smittan från Asien. De bägge
länderna har vidtagit nödvändiga åtgärder
såsom avlivning och destruktion av infekterade
djur för att förhindra att smittan sprids vidare.
I Grekland, på en ö nära Turkiet, har misstanke
väckts om utbrott av aviär influensa och i skri-
vande stund pågår utredning. 

Inom EU ses situationen som allvarlig och
man har beslutat om gemensamma åtgärder.
Förutom importstopp från drabbade länder
har EUs medlemsländer kommit överens om att
höja beredskapen. Samtliga länder uppmanas
av kommissionen att göra riskbedömningar
och utifrån det vidta balanserade åtgärder för
att hindra att smitta sprids från vilda till tama
fåglar. I Sverige leds riskbedömningsarbetet av
Jordbruksverket som tillsammans med SVA,
näringen, ornitologer och andra experter ser
över Sveriges situation i sammanhanget.

AVSKRIVEN MISSTANKE OM SMITTSAM
FÅGELSJUKDOM
Under andra helgen i oktober insjuknade slakt-
färdiga slaktkycklingar med symtom där
newcastlesjuka (ND) eller aviär influensa (AI)
inte kunde uteslutas. Kontakt togs med epi-
zootijouren på SVA och Jordbruksverket.
Besättningen spärrförklarades och provtagning
utfördes av besättningens veterinär. Ett 20-tal
döda slaktkycklingar och 60 blodprov kördes
upp med budbil till SVA under söndagsefter-
middagen. Där togs provmaterial ut för 
PCR-analys rörande de två epizootisjukdo-
marna. Analyserna genomfördes under natten
till söndagen. De negativa PCR-resultaten till-
sammans med resultaten från obduktion låg
sedan till grund för att epizootimisstankarna
kunde avskrivas och restriktionerna släppas.
Djuren visades lida av bakteriell sepsis.  ■

■ ■  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.

Stipendium STIFTELSEN SVENSKA KVINNORS DJURSKYDDSFÖRENING

I anslutning till sitt 100-årsjubileum instiftade Svenska Kvinnors Djurskyddsförening en fond. Dennas
ändamål skall vara att erbjuda anställda, i första hand veterinärer, vid landets djursjukhus möjlighet till
studier och förkovran avseende speciella djursjukdomar eller behandlingsåtgärder. Fondens avkastning
utdelas i form av stipendium.

Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening förklarar härmed ovannämnda stipendium till ansökan
ledigt. I ansökan, som skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari 2006, skall redovisas ändamål
samt plan och beräknade kostnader för det projekt som avses genomföras, likaså om bidrag sökts hos
annan bidragsgivare för samma ändamål. Mottagare av stipendium skall senast sex månader efter
användning av detta till stiftelsen inlämna en kortfattad redogörelse häröver.

Närmare upplysningar kan fås per telefon 08-783 03 68 (kl 10.00–13.00). 
Stiftelsens adress är: Box 5867, 102 40 STOCKHOLM.
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”Sådana här bönder finns inte
längre” sade Karl-Erik ”Kalle”
Hammarberg, nybliven hedersdok-
tor, och pekade på konstverket på
väggen i Loftets hörsal. Han hade
precis berört ämnet i den heders-
doktorsföreläsning han höll dagen
före promoveringen

Kalle Hammarberg, 63-årig besikt-
ningsveterinär i Delsbo, är välkänd
bland veterinärtidningens läsare. Han
har skrivit många artiklar och debatt-
inlägg under åren, men framför allt är
det nog hans kåserier som uppskattas
mest av den breda läsekretsen i SVT.
Kåserierna är roliga, men mellan raderna
finns mycket nostalgi och ”det var roli-
gare förr” ton. 

– Det är så otroligt stor skillnad att
arbeta med bönder nuförtiden jämfört
med när jag började. Då skulle man inte
bara bota sjuka djur utan även inspektera
den nya vardagsrumsmattan och själv-
klart dricka kaffe och ha en pratstund. 

– Under min tid som veterinär har jag
varit med om att ”utrota” 200 000 nöt-
kreatur. Idag är bönderna få, men de har
stora besättningar. Numera blir jag oer-
hört glad om jag kommer till en bonde
som har namn på sina djur, sade Kalle.
Kalles föreläsning var välbesökt. Den
lättsamma tonen uppskattades och de
inledande bilderna manade till efter-
tanke. ”Jag har lust att importera ett
sådant här får bara för att se hur Jord-
bruksverket kommer att lösa märk-
ningsfrågan” sade han och visade en bild
på en öronlös tacka från något av värl-
dens hörn.

Självklart var det inte bara skämt och
glimten i ögat när Kalle skulle delge
åhörarna lite av det han forskat i och
som delvis ligger till grund för utnäm-

ningen till hedersdoktor. Hans föreläs-
ning med den inofficiella titeln ”Livet i
en getost” handlade om getter och gam-
maldags tillredning av t ex samisk kaffe-
ost, modern getost och om varför fler
personer blivit sjuka av pastöriserad
getost än opastöriserad samt om hante-
ringen av getter med tanke på smitt-
spridning.

Trots att Kalle gjort stora genombrott
i sin forskning, bland annat genom att
vara först i världen att diagnostisera den
sjukdom som senare fick namnet caprin
artrit och encefalit, CAE, kallar han sig
själv för en veterinär i forskningens
utmarker. Han är framför allt en oerhört
nyfiken praktiker. Förutom sitt stora
intresse för små idisslare, som han
grundlade som vallpojke i Härjedalen
som barn, har han också gjort stora

insatser gällande djurhälsovård inom
många olika områden. Det gäller små-
skalig livsmedelsproduktion, lantbruks-
djur i allmänhet och granskning av
KRAV-besättningarnas villkor.

På senare tid har en ny trend fått fäste
i Sverige, nämligen att med metoder
som ibland helt strider mot lagen
”rädda” vilda djur. Det här är en verk-
samhet som upprör Kalle Hammarberg
och han håller regelbundet utbildningar
för veterinärer och andra som är vilt-
intresserade.

Hur det känns att bli hedersdoktor
beskrev Kalle Hammarberg fritt citerat
så här: ”Väldigt roligt förstås, det är
klart att det betyder mycket. Kavaj och
slips är faktiskt helt nyinköpta enbart
för detta tillfälle...”. 

Praktiker är visst det rätta ordet.  ■

Veterinär i forskningens utmarker 
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Lördagen den 8 oktober genomför-
des årets promovering av doktorer
och hedersdoktorer vid SLU. Som
vanligt var det ett stort antal fors-
kare som fick motta sina nyvunna
akademiska tecken, närmare 90
personer vid SLUs numera fyra
fakulteter. Fakulteten för veterinär-
medicin och husdjursvetenskap
stod sig väl i konkurrensen, med 
20 nya doktorer.

”Tid att skörda – dags att så” var rektor
Ann-Christin Bylunds tema för välkomst-
anförandet till SLUs största högtidsfest
under året, doktorspromoveringen.

– Idag är årets stora skördefest för oss
här vid SLU, när flit och möda får sin
belöning, konstaterade rektorn. Hon
ansåg också att man i universitetets sam-
lade verksamhet kan tala om skördetid.

– Nu skördar vi frukterna efter allas
vår möda med besparingar och refor-
mer, sade Ann-Christin Bylund. Vi har
varit tvungna att säga upp många med-
arbetare och vi har avvecklat en hel del
lokaler, men andra universitet står inför
samma smärtsamma process, trodde
rektorn. Hon menade att SLU nu har
sin svåra tid bakom sig, och att man kan
se en tydlig vändning i ekonomin för
universitetet som helhet.

Det som bekymrade rektorn var att
SLU är ett anonymt universitet bland
allmänheten och presumtiva studenter.
Det handlar inte om en negativ attityd
underströk Bylund, utan helt enkelt om
att man inte vet att SLU finns. Detta gör
att SLU ska satsa mer på marknadsfö-

ring och varumärkesvård, lovade rektorn.

HEMLIGHETEN BAKOM 
VÄXTERNAS BLOMNING
Några som inte behövde marknads-
föring för att veta att SLU finns var de
drygt 400 åhörare som bänkat sig i uni-
versitetsaulan under promoveringen.
Hit hörde jordbruksministern och hen-
nes statssekreterare, två landshövdingar,
ett antal generaldirektörer, andra univer-
sitetsrektorer, tidigare hedersdoktorer
och inte minst anhöriga till årets promo-
vendi. De fick alla lyssna på en högtids-
föreläsning av Ove Nilsson, professor i
växtfysiologi, som på ett medryckande
sätt förklarade hur hans forskargrupp

kommit på vad det är som styr växternas
blomning. Efter 70 års världsomfattande
jakt på förklaringen varför växter bara
blommar under en begränsad period
varje år, lyckades SLU-forskarna hitta
den budbärarmolekyl som styr blom-
ningen.

Först ut att promoveras efter högtids-
talet var som vanligt doktorer från 
fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap. Promotor i år var
Jan Philipsson, statsagronom i husdjurs-
förädling, vilket markerade ett historiskt
trendbrott för den svenska veterinär-
medicinen. För första gången promove-
rades veterinärmedicine doktorer av en
agronom.

Promovering 2005

Skördetid på SLU
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– Nu skördar vi frukterna efter allas vår möda med besparingar och reformer, sade rektor
Ann-Christin Bylund i sitt välkomstanförande. 

➤
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DE NYA DOKTORERNA
Den allra första hatten gick till heders-
doktor Kalle Hammarberg, vars doktors-
föreläsning finns refererad i föregående
artikel. Hammarberg fick den ärofulla
titeln ”för de insatser han gjort både för
att främja veterinärmedicinens tillämp-
ningar i fält och för att SLU kunnat till-
godogöra sig hans unika kompetens”.

Därefter följde 20 nya doktorer efter
avlagda prov, som i tur och ordning fick
motta hatten/lagerkransen samt diplo-
met som bevis på sin nya värdighet.
Dessa var i bokstavsordning:

Arnd Bassler, FD, Anna Edner, VMD,
Elisabet Ekman, VMD, Elisabeth
Ekstedt, VMD, Ulrika Grönlund
Andersson, VMD, Pia Gustås, VMD,
Charina Gånheim, VMD, Ragnvi
Hagman, VMD, Helena Hedqvist,
AgrD, Lina Jacobsson, FD, Borin
Khieu, FD, Rebecka Kolmodin, AgrD,
Erland Ljunggren, FD, Martin Melin,
AgrD, Nguyen Thi Kim Dong, FD, Eva
Osterman Lind, VMD, Eva Skiölde-
brand, VMD, David Slottner, AgrD,
Karin Sternbauer, VMD och Helene
Wahlström, VMD. 
(FD = filosofie doktor, VMD = veteri-
närmedicine doktor och AgrD = agro-
nomie doktor)

PEDAGOGISKA PRISET
Man kunde tro att de veterinära in-
slagen i årets promotionshögtid därmed
var över, men så var inte riktigt fallet.

I slutet av ceremonin i aulan delar
rektor nämligen ut SLUs pedagogiska
pris, och det tillföll denna gång en vete-
rinär. Det var Jan Svedberg från SLU i

Skara som fick den hedersamma utmär-
kelsen med följande motivering:

”Jan Svedberg har sedan många år
med omvittnad stor entusiasm och stort
engagemang undervisat inom området
husdjurshygien och djurskydd. Jan har
på ett föredömligt sätt ständigt vidare-
utvecklat undervisningen som i mycket
hög grad är problembaserad och bygger
på deltagarnas aktiva medverkan och
tidigare erfarenheter.” Det fanns många
kolleger i publiken som tyckte att valet
av årets pristagare var utmärkt.

LÖFTE OM NYA PENGAR
Efter den högtidliga delen av promo-
tionsakten följde den festliga delen,
middagen på Uppsala slott. Stämningen
var på topp när SLUs toastmaster Nils
Trowald trollade näsdukar och spelkort
fram och tillbaka, med landshövding
Anders Björk som sin motvillige assi-
stent.

I tacktalet anknöt jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist till rektorns skör-
detema. Att SLU kunnat skörda 127
doktorer sedan föregående år ansåg hon
bådar gott för framtiden, och att 50 pro-
cent av de nya doktorerna var kvinnor
uppskattade ministern extra mycket.
Enligt Ann-Christin Nykvist klassas
SLU som ett av de 300 bästa universite-
ten i världen, vilket hon var mycket glad
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Promotor Jan Philipsson sätter hatten på Kalle Hammarbergs huvud, efter att ha väl-
komnat honom som veterinärmedicine hedersdoktor. 

VMD Anna Edner har just mottagit sina doktorstecken och leds vidare i sin forskar-
gärning av promotorns hjälpsamma hand. 
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över. Hon var medveten om att univer-
sitetet genomgått ett stålbad de senaste
åren, men kunde samtidigt konstatera
att SLUs ekonomi nu hamnat på rätt
köl. Jordbruksministern gratulerade
”sitt” universitet till att för första gången
på länge ha ett positivt ekonomiskt
resultat, och utlovade till åhörarnas för-
våning en belöning för detta.

Regeringen kan konstatera att det

behövs en basförstärkning vid SLU, sade
ministern, och lovade att återkomma
senare under året med detaljer kring
detta ekonomiska tillskott.

Styrkta av löften om friska pengar,
och dessutom av god mat och dryck,
kunde festdeltagarna avsluta kvällen
med dans i stora salen till fram på små-
timmarna. SLUs årliga högtidsfest var
därmed över för denna gång.  ■
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– Jan Svedberg har sedan många år med omvittnad stor entusiasm och stort engage-
mang undervisat inom området husdjurshygien och djurskydd, motiverade rektorn årets
pedagogiska pris.

Veterinär KG Linderholm inbjuder 
veterinärkåren med vänner och särskilt
det nybildade Sällskapet Äldre Veterinärer,
SÄV, till ett nytt program för sina uppskat-
tade resor. Denna gång en specialkryssning
på Donau med mycket musik med anled-
ning av Mozarts 250 års jubileum.

Kryssningen från Passau i Tyskland till
Budapest besöker vackra naturscenerier,
kända storstäder och pittoreska mindre
orter i fyra länder. Möjlighet finns att följa
med på utflykter i Mozartstäderna Wien
och Salzburg samt i Linz, Melk, Krems,
Bratislava och Budapest.

Utflykterna inriktar sig på huvudtemat
musik men även på kultur och konst. Det
kommer att erbjudas ett antal musikeven-
emang såväl ombord som iland, bl. a kon-
serter i Wien och Salzburg.

För största bekvämlighet sker resan med
det femstjärniga fartyget River Cloud II.
I priset ingår helpension ombord med sex
måltider per dag inklusive olika kvalitets-
viner till alla huvudmåltider samt ”soft-
drinks”. Musikprogram och kulturföreläs-
ningar ombord är också inkluderat.

Utflykter och konserter i land tillkommer.
Möjlighet finns också att förlänga resan
med ett två dagars tilläggspaket i
Budapest med musikprogram, termalbad
och spa. Pris och detaljer i programmet
kommer att fastställas senare och är
delvis beroende på antal detagare.

Intresseanmälan (ej bindande) görs till:
Veterinär KG Linderholm,

Alviksvägen 133, 167 62 Bromma.

Tel. 08-80 05 00, fax 08-26 46 47.

Han besvarar också frågor och sänder ut
broschyrer och övrig tillgänglig information.

Betalning av resan sker till en auktoriserad
resebyrå, specialiserad på kryssningar, som
ansvarar för resetekniska arrangemang
och garantier.

Lyxkryssning 
på Donau med 
Mozart-tema
27 april–4 maj 
från 13.400:-

avhåller årsmöte onsdagen den 30 november, kl 18.00 i
Veterinärhistoriska Muséets lokaler i Skara.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar den norske 
veterinären John Kristoffersen om ”Minner og intrykk fra årets
internasjonale kongress for veterinär historie i Minneapolis, USA”.

Information kommer också att lämnas om arbetet med den 
pågående utvidgningen av muséet.

Välkommen!
Styrelsen

Årsmöte
Föreningen 
Veterinärhistoriska Muséets Vänner
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Stöd kattforskningen – sälj katt-
och brandmannakalendern

Rasehorns stipendiestiftelse för katter
startades 1998, för att stödja bland
annat forskning kring kattens hälsa.
Stiftelsen får sina medel genom 
försäljning av en väggkalender, och
veterinärkåren kan nu åter stödja
stiftelsen genom att sälja kalendern
till djurägare.

I slutet av 1998 inrättades Rasehorns
stipendiestiftelse för katter, med syfte att
främja forskning kring kattens hälsa och
kattens roll i samhället. Initiativtagare är
djurfotografen Eivor Rasehorn, som har
ett särskilt intresse och engagemang för
katt. Eivor Rasehorn har sedan 1997
givit ut en väggkalender med motiv på
brandmän och katter i olika situationer. 

Från och med 1999 går fem kronor från
varje såld kalender till stipendiestiftel-
sen. Fonden förvaltas av Sveriges Veteri-
närförbund, och en betydande del av
utdelningen är tänkt att gå till veterinär-
medicinska ändamål. Under år 2005

kommer totalt 24 000 kro-
nor att delas ut, se annons i
SVT 6/05.

FÖRDELAKTIGT FÖR VETERINÄRER
Nu gäller det att så många kalendrar
som möjligt säljs inför år 2006, så att
utdelningen kan öka till nästa år. 2006
års kalender är lite extra påkostad, då
det är den tionde i ordningen som ges
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TEXT: JOHAN BECK-FRIIS

FOTO: EIVOR RASEHORN

Katt- och brandmanna-
kalendern 2006 kan
beställas till ett subven-
tionerat pris av veteri-
närkliniker. Fem kronor
från varje såld kalender
går till kattbefrämjande
åtgärder.

Fram till den 25:e november pågår det första direktvalet i Sveriges Veterinärförbund då förbunds-
styrelse, SVS-ledning och fullmäktigedelegater ska utses genom röstning bland medlemmarna.
Varje röstberättigad medlem ska alltså rösta! Gör det!   

Röstning kan ske per post eller elektroniskt via veterinärförbundets hemsida. Det är enkelt på båda
sätten. Röstsedlar och svarskuvert samt tydliga röstningsinstruktioner har skickats ut med post till
samtliga röstberättigade medlemmar. Missa inte det i posten! Den elektroniska röstningen är mycket
enkel att göra. Gå bara in på hemsidan www.svf.se så finns det en direktlänk och enkla instruktioner
som guidar dig igenom röstningen.

Nu är det dags att rösta!

SvT nr 14 ny  05-10-28  13.49  Sida 38



ut. Alla djursjukhus, djurkliniker och
veterinärmottagningar erbjuds nu att
köpa kalendrar i partier om minst tolv
till priset 41 kronor styck inklusive
frakt, för försäljning till djurägare.
Kalendern är välkänd och efterfrågad av
många kattägare, och all vinst vid för-
säljningen tillfaller den säljande mottag-
ningen. Priset i handeln kommer att
ligga på ca 100 kronor per kalender,
men varje säljställe sätter sitt eget pris.
Det gäller dock att vara snabb med
beställningen, upplagan är begränsad.

Kalendern kommer även att säljas på
samtliga Åhlens-varuhus i landet, i större
delen av Gallerix-kedjan och i övrig väl-
sorterad bokhandel. Den som vill ha en
kalender enbart för personligt bruk kan
alltså lätt köpa den lokalt i hela Sverige.

BESTÄLLNING
Priset 41 per kalender gäller inklusive
porto (men exklusive moms) och endast
vid beställning av minst tolv kalendrar.
Vill man beställa fler måste antalet vara
jämt delbart med tolv. Detta är ett spe-
cialpris för veterinärkliniker, varför det
vid beställningen måste framgå att

köparen är en veterinärklinik. Grossist-
priset för andra beställare är högre.
Beställningen görs till:

Kort och bilder Konstförlag, telefon:
08-623 10 35 och fax: 08-623 10 12.
Glöm inte att ange antal kalendrar (jämt
delbart med tolv) vid beställningen, lik-
som att styckepriset ska gälla enligt avtal

för veterinärkliniker. Vid beställning ska
man också uppge namn, gatuadress
(inte boxadress), telefonnummer och
organisationsnummer.

Passa på att utnyttja detta fördelaktiga
erbjudande, som både stödjer forsk-
ningen kring kattens sjukdomar och
verksamheten vid den egna kliniken.  ■
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Kalendern är välkänd och efterfrågad av
många kattägare, och firar i år sitt tioårs-
jubileum.

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 ledaren i Svensk
Veterinärtidning nr 13/05 vill följande
insändarskribent meddela sin syn i
frågan. Insändaren kommenteras 
i direkt anslutning till synpunkterna
av ledarskribenten Johan Beck-Friis.

Ledaren i SVT 13/05, om konsekven-
serna av införsel av djur från övriga
europeiska länder, skulle vara provokativ
och aktuell om det hade skrivits runt
1995 då konsekvenserna av EU-med-
lemskapet var hett debatterade. ”EU
(EG) betyder en jämn spridning av
djursjukdomar” var slagord på myndig-
heterna kring år 1991 då medlemskap 

i EES var på gång. 
Att vidare påpeka nu hur farliga

spanska gatuhundar är, är fullständigt
förlegat när tusentals pensionärer från
kontinenten övervintrar i södra Europa
och forna Jugoslavien och sedan semest-
rar i Sverige på somrarna för att slippa
värmen och trafiken på kontinenten. På
sommaren kan man uppbringa ett otal
utländska hundar på vilken camping
som helst här hemma. Hundratusentals
europeiska hundar är i konstant cirkula-
tion mellan Nord- och Sydeuropa. Våra
nya medlemsländer har extremt porösa
gränser som innebär ännu större utbyte
av smittoämnen.

SVF måste inse att gnällandets tid i
dessa frågor är förbi sedan många år.
Sverige har noll chans att påverka den
inre marknadens spelregler. Statens Jord-

bruksverk arbetar med väldigt strama
tyglar ovanifrån och Sveriges zoosanitära
läge beträffande sällskapsdjur har få
sympatisörer i Stockholm eller Bryssel.

Kontinentala Europa betraktas av
SVF som en stor infekterad parasit med
sin gadd (Öresundsbron) stucken djupt
in i Sverige. Sverigekartans gröna artärer
fyllda med fyrbäddars vektorer rullande
omkring vårt land sökande efter offer
måste nyanseras. Hotet och riskerna är
här idag och veterinärkåren måste nu
involveras i beredskap, inte oförstånd
över den inre marknadens mörka sida.
75 procent av ”Emerging diseases” är 
zoonoser. Djursmuggling slås endast av
narkotikasmuggling i USA. Marknaden
tros generera 40 till 60 miljarder kronor
årligen.

Medan SVF gnäller över spanska

Tyvärr Mark, är min ledare aktuell nu
2005, eftersom det är nu vi ser vad som
håller på att hända. Vid EU-inträdet
1995 var det nog inte någon av de värsta
EU-kritikerna som kunde drömma om
att det skulle bli en omfattande affärs-
verksamhet att importera gatuhundar
från Medelhavsområdet till Sverige.

Jag vill med tydlighet understryka att
ledaren inte handlar om något ”gnäll”
över EU eller svenskt EU-medlemskap.
Vi är med i EU nu, och det måste alla
acceptera oavsett om man gillar det eller
inte. Problemet med smittor från gatu-
hundar är dock verkligt, och något som
vi inom veterinärkåren har en skyldighet
att uppmärksamma.

Dina liknelser med pensionärer som
övervintrar i södra Europa, och turister
som kommer med sina sällskapsdjur till
Sverige, är inte riktigt relevanta. Både
pensionärerna och de turistande säll-
skapsdjuren lever under sin tid i smitt-
förande områden oftast med största
möjliga skydd mot aktuella sjukdomar.
De är välnärda och har tillgång till en
vårdapparat som tar hand om dem så
fort minsta tecken på sjukdom inträffar.
Inget av dessa skyddsnät finns hos gatu-
hundarna innan de tas omhand för
”adoption” och smittoriskerna från de
djuren är därför mycket större.

Du skriver att ”hotet och riskerna är
här idag och veterinärkåren måste nu

involveras i beredskap, inte oförstånd
över den inre markadens mörka sida”.
Här är vi helt överens om situationen,
men kanske inte om åtgärderna. En av
de viktigaste insatserna vi veterinärer
kan göra för att minska riskerna är näm-
ligen att informera potentiella hund-
köpare om dem. Det gäller både köpare
av gatuhundar och köpare av smuggel-
hundar. Den situation du beskriver i
USA låter mardrömslik, med en enorm
svart marknad för smuggeldjur.

I det läget känns det för min del väl-
digt passivt att luta sig tillbaka, acceptera
tingens ordning och uppgivet börja
utbilda sig i epizootologi. Det är nu vi
kan göra något, nu när de nya trenderna

Angående införsel av gatuhundar

Svar till Mark Collins

insänt
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hundar har andra länders veterinär-
representanter deklarerat att en ny tids-
epok har inletts där ALLA veterinärer
oavsett yrkesinriktning måste ställa sig
till samhällets tjänst i vittgående bered-
skapssystem. ”Man måste återetablera
veterinärkårens skyldigheter mot sam-
hället” står det i DVM Magazine.

Vi måste möta framtidens epizootier
med organisation, bemyndigande att
agera, planer och resurser. Samtliga vete-
rinärer skall stå beredda att hjälpa sin
lokala länsstyrelse med allt detta. Alla
kolleger borde nu genomgå en epizooti-
kurs genast. Allmänheten förväntar sig
inget annat av oss. Detta borde en aktuell
ledare innehålla år 2005.

MARK COLLINS

klinikveterinär

och handelsmönstren blir tydliga. Visst
måste vi utbilda oss och visst kommer
kraven på allmän veterinär beredskap att
öka. Men det förebyggande arbetet är
trots allt mycket effektivare än det i
efterhand kurerande. Det är nu innan
den oönskade legala och illegala handeln
med hundar hunnit etablera sig som
veterinärkåren måste säga ifrån, om fem
år är det för sent. Kan vi få landets
hundköpare att välja smittskyddsmäs-
sigt bra djur, har vi vunnit mer än något
beredskapssystem kan åstadkomma. Det
är nu den aktuella typen av ledare alls
har en mening.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, SVF
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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
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Nu är nomineringarna till höstens val av förtroendemän i förbundsstyrelsen, SVS-ledningen och
fullmäktige i det närmaste klara. Nomineringstiden gick ut 1 juli.  

Kandidaterna har presenterats personligen i nummer 13 av SVT. Här kungörs bara vilka personer som
har nominerats till olika poster.  

Ordförande i veterinärförbundet: 
Karin Östensson (valberedningens förslag och nominering från enskilda medlemmar). 

Ordförande i veterinärmedicinska sällskapet: 
Per Jonsson (valberedningens förslag).

Ledamöter i förbundsstyrelsen (4 platser): 
Anders Forslid, Michaela Heidrich, Elöd Szántó och Margareta Widell (valberedningens förslag; inga
nomineringar från enskilda medlemmar). 

Fullmäktigedelegater (av de nominerade skall 30 ordinarie och 6 suppleanter utses): 

Nomineringar från föreningar och sektioner

Nomineringar från enskilda medlemmar
Katharina Gielen
Carl Hård af Segerstad
Birgitta Lövdahl 
Lena Nilsson
Susanna Sternberg Lewerin

Valet kommer att genomföras i november genom poströstning av veterinärförbundets medlemmar.
Information om valprocessen var införd i SVT nr 13, sid 31. 

Karin Östensson
Förbundsordförande

Stefan Alenius
Minna Anliot
Eva Axnér
Marie Berger
Per Bransell
Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel
Björn Dahlén
Therese Edström 
Anna Einarsson
Helena Ekman
Jenny Ennerdal
Marie Flöisbon
Karin Granath
Mikaela Heidrich

Johan Hellander 
Susanna Hultberg
Gunnar Johansson
Jonas Johansson Wensman
Christian Jurc
Agneta Karlsson Norström
Anette Karlsson 
Frank Kaså
Laszlo Lak
Karin Lambertsson
Lars Lannek
Inger Lilliehöök 
Lena Malmgren
Maria Möller

Håkan Onsjö
Eva Osterman Lind
Magnus Paulsson
Fredrike Ritter
Lina Ruda
Olle Rydell
Anders Sandberg
Suzanne Sandqvist
Bodil Ström Holst 
Sølvi Sørgjerd 
Lars Thorén
Anna Werinder

Nomineringar till höstens val
inom veterinärförbundet 
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Insändaren anser att SVFs nuvarande
hantering av djurskyddsfrågor bör
ändras. Synpunkterna besvaras av
veterinärförbundets ordförande
Karin Östensson och djurskydds-
ansvarige Johan Beck-Friis.

BAKGRUND
Den pågående debatten om djurskyddet
kring export av nötkreatur från Sverige
är bra och motiverad. Debatten har
emellertid fått slagsida och kommit på
villovägar genom att veterinärförbundet
står på ena sidan och många av dess
medlemmar och andra berörda på den
andra. Varför? Jo, förbundet har lagt
ansvaret för hanteringen av förbundets
djurskyddsfrågor på chefredaktören för
förbundets tidskrift, Svensk Veterinär-
tidning. Om läsarna skall debattera mot
av chefredaktören anförda synpunkter,
oberoende hur välmotiverade dessa är,
uppfattas det som om de vänder sig mot
hela veterinärförbundet och veterinär-
förbundet måste givetvis försvara sin
chefredaktör. Detta blir ett Moment 22.
Det finns därför skäl för att lösa upp
denna knut och även studera processen
bakom de ställningstaganden som gett
upphov till denna debatt.

VETERINÄRFÖRBUNDET ÄR EN
INTRESSEORGANISATION 
Veterinärförbundet är en organisation
som skall tillvarata sina medlemmars
fackliga och andra yrkesmässiga intres-
sen. Här skiljer sig förbundet inte från
sitt huvudförbund SACO, LO eller

TCO. Veterinärförbundet har tagit på
sig ett särskilt ansvar för att förvalta
veterinärmedicinska frågor. Därför 
bildades Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap – SVS. Samma princip råder i
Läkarförbundet.

FRÅGOR SKALL HÅLLAS ISÄR
Om man inte håller isär de fackliga och
veterinärmedicinska frågorna riskerar
förbundets ställningstagande att förlora
i kraft och förtroende inom bägge dessa

områden. Fel hanterat kan ett agerande
från veterinärförbundet i exempelvis
kontroll av livsmedelssäkerhet eller djur-
skydd uppfattas som ett sätt att i första
hand rädda våra jobb och arbetsvillkor.
Om förbundet, som nu, tar ställning i
en djurskyddsfråga och detta av mot-
tagare bedöms vara ett dåligt beslut, kan
en debatt leda till att både medlem-
marnas och allmänhetens förtroende för
förbundet rubbas även när det gäller
fackliga frågor. Balansgången är svår.

Djurskyddsdebatt på villovägar 

insänt

➤

Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV) anordnar

KURSER I
ARTIFICIELL INSEMINATION

Nötkreatur
Tid: 16–27 januari 2006 + praktikvecka i husdjursförening. 
Målgrupp: Veterinär vid husdjursförening eller distrikts-/privatpraktiserande
veterinär, som arbetar med AI och djurhälsovård
Antal deltagare: max. 12 deltagare (minst 8). KV förbehåller sig rätten
att välja ut kursdeltagare.
Kursavgift: 12.000 kr (exkl. kostnader för praktikvecka samt mat och logi)
Kursansvarig: Lennart Söderquist, tel 018-672167,
Lennart.Soderquist@kv.slu.se

Häst
Tid: 13–17 februari 2006 + praktikvecka vid utvalt stuteri 
Målgrupp: Ansvarig veterinär vid stuteri med seminveksamhet. Sökanden
bör ha minst 1 års yrkeserfarenhet.
Antal deltagare: 15 deltagare (minst 12). KV förbehåller sig rätten att
välja ut kursdeltagare.
Kursavgift: 10.500 kr (exkl. kostnader för praktikvecka samt mat och logi)
Kursansvarig: Anne-Marie Dalin, tel 018-671948, 
Anne-Marie.Dalin@kv.slu.se

OBS! Ansökningar till kurserna ska vara inkomna senast den 5 dec, 2005
till Birgitta Berner, Inst för KV, Avd för Komparativ Reproduktion, Obstetrik
och Juverhälsa, Box 7054, SLU, 750 07 Uppsala.
E-mail: birgitta.berner@kv.slu.se, Fax: 018 673545 
I ansökan skall anges person nr, år för avlagd examen, motiv för önskan
att gå kursen, arbetsgivarens namn alternativt namn på egen firma.
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VETERINÄRMEDICINSKA FRÅGOR
SKALL HANTERAS AV SVS
Om veterinärförbundet anser sig behöva
ta ställning i exempelvis en specifik
djurskyddsfråga är det därför min upp-
fattning att frågan då först måste be-
dömas från rent veterinärmedicinska
synpunkter i SVS. Vi kan lära av EU där
hanteringen sedan flera år sker på mot-
svarande sätt. Oberoende specialister
och forskare utvalda efter sin kompetens
bedömer, på rent vetenskapliga grunder,
riskerna (riskassessment) i exempelvis
specifika djurskydds- och smittskydds-
frågor. Detta mynnar ut i en vetenskap-
lig rapport. Rapporten avslutas med
”Conclusions and recommendations”
som tillsammans med rapporten lämnas
till kommissionen som har ansvaret för
hur de påtalade riskerna skall hanteras i
den praktiska verkligheten (riskmanage-
ment). Detta slutliga ställningstagande
exempelvis i en djurskyddsfråga, är allt-
så baserat på en omfattande process som

alla dessutom har insyn i. Jag har i
många år varit med i denna hantering 
i EU och vet att en garanti för en rätt
hantering av dessa frågor just är att 
de blir allsidigt och objektivt belysta,
inte minst gäller detta för djurskydds-
frågorna.

SVÅRT ATT ENSAM HANTERA HELT
YRKESOMRÅDE
Av ovan bör framgå att ansvaret för
djurskyddet för hela det veterinärmedi-
cinska fältet självklart inte kan hanteras
av en person och än mindre att denne
person ges ensamrätt att uttala sig i 
frågan för i praktiken hela den svenska
veterinärkåren. Även om personen i
fråga vore en dokumenterat god specia-
list på området skulle krävas att till
denne knöts en referensgrupp av andra
namngivna specialister inom området,
lämpligen utvalda av SVS. Då skulle
både veterinärkåren, djurägarna och 
allmänheten få ökat förtroende för de

ställningstaganden som görs, och onödiga
och för förbundet negativa, debatter kan
undvikas.

NUVARANDE SITUATION EN ANOMALI
Nuvarande ordning är ytterligare
anmärkningsvärd när den av förbundet
utvalde djurskyddsansvarige dessutom
är chefredaktör och ansvarig utgivare för
förbundets tidskrift. Vederbörande ges
därmed möjlighet att till form och inne-
håll styra eller påverka debatten. Att
personen i fråga dessutom är veterinär-
förbundets informationschef gör inte
saken bättre. Oberoende av kvalifikatio-
nerna hos den, som givits ansvar för att
ensam och samtidigt utföra alla dessa
uppdrag, är den nuvarande ordningen
organisatoriskt och ansvarsmässigt en
anomali, som snarast måste rättas till.
Som en första åtgärd bör ansvaret för
förbundets djurskyddsfrågor överföras
till SVS.

MARTIN WIERUP

➤
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Förbundsordförande Karin Östensson
besvarar här Martin Wierups insän-
dare tidigare i tidningen.

Jag ska inte bemöta alla detaljer i insän-
daren utan vill framför allt klargöra
strukturen och ansvaret för hantering av
de veterinärmedicinska frågor som
Martin lyfter fram, inom veterinärför-
bundet. De hanteras just av Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap (SVS),
precis som Martin efterlyser. Det är
sedan länge reglerat i våra stadgar men
uppenbarligen inte så känt och det är
förstås lätt att gå vilse i förbundsstruk-
turen. Det är i alla fall en ordning som
skapats med syfte att kunna säkra med-
lemsinflytande och kvalitet i arbetet. 

DJURSKYDDSKOMMITTÉN
Djurskyddsfrågorna hanteras av SVS,
precis som Martin efterlyser. Ansvaret
för djurskyddsfrågor och det långsiktiga
djurskyddsarbetet inom förbundet ligger
inte på en person utan på Djurskydds-
kommittén. Den består av en särskilt
djurskyddskunnig representant från
varje sektion inom SVS, för närvarande
alltså fem ledamöter. Djurskydds-
kommittén skall kunna knyta externa
djurskyddssakkunniga till gruppen och
kommitténs ställningstaganden grundar
sig på internationella vetenskapliga rön
och expertutlåtanden. Den lever inte alls
ett isolerat liv utan har under åren t ex
medverkat i olika europeiska djurskydds-
utredningar. Vem helst som uttalar sig
för förbundets räkning ska framföra för-
bundets uppfattning som till mycket
stor del formas av djurskyddskom-
mittén, även om förbundsstyrelsen och

ytterst fullmäktige är ansvariga.
Ser man längre tillbaka så ”ägde”

veterinärkåren inte alls djurskyddsfrå-
gorna och framför allt inte i media, 
men kunde så småningom ta för sig och
bli mera synlig i debatten. När djur-
skyddsfrågor började väcka mer allmänt
intresse hörde media av sig allt oftare till
veterinärförbundet. Det blev då viktigt
att ha någon som dels var mycket till-
gänglig och dels hade en förankring i
Djurskyddskommittén och var insatt i
frågorna, som media kunde vända sig
till. Det bedömdes angeläget att veteri-
närerna behöll sin ”position” i djur-
skyddsdebatten. År 2000 antog förbun-
det därför en ny detaljerad ”instruktion
för djurskyddskommittén och djur-
skyddsansvarig”, där den senare skulle
utses vid förbundskansliet. Till djur-

skyddsansvarig har utsetts förbundets
informationschef som i den egenskapen
redan är medias ”ingång” i förbundet,
men som inte alls har ensamrätt på att
uttala sig. Den här ordningen med en
lättillgänglig talesman har nog haft stor
betydelse för veterinärkårens genom-
slagskraft i djurskyddsfrågorna i media. 

REDAKTIONSKOMMITTÉN
För att organisatoriskt säkra ett gott
medlemsinflytande på förbundets tid-
skrift finns sedan 1975 en rådgivande
redaktionskommitté för publikations-
och informationsfrågor. Den ansvarige
utgivarens yttersta ansvar och frihet gäl-
ler dock även i en förbundsägd tidskrift.  

Ledamöterna i redaktionskommittén
utgörs av en representant för varje sek-
tion i SVS. Även här är det alltså säll-

Vilse i förbundsstrukturen

replik

➤
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skapet som utövar inflytande. Dessutom
ingår chefredaktören och generalsek-
reteraren i SVS i kommittén. Genom
redaktionskommittén har alltså medlem-
marna ett ”formaliserat” inflytande på
Svensk Veterinärtidning och kan förstås
också lyfta frågor till förbundsstyrelsen
och fullmäktige.

”VÅR GRUNDADE MENING”
Veterinärförbundet kan aldrig göra
anspråk på att det som uttalas som för-
bundets mening är det alla medlemmar
tycker, för inom kåren finns säkert
representanter för olika uppfattningar i
varenda fråga. Förbundets uttalanden
bygger oftast på analyser m m som görs
av de förtroendevalda i förbundet, vilka
så att säga har fått medlemmarnas man-
dat att enligt bästa omdöme och förmåga
verka för kåren. Vad veterinärförbundet
säger och gör kan dock alla vi medlem-
mar påverka genom olika strukturer och
kanaler. Att lyfta fram en fråga i förbun-
dets tidskrift är ett sätt.  

HUR ARBETAR EN INTRESSE-
ORGANISATION?
Sveriges Veterinärförbund är, precis som
Martin Wierup skriver, en intresseorga-
nisation som ska ge service till sina med-

lemmar och arbeta brett för att bevaka
veterinära frågor och kårens intressen i
samhället. Den rent fackliga verksam-
heten utgör bara cirka en fjärdedel av
förbundets verksamhet. Resten ägnas åt
yrkesfrågor på olika sätt. Men tvärtemot
vad Martin Wierup anför är det ofta en
fördel och en nödvändighet att hantera
frågorna integrerat. En viktig funktion
för förbundet, liksom för andra yrkes-
förbund, är att påverka utvecklingen
inom för medlemmarna relevanta områ-
den i samhället. Det här är en funktion
som samhället räknar med och det
märks i den stora mängd remisser som
veterinärförbundet fortlöpande får ta
emot. Där är frågorna många gånger 
så integrerade att det inte går att dela
upp dem i fackliga, yrkesmässiga,
ämnesmässiga m fl. Förbundets styrka i
remisshanteringen bygger på att vi kan
belysa frågorna brett, men med ett
särskilt ansvar och kompetens inom
olika grupperingar. Det är ett ansvars-
fullt arbetssätt som inte undergräver för-
troendet. Sen håller jag med Martin om
att i många sammanhang skall frågorna
hanteras var för sig. Ansvarsfördelningen
blir ännu tydligare i den nya organisa-
tionen av förbundet. 

Att veterinärkårens mening efter-

frågas så ofta är något som kåren kan
vara stolt över och det gäller att förvalta
det förtroendet. I en del frågor kan man
uttrycka en uppfattning eller ett ”tyc-
kande”, men inte i sakfrågor. Där ska vårt
ställningstagande grunda sig på veten-
skap och/eller beprövad erfarenhet. Men
att veterinärförbundet tar ställning i
olika frågor – även utan att precis vara
tvunget – är alltså inte konstigt.

De veterinärmedicinska frågorna han-
teras alltså av SVS och det finns flera
strukturer som ska säkra ett brett med-
lemsinflytande och förankring både vad
gäller djurskydd och Svensk Veterinär-
tidning. Sedan gäller det att se till att det
fungerar bra i praktiken. Den som vill
påverka de här områdena är förstås 
välkommen att anmäla intresse för en
plats i de aktuella kommittéerna till sek-
tionerna eller SVS kollegium (skriv ett
e-mail till kansliet, office@svf.se, så ska
vi skicka det vidare). Våra stadgar och
regelverk skall regelbundet ses över.
Inför implementeringen av förbundets
nya organisation från årsskiftet görs en
förutsättningslös översyn av alla förbun-
dets kommittéer, råd och nämnder. 

KARIN ÖSTENSSON

Förbundsordförande

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

➤

Julkort
MOTIV A
Julkort med motivet ”Överdirektör S A Norling omkring 1840 
på väg från Skara till Stockholm körande hingsten Sultan” säljes 
till förmån för förbundets fond för informationsverksamhet. Kortet
finns med eller utan hälsningen ”God Jul och Gott Nytt År”, samt
med engelsk text.

MOTIV B
Till förmån för förbundets understödsfond försäljes julkort med
motiv av Petter Hernqvist (oljemålning av Per Krafft d y). Finns
endast med text ”God Jul och Gott Nytt År”.

Julkorten beställes från 
Sveriges Veterinärförbunds kansli, tel 08-545 558 20. 

Korten kostar 3 kr/st + porto och moms
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Kommentar till
Martin Wierup

Några faktarelaterade kommentarer
till Martin Wierups insändare om
SVFs djurskyddsarbete.

1. Allmänhetens, politikers och medias
förtroende för Sveriges Veterinärför-
bund (och den svenska veterinärkåren)
har aldrig varit större än idag, mycket
tack vare den tydliga djurskyddsprofil
som förbundet kunnat driva med nu-
varande hantering av dessa frågor.

2. Ansvaret för förbundets djurskydds-
frågor ligger redan på SVS, genom den
djurskyddskommitté som sällskapet
utser och där undertecknad sitter som
ordförande. Detta kan Martin Wierup
och alla andra läsa i djurskyddskom-
mitténs instruktioner, som ligger öppet
på förbundets hemsida www.svf.se

För övrigt lämnar jag Martin
Wierups mångfasetterade kritik mot
min yrkesroll och min gärning utan
vidare kommentarer.

JOHAN BECK-FRIIS

informationschef, 
djurskyddsansvarig, SVF

Intervet AB • Box 47604 • 117 94 Stockholm
Tel 08-775 76 50 • Fax 08-549 007 18

www.intervet.se • info.sweden@intervet.com

Vi stödjer
svensk
veterinärmedicinsk
forskning

Stiftelsens ändamål är att främja veterinärmedicinsk 
forskning med anknytning till diagnostik, profylax 
och terapi av infektionssjukdomar hos hundar, katter,
hästar, nötkreatur, svin, får, getter eller fjäderfä och 
som är eller kan antagas bli till nytta för den verksam-
het som Intervet bedriver inom dessa områden.

Anslag kan sökas av enskild veterinär, forsknings-
grupp eller institution och kan avse såväl planering 
som genomförande av forsknings- och utvecklings-
projekt inom ovan angivna områden. Ansökan om 
resebidrag för kunskapsinhämtande eller ansökan
om lönebidrag till tjänster skall, enligt stiftelsens
regler, ej beaktas.

Ansökningshandlingar
finns att hämta på www.intervet.se

Kan även rekvireras från
info.sweden@intervet.com

fax 08-549 007 18 och tel 08-775 76 50

Skriftlig ansökan skall vara insänd
senast den 18 november 2005

Stiftelsen välkomnar alla
veterinärer att

inkomma med en ansökan 

Forskningsstiftelsen
Intervet

Granskning av artiklar

Artiklar med vetenskapligt fakta-
innehåll som inkommer till Svensk
Veterinärtidning granskas normalt
före publiceringen. Granskningen
avser artikelns saklighet och veten-
skapliga uppläggning. Som regel
anlitas ämnesföreträdare från
Sveriges Lantbruksuniversitet eller
SVA men även andra personer kan
komma ifråga för olika special-
områden. Redaktionen använder
sig som regel inte av utländska
granskare. Artiklar skrivna av
svenska ämnesföreträdare utsätts
endast för granskning av den
vetenskapliga uppläggningen.   

Redaktionen
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Med anledning av den debatt som under sommaren
och hösten förts kring export av dräktiga kvigor till
bland annat Jordanien, vill Sveriges Veterinärförbund
och dess styrelse tydliggöra sin position i frågan.

Förbundet är absolut inte emot export av svenska
djur, men anser att man inte ska utsätta djur för
mycket långvariga transporter och att transport när
den måste genomföras skall ske på ett sätt som
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är skon-
sam för djuren. SVF vill verka för att förhållandena
för djur, både under transport och annars, förbätt-
ras. Detta kan förbundet göra genom att redovisa
den vetenskapliga forskning som finns inom områ-
det, och påtala de djurskyddsmässiga risker som
finns i olika transportsituationer.

Genom ett sunt avelsarbete är svenska husdjur
friska och hållbara, vilket i sig har en positiv djur-
skyddseffekt. Det finns ett stort värde i att sprida
sådana gener till andra länder. Spridningen kan ske
genom spermier, ägg, embryon eller levande djur.
Från djurskyddssynpunkt är transport av de tre
förstnämnda att föredra. 

Veterinärförbundets fullmäktige fattade år 2000
beslut om att förbundet aktivt ska motverka långa
och onödiga djurtransporter. Förbundet har i den
offentliga debatten framfört åsikten att djurtrans-
porter ska minimeras i tid och antal, då ett stort
antal vetenskapliga studier pekar på negativa kon-

sekvenser av långa transporter. Förbundet har också
i remissvar etc påtalat den otillräckliga lagstiftning
som reglerar speciellt internationella djurtransporter.
Veterinärförbundet har inget intresse av att namnge
eller peka ut enskilda aktörer i djurtransportnäringen
men svarar förstås i förekommande fall på person-
relaterade inlägg från andra.

Beträffande slakt utan bedövning har veterinär-
förbundet liksom flera andra organisationer och
myndigheter tagit klar ställning mot sådan. I ett
remissvar till Jordbruksdepartementet den 1 sep-
tember 2005 slår förbundet fast: ”Det är veterinär-
förbundets absoluta uppfattning att alla djur skall
bedövas innan avblodning sker och att bedövning
efter snittläggning, så kallad post-cut stunning,
inte är acceptabelt från djurskyddssynpunkt. För-
bundet anser att det är viktigt för Sverige att behålla
nuvarande lagstiftning att ingen slakt utan föregåen-
de bedövning kan tillåtas.” Att skicka svenska djur
till länder där man vet att de säkert kommer att ut-
sättas för en slaktmetod som av djurskyddsskäl är
förbjuden i Sverige, måste därför ses som olämpligt.

För Sveriges Veterinärförbunds styrelse

Karin Östensson Johan Beck-Friis
Förbundsordförande Ordf i SVFs djurskyddskommitté

Sveriges Veterinärförbund 
inte generellt emot livdjursexport

Kompendium
VETERINÄRMÖTET 2005
Kompendium med föredrag från 2005 års Veterinärmöte kan beställas
från veterinärförbundets kansli. 

Kompendiet kostar 465 kronor (inkl porto och moms) vid insättning på
Sveriges Veterinärförbunds postgiro 83 80-8. Ange på talongen
”Kompendium 2005”.

Beställning kan även ske per telefon 08-545 558 20 eller per e-post 
office@svf.se mot faktura.
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Veterinärförbundets styrelse träffa-
des för årets fjärde möte den 
6 september. Föredragningslistan
omfattade 35 punkter, varav
några av de viktigaste
sammanfattas här.

FÖRHANDLINGSÄRENDEN
Förhandlingarna inom den statliga 
sektorn är klara, sånär som på banveteri-
närerna. Handläggningen av två möjliga
fall av etnisk diskriminering vid statlig
tillsättning diskuterades också av styrel-
sen. 

Den kommunala sektorn strandade
sina förhandlingar före sommaren, men
de återupptogs i början av hösten. På
den privata sektorn har man hittills fått
ca 3,1 procent lönelyft.

Ett avtal angående formerna för och
skyldigheterna vid distansarbete är på
väg. SVF kommer att informera när
avtalet är klart.

SVFS NYA ORGANISATION OCH
EXTRA FULLMÄKTIGE
Valprocessen har gått bra och tillräckligt
många nomineringar har influtit till
SVFs olika organ, bland annat fullmäk-
tige och styrelse. SVS valkommitté före-
slås återkomma. 

Styrelsen diskuterade AVFs (Anställda
Veterinärers Förening) nya organisation.
Övergången mellan nuvarande riksföre-
ningar och de nya intressesammanslut-
ningarna inom AVF är ännu inte klar. 
I några fall kommer de gamla riksföre-

ningarna att uppstå i en ny skepnad som
valkorporation inom AVF och i andra
fall kommer riksföreningen att upplösas
och inte ersättas med något nytt.
Medlemmarna kommer ändå att utöva
sitt inflytande och sin rösträtt genom de
nya valkorporationerna och represen-
tantskapet i AVF. Preliminära stadgar för
SVF, SVS, AVF och FVF (Företagande
Veterinärers Förening) diskuterades.

Styrelsen diskuterade även budgetar
för SVF, AVF och FVF i ett kortare och
längre perspektiv. Förbundet står de
närmaste två åren inför extra kostnader
med anledning av sin nya organisation.
Förbundsstyrelsen måste lägga fram en
långsiktigt hållbar plan för hur för-
bundets kostnader och intäkter skall
balanseras.

MEDEL TILL HUND- OCH 
KATTVACCINATIONER
Styrelsen beviljade medel till en grupp
inom SVS, som skall bevaka och om-
pröva vaccinationsrekommendationer
för hund och katt.

DELTAGANDE I TVÅ STATLIGA
UTREDNINGAR
Behörighetsutredningen
Den för veterinärförbundet så viktiga
behörighetsutredningen diskuterades
kortfattat. SVFs representant, Thomas
Svensson, kunde tyvärr inte närvara, men
bland annat ansvaret för specialistutbild-
ningen diskuteras i utredningen. Det är
SVFs uppfattning att ansvaret inte bör
vara en enskild statlig myndighets ange-
lägenhet. Sveriges Veterinärmedicinska
Sällskap som idag gör ett stort administ-

rativt arbete bör även framdeles ha ett
stort ansvar.

Djursjukdatautredningen
Djursjukdatautredningen, med en stark
representation av veterinärer från SVF
och SVS, SJV med flera myndigheter
och organisationer, är överens om ett
slutligt förslag. Utredningen har arbetat
effektivt tack vare mycket gott arbete
från ordförande, sekreterare och juridisk
expertis men även tack vare konstruktivt
arbete från samtliga i gruppen.

Utredningens sammanfattade förslag
presenterades i Svensk Veterinärtidning
nr 13/05. Utredningen hänvisar också
till en kommande utredning om veteri-
närväsendets organisation och huvud-
mannaskap.

LÅNGA DJURTRANSPORTER OCH
SLAKT UTAN BEDÖVNING
Styrelsen förde en diskussion om långa
och möjligt plågsamma djurtransporter
med anledning av en pågående skrift-
växling i lantbruks- och veterinärpress.
Man enades om att SVFs synpunkter
skall vila på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Styrelsen enades också om
att djur inte bör fraktas långa sträckor
om inte deras välfärd kan garanteras.
Man enades vidare om att SVF skall
hålla fast vid att djur inte skall slaktas på
ett sätt som avviker från gängse svensk
syn på djurskydd och att SVF skall verka
för en konstruktiv dialog i hithörande
frågor.

TORKEL EKMAN

ledamot i förbundsstyrelsen

Rapport från förbundsstyrelsen
i september 2005
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SVAR OCH DISKUSSION
Patologisk-anatomisk diagnos: renal dysplasi/juvenil pro-
gressiv nefropati. 

Makroskopiskt är båda njurarna storleksmässigt för-
minskade. Ytkonturen är påtagligt ojämn och finnodu-
lerad med grynig karaktär. Värt att notera är också njur-
parenkymets färg, vilken är betydligt ljusare än normalt.
På den uppskurna njuren kan vidare konstateras att 
gränsen mellan bark och märg är indistinkt och ojämn
(Figur 1). Palpatoriskt har njurarna en fastare, hårdare
konsistens än normalt.

Mikroskopiskt gör parenkymet ett något ostrukturerat
intryck. Antalet tubulära strukturer är minskat, framför
allt i märgregionen. I stället för att som i normalfallet ligga
tätt packade, separerade av endast sparsamma mängder
bindväv/stroma, är njurtubuli glest distribuerade och
omgivna av tämligen rikliga mängder lucker, fibrös vävnad.
Tubuli är också abnormt dilaterade samt utlinjerade av
onormalt stora, kubiska till cylindriska epitelceller (Figur 4).

I barken är det mest framträdande fyndet förekomsten
av många små glomeruli med omoget, fetalt utseende
(Figur 5). Nämnda glomerulinystan består av tätt sam-
manpackade, små, mörka celler. Tydliga kapillärer kan
inte skönjas i nystanen, antydande att dessa ännu inte fil-
trerar blodet och således sannolikt inte är funktionella.
Mängden interstitiell, mesenkymal vävnad (bindväv) är
ökad även i barken. 

Ett viktigt observandum är vidare att inget tydligt
inflammatoriskt inslag föreligger, mängden inflammato-
riska celler i vävnaden är negligerbar.

Sammantaget tyder de makro- och mikroskopiska njur-
förändringarna på en medfödd utvecklingsrubbning i
njurparenkymet, det vill säga en renal dysplasi. Poängteras
bör att det är nödvändigt med en mikroskopisk undersök-
ning för fastställande av denna diagnos, då de makrosko-
piska förändringar som ses vid renal dysplasi varierar och
även kan uppträda vid olika typer av kroniska, inflamma-

toriska njursjukdomar såsom t ex kronisk glomerulinefrit,
kronisk nefrit och kronisk pyelonefrit.

Mikroskopiska kriterier som används för diagnosen
renal dysplasi är förekomst av strukturer som är abnorma
med hänsyn tagen till djurets ålder/utvecklingsstadium,
dvs omogna tubuli och glomeruli vilkas morfologi på-
minner om fetalt njurparenkym, eller utveckling av klart
abnorma vävnadsstrukturer. De senare ses oftast i form av
missformade njurtubuli.

En kraftig ökning av mängden stroma/bindväv i njur-
vävnaden är ett vanligt fynd vid renal dysplasi. Bindvävs-
ökningen medför makroskopiskt att njurarna blir ljusare
och fastare än normalt samt ofta får en ojämn kontur, för-
ändringar som också uppträder vid diverse andra kroniska
njurlidanden där ärrvandling är ett framträdande drag 
(t ex kronisk interstitiell nefrit och kronisk pyelonefrit).
Typiskt för renal dysplasi är vidare att inget nämnvärt
inslag av inflammatoriska celler ses i vävnaden primärt.
Dysplastiska njurar är emellertid predisponerade för
ascenderade infektioner, varför sekundär pyelonefrit inte
sällan förekommer.

Renal dysplasi leder vanligen tidigt till kliniskt mani-
fest, grav njursvikt, ofta redan under djurets första
levnadsår. Överlevnadstiden varierar dock från individ till
individ bland annat beroende på hur utbredda dysplastiska
förändringar som föreligger och om dessa förekommer
uni- eller bilateralt.

Nomenklaturen gällande utvecklingsrubbningar i njur-
parenkymet är inte helt klar. Begreppen renal dysplasi och
juvenil progressiv nefropati (PNP) används ibland syno-
nymt, vilket kan vara missvisande då det senare begreppet
ofta leder tankarna till familjära, ärftliga njursjukomar.
Renal dysplasi är ett mer neutralt begrepp, vilket endast
bekräftar en utvecklingsrubbning utan att säga något om
bakomliggande etiologi, och torde därför vara att föredra
som term i den majoritet av fallen där orsaken till föränd-
ringarna förblir outredd.
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Vilken är din diagnos? – Svar

Mp vill ha förbud mot 
djurporr
❘❙❚ De miljöpartistiska riksdagsledamöterna
Ulf Holm och Gustav Fridolin lämnade
den 4 oktober in en motion till riksdagen,
där de kräver förbud mot djurpornografi.

Motionsskrivarna refererar till att
Sveriges Veterinärförbund uppmärksam-

mat en ökad förekomst av sexuella över-
grepp på djur. På Internet sprids idag 
bilder där djur utnyttjas sexuellt och där
det hävdas att bilderna är tagna i Sverige.
Enligt motionsskrivarnas mening är dessa
signaler tillräckliga för att ett förbud ska
vara motiverat. Tidigare i 1944 års djur-
skyddslag fanns en paragraf med ett rakt
förbud mot sexuellt utnyttjande av djur.
Djurskyddslagen från 1988 saknar sådan.

Ulf Holm och Gustav Fridolin anser att

ett förbud mot sådant utnyttjande
införas. Paragrafen bör även vara straff-
sanktionerad. De anser också att åtgärder
bör vidtas då det gäller djurpornografiskt
material, särskilt bildmaterial. Justitie-
kanslern har i en PM för ett antal år
sedan dragit en parallell mellan barn-
pornografi och djurpornografi. Justitie-
kanslern pekar på att det i båda fallen
handlar om individer som knappast kan
anses ha givit sitt samtycke.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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FIGUR 5. Renal dysplasi. Det mest framträdande fyndet i
njurbarken är förekomsten av små omogna, så kallade
fetala glomeruli (svart pil). Jämför intilliggande glomurulus
med normal morfologi (grön pil). HE-färgning, förstoring
ca 110 gånger.

FIGUR 4. Renal dysplasi. I njurmärgen ses glest distribuerade,
dilaterade tubuli utlinjerade av kubiska till cylindriska epitel-
celler (svart pil). Interstiellt, mellan tubuli, förekommer rikliga
mängder fibrös vävnad (röd pil). HE-färgning, förstoring ca
110 gånger.

Gör din litteratursökning på www.svf.se

Som medlem i veterinärförbundet har man möjlighet att
utan någon kostnad utföra litteratursökningar på den
internationella vetenskapliga databasen CAB-abstacts.
Logga bara in på medlemsdelen av förbundets hemsida
www.svf.se, och tryck på rubriken ”Sökning på CAB-
abstracts”. Större delen av den naturvetenskapliga världen
ligger för dina fötter, bara några tangenttryckningar bort.
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■ Patellafixering hos häst 
– en ny operationsmetod
Patellafiksation hos hest 
– en ny operationsmetode
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 12, 18–19

■ Konservativ behandling av 
intraartikulära hovbensfrakturer
Konservativ behandling af 
intra-artikulære hovbensfrakturer
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 15/16, 30–31

■ Aviär influensa
Aviær influenza
Jørgensen P H, Mørk T
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 18, 6–9

■ Ringtest för identifikation och resistens-
bestämning av mastitpatogener
Ringtest for identifikation og resistens-
bestemmelse af mastitispatogener
Hendriksen R, Aarestrup F M, Krogh K
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 18, 22–25

■ Moderna hästkirurgiska metoder 1:
Artroskopi
Moderne hestekirurgiske metoder 1: 
Artroskopi
Jansson N
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 19, 9–11

■ Datortomografi
Computer Tomografi (CT)
McEvoy F J, Arnebjerg J, Svalastoga E
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 19, 12–16

■ Äggproduktion: En allmän orsak till
sjukdom hos kräldjur
Ægproduktion: En almindelig årsag til
sygdom hos krybdyr
Strøm H
Dansk VetTidsskr, 2005, 88, 20, 22–23

■ Avlivning av husdjur genom skjutning
Eutanasi av husdyr ved skyting
Kovacevic B, Løkke-Sørensen H, Jenkins A,
Allum A G, Kristiansen B-E
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 6, 457–463

■ Elektrisk bedövning av slaktdjur med
tonvikt på bedövning av gris och får
Elektrisk bedøving av slaktedyr med 
hovedvekt på bedøving av gris og sau

Tolo E, Haga H A, Alvseike O
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 6, 465–473

■ Låga nivåer av gammaglobulin hos
nyfödda kalvar
Lave nivåer av gammaglobuliner hos 
nyfødte kalver
Simensen E, Nybø K, Malmo T, Østerås O
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 7 , 533–540

■ Förekomst av Campylobacter jejuni
subsp. jejuni i olika åldersgrupper i sju
norska kreatursbesättningar
Forekomst av Campylobacter jejuni
subsp. jejuni i ulike aldersgrupper i sju
norske storfebesetninger
Walheim M, Bergsjø B, Jor E, 
Sviland S, Brun E
Norsk VetTidsskr, 2005, 117, 7 , 541–546

Ur Läkartidningen
■ Liten risk för fågelinfluensa inom EU

Örn P
Läkartidn, 2005, 102, 35, 2383

■ ”Antibiotikaresistens lika allvarligt som
HIV”
Ohlin E
Läkartidn, 2005, 102, 38, 2629

litteraturtjänst

Lån, kopior av artiklar eller littera-
tursökning kan beställas från 
SLU-biblioteken www.bib.slu.se 
Frågor angående beställningar av
lån eller kopior tel: 018-67 11 12,
fax: 018-67 28 53 eller e-post: 
lan@bibul.slu.se 
Frågor angående litteratursökning
tel: 018-67 11 03 eller e-post: 
ultunabiblioteket@bibul.slu.se
Lösnummer av Läkartidningen 
kan beställas från Läkartidningens
sekretariat per brev, Läkartidningen,
Box 5610, 114 86 Stockholm, eller
per tel 08-790 33 00.

Adress till Dansk Veterinærtidsskrift:
Emdrupvej 28A, DK-2100 Køben-
havn Ø, Danmark. 

Adress till Norsk Veterinærtidsskrift:
Den Norske Veterinærforening, 
Pb 6781, S:t Olavs Plass, NO-0130
Oslo, Norge.

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 
speciellt framtaget till katt.

Förpackning: 10 tabletter, med brytskåra.

Cefalexin till katt

A
N
T
I
B
I
O
T
I
K
A

cefalexin 60 mg 

Skriv gärna insändare och debatt-
inlägg till svensk Veterinärtidning,

men skriv inte för långt 
– max 6 000 tecken inkl blankslag.
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Ingen ny rektorsperiod för
Ann-Christin Bylund
❘❙❚ Mandatperioden för rektor Ann-
Christin Bylund vid Sveriges lantbruksuni-
versitet, SLU, löper ut den 1 juli nästa år. 

– Processen för val av rektor för nästa
mandatperiod har nu kommit till den tid-
punkt, där jag vill tillkännage mitt beslut
att inte ställa upp för en förlängning av
min rektorsperiod. Efter snart sex år av
intensivt förändringsarbete vill jag ta
”time out” och göra något annat, skrev
Bylund i ett pressmeddelande den 17
oktober. 

– Att leda SLU genom ett viktigt 
skede med omfattande reformer har 
varit krävande och stimulerande. Upp-
draget är i huvudsak genomfört och det
blir ett naturligt tillfälle att lämna över
stafettpinnen nästa år, kommenterade

Ann-Christin Bylund sitt beslut.
– Jag känner mig glad och stolt över 

att kunna lämna ifrån mig en reformerad
organisation med en balanserad ekonomi
och framtiden för sig, avslutade den
avgående rektorn.  ■

Jan Emanuel vill ha katt-
ansvarsutredning
❘❙❚ Riksdagsledamot Jan Emanuel
Johansson (s) ställde den 11 oktober en
skriftlig fråga till jordbruksministern, där
han önskade att ministern tar initiativ till
en kattansvarsutredning.

Johansson konstaterar att Sverige idag
har stora problem med både lösa och 
förvildade katter utan tillsyn. Försök har
tidigare gjorts att införa obligatorisk
märkning, vilket inte vunnit gehör.
Kommunerna känner sig maktlösa vilket
leder till att djurskyddet och tillsynen är
under all kritik, skriver Johansson. Katterna

lider periodvis brist på mat, vatten och 
tillsyn och somliga dör undernärda eller 
i sjukdomar. Därtill kommer den samhälls-
ekonomiska aspekten där länsstyrelser,
kommuner och polismyndigheter får ägna
tid och kraft åt rena kattärenden, påpekar
frågeställaren. 

Jan Emanuel Johansson hänvisar till 
att veterinärförbundet tillsammans med
Jordbruksverkets djurskyddsråd tidigare
påtalat problemet och anser att en katt-
ansvarsutredning borde komma till stånd.
Därigenom kunde hela problematiken
belysas och en helhetslösning uppnås. 
En översyn av tillsynslagstiftningen är bra, 
vilket jordbruksministern också ställt sig
välvillig till, men är enligt Johanssons
mening inte nog. Det är angeläget att 
en utredning kommer till stånd där både
ansvarsfrågor och tillsynsfrågor belyses 
på ett grundligt sätt vad gäller lag, katt-
ägare och myndigheter så att det inte
råder några oklarheter om vad som gäller,
framhåller han.  ■
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Sällskapsdjur ger människor
bättre livskvalitet 
❘❙❚ Ägare till sällskapsdjur är mer stress-
tåliga än andra människor och de går mer
sällan till läkare. Det visar den nya Mani-
malisrapporten som presenterades den 21
oktober. Rapporten redovisar forskning
kring sällskapsdjurens positiva effekter 
på människors hälsa och livskvalitet. 

Den nya Manimalisrapporten, den
femte i ordningen, redogör bland annat
för studier som visar att djurägare är mer
stresståliga och har mindre besvär med
stressrelaterade symtom än de personer
som inte har djur. En studie visar t ex att
när djurägarna utsattes för ökad stress
ökade inte antalet läkarbesök, vilket det
gjorde för människor utan djur.

Andra forskningsresultat visar att äldre
människor med sällskapsdjur klarar sig
själva i större utsträckning än de som 
inte har djur. De har i genomsnitt lägre
blodtryck och kolesterolnivå, färre sömn-
och hjärtbesvär, är mer stresståliga och
drabbas inte lika ofta av ångest. Den 
förbättrade livskvaliteten leder till positiva

ekonomiska effekter för samhället i 
form av stora besparingar för läkarbesök
och institutionsvård samt kostnader för
mediciner.  ■ 

Ingen ökad fågelinfluensa-
risk för veterinärer
❘❙❚ Då flera medlemmar i SVF hört av 
sig till förbundet med anledning av fågel-
influensans utbredning till Europa, har
förbundet kontaktat ansvariga myndig-
heter får att få rekommendationer för
praktiserande veterinärer.

Statsepidemiolog Annika Linde vid
Smittskyddsinstitutet säger att det i dags-
läget (den 20 oktober) inte finns några
skäl till ökad försiktighet för veterinärer.
Hon vill dock uppmana alla veterinärer
som kommer i kontakt med fjäderfä-
besättningar att vara extra vaksamma 
på symtom som kan tyda på influensa
hos fåglarna. Generellt rekommenderar
Annika Linde veterinärer som jobbar 
med sjuka fåglar att alltid ha på sig
skyddshandskar, men detta är en rekom-
mendation som är oberoende av fågel-
influensasituationen.

Om misstanke om influensa uppkom-

mer ska behandlande veterinär använda
all skyddsutrustning som finns, stå på
profylaktisk behandling med det antivirala
medlet Tamiflu och vara vaccinerad mot
den aktuella typen av humaninfluensa. 
I dagsläget finns som sagt inga indika-
tioner på att dessa skyddsåtgärder är
motiverade. Den grupp människor i
Sverige som löper störst risk att komma
i kontakt med fågelinfluensan är enligt
Annika Linde ringmärkarna, inte veteri-
närerna. Risken att blir smittad av fågel-
influensa är nästan obefintlig om personen
ifråga inte har mycket tät kontakt med
sjuka fåglar. Av alla miljontals människor 
i Asien som dagligen hanterar fåglar har
bara ett tiotal hamnat på sjukhus och fått
diagnosen fågelinfluensa under 2005. 
Det krävs sannolikt att en person utsätts
för mycket stora mängder virus för att
han eller hon ska bli sjuk.

Gudrun Skoglund vid Arbetsmiljöverket
säger till SVF att det sedan mars i år finns
detaljerade instruktioner på verkets hem-
sida hur man som yrkesverksam veterinär
ska skydda sig vid misstanke om fågelin-
fluensa i en besättning. Detta går att läsa
på verkets hemsida www.av.se, under-
rubrik ”Ämnesområden”, underrubrik
”Mikrobiologiska arbetsmiljörisker”.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Kollegialt Nätverk
veterinärer stödjer veterinärer

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

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

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

Tveka inte att utnyttja det Kollegiala Nätverket om du behöver någon att tala med. Detta är en möjlighet som ställs till förfogande
för dig av kolleger med ideella bevekelsegrunder.

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

070–284 99 41
Sten Berggren Trosa 0156–136 84 0156–132 34 –
Gunnar Bergsten Vallentuna 08–512 403 50 08–512 406 56 bergsten.finnberga@swipnet.se
Karina Burlin Märsta 08–591 206 83 – burlin.sandberg@swipnet.se
Eva von Celsing Eskilstuna 016–292 93, 291 03 016–292 93 hvarsta.vet@telia.com
Erik Kjellgren Arboga 0589–169 78, 192 80 0589–192 86 kjellgren.erik@swipnet.se
Herbert Lundström Vänersborg 0521–660 99 – herbert@gotanet.se
Håkan Björklund Alnö, Sundsvall 060–55 66 40, 060-58 51 75 h.bjorklund@telia.com

0730–20 45 60
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C vill bekämpa hund-
smugglingen
❘❙❚ Med anledning av Sveriges Veterinär-
förbunds aktioner mot organiserad hund-
smuggling, har riksdagsledamöterna
Kenneth Johansson och Annika Qarlsson
(c) lämnat in en motion om skärpta åtgär-
der mot hundsmuggling till riksdagen.

Smugglingen av hundar till Sverige har
ökat mycket under senare år, konstaterar
Johansson och Qarlsson. Det kan röra sig
om 1000-tals insmugglade hundar. Vissa
populära raser, med begränsad tillgång,
har gett en kriminell marknad. I det forna
Östeuropa föds hundar upp fabriksmäs-

sigt. Smugglarna köper dem billigt och
säljer dem med en rejäl vinst i Sverige. 

En allvarlig konsekvens av smugglingen
är att dessa hundar kan föra med sig
sjukdomar in i vårt land. I de länder hun-
darna ofta kommer ifrån förekommer
fortfarande rabies och dvärgbandmask i
stor omfattning. Risken är uppenbar att
smugglarna struntar i rabiesvaccination,
immuntester och avmaskning som är ett
krav för att importera en hund därifrån. 

Motionsskrivarna anser att regeringen
ska ges i uppdrag att vidta åtgärder för
att aktivt bekämpa hundsmuggling till
Sverige. Detta föreslås ske bland annat
genom att Sverige driver en restriktiv linje
för hantering av insmugglade hundar,
genom att gränsskyddet förbättras och
genom statligt stöd för professionell
karantänsverksamhet i Sverige.  ■

❘ ❙ ❚ noterat

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Sällskapets för Veterinärmedicinsk Forskning styrelse ledigförklarar
härmed stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för
livsmedelshygienisk forskning. Ändamålet med fonden är att främja
vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom
områden som har direkt betydelse för livsmedel och livsmedels-
hygien. 

Disponibelt för årets utdelning är cirka 475 000:-. Notera att för-
valtningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer
än högst 14 % (exkl. moms i förekommande fall).

Ansökan, i 8 exemplar, ställs till: 
Styrelsen, Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning, 
c/o Karolina Törneke, Tryffelvägen 18, 756 46 Uppsala. 
Ansökan skall ha inkommit senast måndagen 5 december 2005.

Ansökan skall vara på max 5 sidor och innehålla:
Bakgrund, Målsättning, Metoder, Arbetsplan och Budget för 
projektet. En kortfattad CV för huvudsökande skall bifogas. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Karolina Törneke på 
tel 018-174904, eller  e-post karolina.torneke@mpa.se
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SVENSKA

■ Nya
6/12 -05. SYMPOSIUM – VACCINATION AV

SÄLLSKAPSDJUR arrangeras i Stockholm av
Intervet AB, info.sweden@intervet.com

7/12 -05. SYMPOSIUM – VACCINATION AV

SÄLLSKAPSDJUR arrangeras i Göteborg av
Intervet AB, info.sweden@intervet.com

16–27/1 -06. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION – NÖTKREATUR arrangeras av
Institutionen för Kliniska Vetenskaper
(KV), SLU. Info: Lennart Söderquist,
tel 018-67 21 67,
Lennart.Soderquist@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

13–17/2 -06. KURS I ARTIFICIELL INSEMINA-
TION – HÄST arrangeras av Institutionen
för Kliniska Vetenskaper (KV), 
SLU. Info: Anne-Marie Dalin, 
tel 018-67 19 48,
Anne-Marie.Dalin@kv.slu.se 
(se annons i denna tidning)

■ Tidigare publicerade
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)

10–12/11 -05. KURS I SAMBAND MED

VETERINÄRMÖTET: HOOF AND JOINT DISEASES

AND FARRIERY samt CLINIC-DAG – OLIKA

BESLAGSTYPERS ANPASSNING TILL OCH PÅVERKAN

PÅ HÄSTEN, Ultuna. Arr: SVS Hästsektion
(SVT 10/05)

11–12/11 -05. KURS I KARDIOLOGISK

DIAGNOSTIK, SPECIELLT BEDÖMNING AV

BLÅSLJUD SAMT BEHANDLING AV KRONISK

HJÄRTKLAFFSDEGENERATION 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:
Kompetenscentrum smådjur 
(SVT 8–9/05)

17–18/11 -05. KURS I INSTRUMENTKÄNNEDOM
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kongresser
& kurser
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OCH OPERATIONSSALSRUTINER FÖR SMÅ OCH

STORA DJUR, Uppsala. Arr: SLU,
Kompetenscentrum smådjur. 
(SVT 11/05)

19–20/11 -05. KURS I KATTENS INFEKTIONS-
SJUKDOMAR OCH VACCINATIONSREKOMMENDA-
TIONER MED MIKE LAPPIN, Stockholm. 
Arr: Föreningen Jamaren. 
(SVT 13/05)

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)

25–26/11 -05. KOSTRÅDGIVNING FÖR

VETERINÄRER, Stockholm. Arr: Kruuse
Svenska AB och Hill’s Pet Nutrition.
(SVT 13/05)

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

30/11 -05. ARTROSBEHANDLING AV HUND.
VAR STÅR VI IDAG? STOCKHOLM. 
Arr: Orion Pharma Animal Health. 
(SVT 11/05, se under datum 15/9)

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
26–27/11 -05. ESTONIAN VETERINARY

CONFERENCE 2005 ”VETERINAARMEDITSIIN

2005” arrangeras i Tartu av Estonian
Veterinary Association. The main 
lecturer is Luca Ferasin, DVM, PhD,
CertVC, DECVIM-CA (Cardiology),
a cardiologist from Bristol University.
His lecture on the Small Animal
Cardio-respiratory Medicine will take
place on the first day of the conference,
Sat. 26th of November. Info:
ely@eau.ee, www.eau.ee/~ely, adress:
Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, Estonia.

■ Tidigare publicerade
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)

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)
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➤

Veterinär sökes till populära Varberg!
Vi utökar vår verksamhet och söker ytterligare en serviceinriktad,
ambitiös och trevlig veterinär för tjänstgöring på heltid. Du bör ha
några års erfarenhet av smådjursjukvård. Bra villkor erbjuds för
rätt person.

Vi är ett ungt företag som idag har 8 medarbetare – 3 veterinärer
och 5 sköterskor. Vi jobbar i två fräscha och välutrustade kliniker.
Båda är försedda med bl a lab, röntgen, ultraljud och opera-
tionssal. Klinikerna är belägna i Varberg samt 28 km nordöst om
Varberg utmed väg 41. Den nya tjänsten kommer huvudsakligen
att vara förlagd till Varbergskliniken.

Populära Varberg är en expansiv och charmig stad med mycket
bra kommunikationer. Havet och fin natur finns inpå husknuten.
Besök gärna våra hemsidor www.varbergsdjurklinik.se eller
www.viskadalensdjurklinik.se. Mer information erhålls från klinik-
chef Henrik Hedberg, tel 0340-30078. 

Välkommen med din ansökan! Att Henrik Hedberg, Viskadalens
Djurklinik, Kloskifte 4, 430 20 Veddige.

Norra Hallands Smådjursjukvård
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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)

7–9/9 -06. THE 10TH CONFERENCE OF

ESDAR, Slovenien. (SVT 13/05)
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Hos oss finns en grupp veterinärer som arbetar i
projektgrupper tillsammans med farmaceuter, far-
makologer/toxikologer och läkare, och i samråd
med andra myndigheter. Vi kan erbjuda intressanta
arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompe-
tensutveckling i en stimulerande arbetsmiljö. Du
kommer att arbeta med bedömning av nya veteri-
närläkemedel och vara med och påverka vilka krav
på säkerhet och effekt som skall ställas. Arbetet har
både nationell och internationell prägel och är
mångfacetterat. 

Din huvuduppgift är att bedöma kliniska studier
som ligger till grund för säkerhet och effektbedöm-
ning av nya veterinärmedicinska läkemedel inför
godkännande. Du kan också komma att hantera
licensansökningar och kliniska prövningar och
döma humanläkemedel. 

Arbetet är självständigt, ansvarsfullt och ofta
utmanande. Vi är förhållandevis få veterinärer, där-
med blir arbetet mycket omväxlande och ställer

krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga. 
Vi söker dig som är veterinär, helst med både

klinisk- och forskningserfarenhet. Erfarenhet från
läkemedelsutveckling är meriterande. God förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
är ett krav. Den personliga lämpligheten är viktig.

Det kan bli aktuellt med rekrytering av två 
veterinärer.

Mer information kan du få av Henrik Holst,
gruppchef veterinärmedicin, Lena Björk enhetschef
eller av de fackliga företrädarna Jenny Jansson, ST
och Karolina Törneke, SACO. 

Samtliga nås på telefon 018 – 17 46 00 eller
genom e-post fornamn.efternamn@mpa.se.

Välkommen med ansökan, märkt med 
diarienummer 583:2005/59704, senast den
21 november 2005. Adressen är: 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala eller 
registrator@mpa.se

Läkemedelsverket har ansvar för godkännande och kontroll av
läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Vår
uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjuk-
vården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva

produkter och att dessa används ändamålsenligt och kost-
nadseffektivt. Vi är en av de ledande myndigheterna inom EU
och arbetar tillsammans med övriga EU-myndigheter för att
driva och utveckla den europeiska produktkontrollen. 

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdeparte-
mentet och vår verksamhet är i huvudsak avgiftsfinansierad.
Hos oss arbetar drygt 400 personer, främst farmaceuter och
läkare. Läs mer om oss på www.mpa.se.

Vi söker veterinär

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Sollefteå – en heltidsanställning (dnr 06-7991/05)

Bollnäs – två heltidsanställningar (dnr 06-7992/05)

Flyinge – en heltidsanställning (dnr 06-7994/05)

Linköping – en heltidsanställning (dnr 06-7963/05)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se

Sista ansökningsdag 23 november 2005.

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

➤
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Jordbruksverket är regeringens expert-
myndighet på det jordbrukspolitiska
området och arbetar bland annat med
EU-stöd till jordbruket, miljö- och
djurskyddsfrågor. Landets distrikts-
veterinärer utgör också en betydande
del av organisationen.

Vi eftersträvar mångfald bland persona-
len avseende ålder, kön och kulturell
bakgrund.

Smittskyddsintresserade veterinärer
till djuravdelningen

Vi på djuravdelning ska förebygga och bekämpa smittsamma djursjukdomar. Tyngdpunkten ligger
på epizootier och zoonoser. Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar ofta med andra myndigheter
och näringens organisationer, både nationellt och internationellt.

Vi behöver nu anställa två erfarna veterinärer – en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad
anställning med goda möjligheter till fast anställning. Som medarbetare kommer du att ha stor
möjlighet att påverka smittskyddets framtida utveckling. Dessutom får du tillgång till mycket
information om vad som händer både inom och utanför våra gränser.

Vi söker dig som tycker att det skulle vara intressant att, i en stimulerande miljö med många 
kollegor, få ta dig an nya uppgifter inom smittskyddsområdet. Arbetet kräver såväl initiavförmåga
som ansvarskänsla. Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift samt ha goda kunskaper i
engelska. Erfarenhet av veterinärarbete är meriterade.

Har du frågor så kontakta gärna Robert ter Horst eller My Sahlman som är enhetschefer på 
smittbekämpningsenheten respektive art- och smittbekämpningsenheten.
Fackliga företrädare är Pia Gustavsson för SACO-föreningen och Margoth Norén för ST-
Jordbruksverket. Samtliga nås på telefon 036-15 50 00.

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och löneanspråk till 
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, senast den 23 november 2005. 

Märk ansökan med referensnummer 06-8168/05.

551 82 Jönköping
036-15 50 00

jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se

Vi öppnar nattjouren!
Den 9 januari 2006 öppnar smådjurskliniken på SLU nattjouren för att åter kunna ta emot patienter
under hela dygnet. Vi behöver därför anställa klinikveterinärer på heltid eller deltid. 

Arbetet är i första hand förlagt till kvällar och nätter men viss dagtjänstgöring ingår. Nattpassen avslutas
vanligen med en gemensam morgonsamling där de yngre utbildningsveterinärerna presenterar intres-
santa fall och artiklar. I arbetsuppgifterna ingår förutom djursjukvård på hund och katt och mindre säll-
skapsdjur även undervisning av veterinärstudenter.

Vid institutionen tjänstgör ca 75 personer varav 32 veterinärer. Vår styrka är att vi besitter hög kompetens
såväl kliniskt som pedagogiskt och vetenskapligt inom flera områden (dermatologi, gynekologi, kardiologi,
neurologi, odontologi, oftalmologi, ortopedi, onkologi, rehabilitering). 

Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att ringa vår klinikchef Eleonor Palmer på telefonnummer
018-67 13 32 (Eleonor.Palmer@kirmed.slu.se).

Vår fackliga företrädare för SACO är Lars Holm. Han träffas på telefon 018-67 13 22 
(Lars.Holm@kirmed.slu.se). 

Är du intresserad av tjänsterna är du välkommen att lämna in en ansökan märkt med refnr. 3013/05.
Ansökan med bifogad meritförteckning ska skickas till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala
senast den 15 december 2005.

Sveriges lantbruksuniversitet 
Institutionen för kirurgi och medicin, smådjur söker 

KLINIKVETERINÄRER
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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 0512-311 31  
EVAMARI LEWIN 070-211 90 35
PER SAHLANDER 0171- 44 20 93
THOMAS SVENSSON 0370-813 61

SVERIGES VETERINÄR-
MEDICINSKA SÄLLSKAP

KOLLEGIUM

Ordförande:
THOMAS SVENSSON

Vice ordförande:
HENRIK ERICSSON

THERESE EDSTRÖM

ANNA EINARSSON

ANNA FORSLID

KARIN GRANATH

ANNE HAGLUND

Riksföreningar inom 
Sveriges Veterinärförbund

SVENSKA DISTRIKTSVETERINÄR-
FÖRENINGEN – DVF

Ordförande: LARS-ERIK STABERG

Sekreterare: KARIN LAMBERTSSON

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

Sekreterare: TONE LINDVÅG

SVERIGES YNGRE VETERINÄRERS
FÖRENING – SYVF
Ordförande: VAKANT

Sekreterare: LIZA FRIBERG

FÖRENINGEN VETERINÄRER 
I ENSKILD TJÄNST – FVET
Ordförande: CHRISTER GYLLERUP

Sekreterare: JOHAN HELLANDER

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

Sekreterare: OLLE RYDELL

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

Sekreterare: INGER LILLIEHÖÖK

PRIVATPRAKTISERANDE 
VETERINÄRERS FÖRENING – PVF

Ordförande: EVAMARI LEWIN

Sekreterare: SUSANNA HULTBERG

DJURSJUKHUSANSTÄLLDA 
VETERINÄRERS FÖRENING – DAVF
(VILANDE)

Ordförande: FREDRIKE RITTER

Sektioner inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap

FÖRSÖKSDJURSSEKTIONEN
Ordförande: THERESE EDSTRÖM

Sekreterare:  PATRICIA HEDENQVIST

HUSDJURSSEKTIONEN:
Ordförande: ANNA FORSLID

Sekreterare: CLAES-GÖRAN SJÖSTEN

HÄSTSEKTIONEN
Ordförande: ANNE HAGLUND

Sekreterare: JOHAN BLIX

LIVSMEDELSSEKTIONEN
Ordförande: KARIN GRANATH

Sekreterare: ELSIE CARJEMO

SMÅDJURSSEKTIONEN
Ordförande: ANNA EINARSSON

Sekreterare: MARIE FLÖISBON

Länsstyrelsen har genom en omorganisation samlat sin veterinära kompetens i en
Veterinärenhet med fyra veterinärer och två administratörer på en av våra verksamhets-
orter. Länsstyrelsens veterinärenhet är i sin helhet lokaliserad till Skara, ett av landets
veterinära centra.

Vi söker nu en länsveterinär till gruppen. Anställningen är tillsvidare och sker under

förutsättning att innehavaren tillträder annan anställning. Placeringen är på Veterinär-

enheten i Skara. Tillträde sker efter överenskommelse.

Som länsveterinär får du ett självständigt ansvar för att handlägga veterinära frågor angå-

ende djurskydd, livsmedelshygien, smittskydd och allmänna veterinära frågor. Vi förvän-

tar oss att du har en väldokumenterad, allsidig erfarenhet från olika veterinära områden.

Som person måste du ha lätt för att bygga upp och upprätthålla goda kontakter såväl

internt som externt. Körkort och god datorvana (Office-paketet) är ett krav.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta chefen för Veterinärenheten, 

Ingrid Eilertz (0706-36 21 70) eller personalchefen Jan W Carlsson (0705-65 36 21). 

Fackliga kontaktpersoner är för SACO Per Olsson, för ST Åke Lidén och för SEKO 

Per Strandh. Samtliga kan nås via vår växel på telefon 0501-60 50 00.

Välkommen med din ansökan senast den 10 december 2005 under adress: Länsstyrelsen,

Personalenheten, 403 40 GÖTEBORG. Märk ansökan ”112-55238-2005”.

LÄNSVETERINÄR
i Västra Götalands län

Länsstyrelsen är genom sin
mångfald av verksamhetsom-
råden och arbetsuppgifter en

intressant myndighet och en sti-
mulerande arbetsplats.

Länsstyrelsen företräder rege-
ringen i Västra Götalands län

och står för rättssäkerhet, 
mångfald och hållbara 

helhetslösningar.

Vi finns på 7 orter i länet;
Göteborg, Vänersborg,

Mariestad, Skara, Uddevalla,
Borås och Hornborgasjön.

Vi sätter värde på de kvalitéer
som etnisk och kulturell mång-
fald kan tillföra verksamheten.

Mer information om
Länsstyrelsen finns på vår 

hemsida: www.o.lst.se
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DEN OBLIGATORISKA TUBERKULOSUNDERSÖKNINGEN av
våra nötkreatur hade upphört för några år sedan. Stockholms
läns länsstyrelse såg att försäljningen av opastöriserad mjölk
ute i skärgården var omfattande. Därför beslutade man att
alla nötkreatur där ute skulle tuberkulinundersökas.

Lämplig undersökare tyckte de också var en slutläsande
veterinärkandidat i Gustavsberg på Värmdön. Jag blev därför
utrustad av den ordinarie distriktsveterinären med nödvändiga
utensilier och blanketter. Transportkedjor organiserades och
en vacker höstmorgon stod jag vid Boda brygga för transport
till Gällnöby. 

Bonden med sin skötbåt kom, veterinärkandidaten med
sin väska hoppade i. Det blev en fin resa över Sandöfjärden
till Gällnö. Båtmotorn var en gammal Albin O-21, en låg-
varvig 2-cylindrig sidventilare. Dess ljud väckte minnen från
barnaåren med båtfärder i Luleå skärgård med min morbror.

Väl framme undersöktes korna enligt regelboken. Ett 5x5
cm stort område på var bog klipptes, hudtjockleken mättes
och registrerades. Tuberkulin injicerades, den bovina på väns-
ter sida. Aviärt på höger (fåglar flyger högt, h som i högt och
höger), detta var ramsan som man fick lära sig.

Därefter kaffe i köket, flakmoppe till nästa brygga. Båt till
nästa ö. Proceduren upprepades, mera kaffe i köket, gärna
påtår, för jag fick ju höra så mycket om skärgårdslivet och alla
historier om badgäster. Verkmästaren i kaffemagen klagade
högljutt.

SÅ TILL EXEMPEL NÄR AUGUST STRINDBERGS levandesänka*
Harriet Bosse bjöd ut skådespelaren Edvin Adolphsson att
tillbringa ett veckoslut i sitt sommarhus på Gällnö.
Söndagskväll kom och då mötte en bondmora Edvin med
hatt, spatserkäpp och resväska på vägen till bryggan och
båten som skulle föra honom till Stockholm.

”God afton Herr Adolphsson, vart är Ni på väg?” frågade
bondmoran.

”Jag är på väg till båten för att åka till Stockholm” svarade
Edvin.

”Men då är ni sent ute, för båten har redan gått” genmälde
damen.

”Ånej, jag har ju en halvtimme på mig” sa skådespelaren.

DE TVÅ PÅ VÄGEN TITTADE PÅ VARANDRA och samtidigt
gick det upp för bägge att Edvin hade nog blivit utsatt för en
klockmanipulation. Bägge skrattade då de insåg att Edvin
nödgades tillbringa ytterligare en natt på det fagra Gällnö.

EN HÄRLIG HÖSTVECKA FÖRFLÖT i Stockholms skärgård.
Ett av de bästa jobb jag har haft som veterinär.

Nästa sommar återvände sommarfolket. Mjölkköerna
utanför ladugårdarna var långa, inte en droppe mjölk ham-
nade hos Stockholms mejerier. Ryktet spred sig att en ung
veterinär hade sistlidna höst undersökt och friskförklarat alla
mjölkkor. Nu gällde det ej endast tuberkulos, utan även alla
andra möjliga och omöjliga maladier.

Om någon vid den tiden hade för mig nämnt bokstavs-
kombinationen EHEC och sagt att det var en trimningssats
till Volvo Amazon hade jag nog trott det.

BJÖRN WENNMAN

Tuberkulos och skärgårdsäventyr

❘ ❙❚ kåseri

* Levandesänka, dialektalt, frånskild kvinna.
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PERSONNOTISER

Födelsedagar i december 

LENNART NILSSON, Stockholm, 50 år 
den 9/12
CHARLOTTE LEKTELL, Fagersta, 50 år 
den 12/12
ULF LAGERQUIST, Lekeryd, 70 år 
den 15/12
ANDERS ÅKERBERG, Spånga 50 år 
den 18/12
MARIE WEDIN, Linköping, 60 år 
den 19/12
ANNE PEDERSEN MÖRNER, Bro, 50 år 
den 23/12
GÖRAN SJÖSTRÖM, Kolbäck, 50 år 
den 27/12
LOLITA NILSSON, Vikbolandet, 50 år 
den 28/12
ANDERS STARK, Täby, 60 år den 29/12
ANDERS SANDBERG, Molkom, 60 år 
den 30/12

SVENSK VETERINÄR-
LEGITIMATION

Jordbruksverket har fr o m juni t o m 
22 september tilldelat följande personer
svensk veterinärlegitimation.

• Marta Adamska
• Rozan Ahmed
• Pernilla Bengtsson
• Linda Berggren
• Sara Bergström
• Emma Berkowicz
• Kimberley Björk Johnson
• Linn Camilla Braathen
• Gerd Carlsson
• Di Turi Domenico
• Alexandra Eiger
• Sascha Enders
• Anna-Maria Erixson
• Christian Fellner
• Espen Fjeldbu Heitun

• Liza Friberg
• Hildigunnur Georgsdottir
• Ulrike Grossman
• Vibeke Harlan
• Annelie Hellström
• Mona Lisa Jehg
• Anna Kaznelson
• Kathrin Laprell
• Mia Nilsson
• Elisabeth Henie Omsjö
• Kari Anne Rustan
• Ulf Henrik Stenbeck
• Sif Sørensen
• Julie Trampe
• Guri Wangsteen
• Cerim Zecevic

SPECIALISTKOMPETENS

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:89 har SVS
den 31 augusti 2005 utfärdat intyg om
specialistkompetens i sjukdomar hos
nötkreatur för

• Charina Gånheim
• Lilian Lange
• Madeleine Tråvén

I ENLIGHET MED SJVFS 2001:83 har SVS 
den 19 augusti 2005 utfärdat intyg om
specialistkompetens i livsmedelshygien
för

• Christian Berking

AVLIDNA

Tillrättaläggande
I In memoriam: Claes Tillaeus till minne
i SVT nr 13 sid 57 har tyvärr en av
undertecknarnas namn, Erland Pääjärvi,
fallit bort. Minnesrunan är alltså skriven
av Ingrid och Lennart Persson och
Erland Pääjärvi. Redaktionen beklagar
misstaget.
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Europa: 1 430 kronor + moms, i EU.
Utanför Europa: 1 610 kronor.
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Vi søker:

Førsteamanuensis i småfesjukdommer
Ved Institutt for produksjonsdyrmedisin – seksjon for småfeforsk-
ning i Sandnes – er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i
småfesjukdommer. Søknadsfrist: 1 desember 2005.

For fullstendig kunngjøring vises det til våre nettsider www.veths.no

”How much does
a spay cost?”
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