
ONTINUITET OCH FÖRNYELSE speglar det ”nya” veterinärförbundet.
Förbundet får en tydligare fokusering på yrkes- och utbildningsfrågor
i SVF och SVS, samtidigt som frågor med anknytning till bedrivandet

av yrket behandlas i Anställda Veterinärers Förening – AVF (löne- och
anställningsfrågor) respektive Företagande Veterinärers Förening – FVF
(företagande). Det är nödvändigt med ytterligare profilering mot samhället
i veterinära frågor. Förhoppningsvis får förbundsstyrelsen nu möjlighet 
att arbeta mer övergripande och strategiskt – vilka är de veterinärspecifika
frågorna som kräver vår kompetens?

AVF och FVF har eget ansvar för verksamhet och ekonomi, deras finan-
siering sker via medlemsavgifter. Primärt är föreningarnas medlemmar
ansvariga för budgeten. Under en övergångsperiod är dock förbundsstyrelsen
ekonomisk garant. Förbundsstyrelsen ska också godkänna budget för AVF
och FVF. Föreningarna arbetar självständigt inom sina mandat under SVFs
gemensamma stadgar, policys och regelverk. Det är viktigt med en bra kom-
munikation/dialog föreningarna emellan – veterinärrollen i omvärlden
kommer att ställa stora krav på förbundets inre sammanhållning.

Fr o m den 1 januari 2006 överförs PVFs (Privatpraktiserande Veterinärers
Förening) medlemmar till FVF, liksom medlemmar i övriga riksföreningar
kommer att tillhöra AVF. Veterinär kan vara medlem i bägge föreningarna
med motions- och yttranderätt, men rösträtten kan endast utövas i en av
föreningarna.

Vid en eventuell konflikt mellan AVF och FVF av betydelse för förbun-
dets verksamhet ska frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen för medling. Av
SVFs stadgar framgår: ”... Lyckas inte medlingen skall förbundsstyrelsen
inte ta ställning för endera parten. Föreningarna har då rätt att agera i eget
namn med iakttagande av förbundets stadgar. Föreningarna skall agera på
ett konstruktivt och kollegialt sätt med upprätthållande av veterinärkårens
anseende i samhället och en värdig anda inom veterinärkåren”. 

Ur ett företagarperspektiv innebär omorganisationen att företagare inte
längre är med och bekostar förhandlingar för anställda veterinärer. Enligt
FVFs stadgar skall föreningen stödja veterinärers näringsverksamhet bland
annat genom att främja medlemmarnas kunskap inom företagande. Med
målsättning att ge professionell service inom detta område har ett samarbe-
te inletts med ”Företagarna” – ett nätverk med 80 000 medlemmar. FVF
skall inom sitt mandat verka genom att företräda företagande 
veterinärer gentemot allmänhet, departement och myndig-
heter och därvid arbeta för en rättvis konkurrens med 
jämställda villkor oavsett veterinärens förvärvsform. 
Konkurrensfrågan blir en prioriterad fråga på 
agendan 2006.

EVAMARI LEWIN

Ledamot i förbundsstyrelsen
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Uppbyggnaden av Blå Stjärnans Djur-
sjukhus i Borås har inte varit utan
tråcklande. Men det var inte det som
personalen tänkte på när man satte
nål och tråd i händerna på Herbert
Lundström vid invigningen av det
”nya” djursjukhuset. Nej, istället för
att klippa det blågula bandet sydde
man ihop det gamla huset med det
nya.

Ett hundratal personer kom till invigningen
som – äntligen – ägde rum. Byggen tar ju alltid
längre tid än beräknat. När veterinärtidningens
utsände anländer ett par timmar före utsatt tid

❘ ❙❚ reportage

TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
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Borås satsar på

friskvård och
utbildning

Den nya rehabanläggningen är en stor del av jättesatsningen i Borås.
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springer byggkillarna fortfarande omkring och
gör det allra sista och personalen städar, dukar
och röjer. Det är glatt och lite virrigt. Här ska
det definitivt hända saker.

– Det är helt fantastiskt att känna en
nytändning efter 30 år på samma ställe, säger
djursjukvårdare Monica Rosendahl-Skattberg
som arbetat på Blå Stjärnan sedan 1968. 

– I början hjälpte jag till som extrapersonal,
men från 1976 har jag varit ordinarie, berättar
hon. Erfarenhet är alltså ett ord som kan passa
om man ska beskriva Monicas roll på arbets-
platsen. Bland ”gästerna” finns Martti Isoketo,
vaktmästare som liksom Monica har varit med
från begynnelsen. Numera är han pensionär,
men springer trots kostym och slips runt och
plockar bort byggbråte. 

– Det är nästan omöjligt att beskriva för-
ändringen. När vi startade här fanns det
periodvis inte ens en veterinär. Vi överlevde
genom att ta inackorderingar, berättar Martti. 

Fler veteraner finns bland besökarna. Axel-
Uno Nylander, 80 plus, var kommunalråd på
den tiden då djursjukhuset började ta form på
allvar. 

– Det var rejäla och hårda damer med rid-
byxor och stövlar som vi förhandlade med. De
var inte alltid så lätta att tas med, säger Axel-
Uno Nylander med glimten i ögat och tillägger
att han tyckte det var viktigt att det fanns bra
djursjukvård att tillgå i Borås, inte minst för
alla jakthundar. 

DET VAR 1972 som den lokala kåren av
Svenska Blå Stjärnan tiggde ihop pengar till
hus och inredning, 300 000 kronor ungefär.
Kommunen ställde upp som garant för driften. 
Den tillbyggnad som står klar den 4 november
2005 har kostat 14 miljoner kronor. När
Herbert Lundström håller sitt invigningstal
förstår man verkligen att det är gammalt och
nytt som ska sys ihop.

Herbert berättar om styrelsen och ”tillsyns-
myndighetens” märkliga roll där (han var läns-
veterinär och samtidigt ledamot), om hur man
först värvade veterinär Olle Larsson och senare
Lasse och Ulla Petersson. Det blir många skratt
från åhörarna, inte minst när Herbert läser och
visar upp den handskrivna kravlistan från Ulla
och Lasse när de skulle anställas. Året var 1978.

– Jag tyckte källaren med hundburarna var
förfärlig, berättar Ulla. Kravet att den skulle

Det var hektiskt minuterna före invigningen. Lasse Petersson och Fredrike Ritter
kånkade in dignande brickor med mat till de väntande gästerna.

Herbert Lundström skojar gärna och han chockade åhörarna genom att göra en
”kungen” och önska alla vid Djursjukhuset i Strömsholm lycka till…

Ska det sys ska det göras fackmannamässigt och med kunniga assistenter. Monica
Rosendahl-Skattberg (till höger) började jobba extra vid Blå Stjärnan redan 1968.
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bort var verkligen berättigat. Att vi som gift par
krävde att få ha semester samtidigt låg väl på
ett annat plan. 

Makarna Petersson fick som de ville och flyt-
tade från Sollefteå till Borås. Ulla arbetade på
djursjukhuset fram till 1998 och har stor del i
utvecklingen. Familjen har dessutom tryggat
tillväxten av veterinärer, dottern Jonna är snart
klar med sin utbildning. 

– Jag har varit med här på djursjukhuset
under hela min uppväxt, säger Jonna glatt och
”skålar” dagen till ära med en kollega. Det är
inte något speciellt starkt i muggarna, de stär-
ker sig bara med en slurk Ferritamin inför
dagens evenemang…

NÄR LASSE OCH ULLA började på Blå
Stjärnans Djursjukhus i Borås fanns det tre
poliklinikrum och det omtalade källarutrym-
met. Det är bara det gula fasadteglet som går
igen i det toppmoderna bygge som nu står
klart. En rundvandring med Lasse som guide
gör att man avundas dem som får arbeta i lab-
bet t ex. Där är det stora panoramafönster och
härlig utsikt. Överallt i den nya delen finns
stora glas och ljusa, rena ytor. Alla golv består
av uppvärmda klinker och det är fritt från
smutssamlande och fula element på väggarna.
Det nya huset har sammanfogats med det
gamla på ett snyggt sätt och ser inte ett dugg

påhängt ut. Arkitekten har verkligen gjort ett
bra jobb.  

– Vi har försökt att hålla alla ytor och rum
så rena från saker som möjligt, säger Lasse och
tar  undersökningsrummen som exempel. Där
finns inte en massa hyllor och skåp för provrör
och liknande. Ska det tas blodprov t ex hämtar
man en färdigpackad box bakom skjutdörrarna
på ”torget”. Han berättar också att personalen
varit med och handlat inredning. Flera smarta
lösningar har kommit till på det viset, jalusi-
skåpen är ett exempel. Möbler, skåp och annan
inredning kommer från flera olika inköpsstäl-
len, men materialet är ljus björk och alla tyger
är blåa. 

FÖRUTOM DE ”SJÄLVKLARA” förbättringarna
med fler poliklinikrum, ny röntgen, nytt ultra-
ljudsrum och nya utrymmen för förberedning
och operation, har man satsat på en rejäl rehab-
avdelning och en utbildningslokal. Plus en
liten djungel med separat ventilation, ”vi vill
minimera risken för papegojsjuka”, som Lasse
designat.  

8 N U M M E R  15 • 2005 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

Ett hundratal personer kom till invigningen och
det blev många blommor och presenter till Lasse
och hans personal.

Axel-Uno Nylander var kommunalråd på den
tiden uppbyggnaden av djursjukhuset började.
Han lyssnade roat till Herberts berättelser.
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– När vi satte igång hela den här stora om-
och tillbyggnationen, djursjukhuset har blivit
dubbelt så stort, hade vi att välja på att antingen
minska verksamheten på grund av trångbodd-
het, eller att satsa rejält på att expandera och ge
oss in på nya områden. Vi vill bli mer
friskvårdsinriktade och försöka hålla kontakt
med våra patienter genom att arrangera olika
typer av utbildning. Den fina samlingssalen
har vi tänkt ska kunna utnyttjas även i arrange-
mang som vänder sig till kolleger och andra
intresserade, berättar Lasse medan han demon-
strerar finesser i belysning och drar fram stolar
för provsittning. Det går inte att ta miste på
entusiasmen. 

Vi går vidare till rehabavdelningen. Här
finns en simbassäng och en ”vattentraskare”
samt ett utrymme för gymnastik och massage. 

– Det här är den stora satsningen på reha-
bilitering och friskvård. Vi vill att inte bara ska-
dade hundar ska simma här utan också att bas-
sängen används till ren träning. Det kan vara
väldigt bra för feta djur t ex att börja sin
motion med just simning, säger Lasse som har
tittat mycket på humanvården gällande rehab. 

– Vi vill följa patienten hela vägen och med
kunnig rehabpersonal kan man uträtta väldigt
mycket. Läkningstiden blir mycket, mycket
kortare med sjukgymnastik.

Det är leg sjukgymnast Carina Uhlén som
sköter gymnastiken. Hon har arbetat på
humansidan i 20 år innan hon för tre år sedan
satsade helhjärtat på djur, vilket i praktiken
innebär hundar. Intresset väcktes från början
av omsorg kring de egna hundarna, men efter
hand blev det alltmer professionellt. 

– Det är väldigt roligt men också svårt att
arbeta med djur. Grunderna är desamma som
för människor, men det krävs stor erfarenhet
och känslighet för att tolka djurens små, och
väldigt individuella, signaler på smärta när
man jobbar med dem, kommenterar Carina. 

Carina visar tillsammans med djursjukvår-
darna hur man simtränar en hund. Genom ett
fönster kan man se hur hunden rör sig i vatt-
net. Det går att variera så att hunden får jobba
”motströms” om det behövs. Demonstrations-
objektet, en frisk schäfer, kämpar på. Den har
fått simma flera gånger under invigningsdagen
för att visa hur det går till. Och när förevis-
ningen är klar ruskar han glatt på sig och de
finklädda besökarna drar sig snabbt tillbaka…

Carina Uhlén, leg sjukgymnast, övervakar simträningen. Genom glaset på 
bassängens ena långsida kan man se hur hunden rör sig .

Så här ser det ut – nybygget. Djursjukhuset har blivit dubbelt så stort.
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30 timmars arbetsvecka med heltids-
lön. Ökat antal patienter, gladare 
personal och lägre sjukfrånvaro. Det
är vad man uppnått på Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås sedan man för
snart två år sedan införde sex timmars
arbetsdag för alla.

Lars, Lasse, Petersson, är chefveterinär och han
berättar om bakgrunden till införandet av sex-
timmarsdag. 

– Det finns ett stort problem med helgarbete,
jourer och övertid. Det krävs kompensation.
Med ett system som inte innehåller jourtjänst-
göring och där övertid inte är ”tillåtet” är per-
sonalen oftare på sin arbetsplats helt enkelt.

– Vi arbetar sex timmar på vardagar och åtta
timmar antingen en lördag eller en söndag var
tredje vecka. Det är schemalagd tid, men det
blir två timmar utöver den ordinarie arbets-
tiden var tredje vecka som man spar i en
”komp-bank”. Den får dock inte bli större än
30 timmar, då får man ta ut tiden i pengar.
Som regel är man ledig en dag i veckan efter
helgtjänstgöringen.

–Tanken på en förändring, mest påkallad av
all komptid och att det fanns önskemål om 
att få börja tidigare på morgnarna, låg och
grodde länge innan vi kom fram till ett system
som skulle kunna fungera också i praktiken,
berättar Lasse.

PÅ BLÅ STJÄRNANS Djursjukhus i Borås har
man öppet mellan 07.00 och 22.00 alla varda-
gar, på helger mellan 08.00–12.00 och
13.00–17.00. Vardagar arbetar veterinärerna i
tre ”skift”, 07.00–14.00, 9.30–16.30 och
15.00–22.00. Att andra skiftet börjar 9.30
beror på att då gör man röntgenrond och läm-
nar över till operationsveterinärerna. Schemat
rullar så att man arbetar olika tider varje dag.
Veterinärerna har individuella scheman, alla
har t ex egna operationsdagar, medan sköters-
korna har veckoschema som är upplagt på tre
arbetslag. 

Ett trettiotal personer är anställda på djur-
sjukhuset varav sju är veterinärer. Övriga är
djursjuksköterskor, ett par arbetar med rehab,
administration eller vaktmästeri och så finns
det en husmor. Hon lagar inte mat utan är
enbart till för de inneliggande djurens trivsel.
Husmor ger lugnande klappar och finns till
hands vid t ex uppvaknande. 

– Alla här är lika viktiga. Målet är att få hem
ett friskt djur och alla har del i det, säger Lasse.
En fördel med att ha längre öppettider är att
det på det hela taget blir mindre stress. Det är
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Gladare och friskare med

sex timmars arbetsdag

Klockan 9.30 kommer ”skift”
två, då är det röntgenrond.

TEXT OCH FOTO:
SUZANNE FREDRIKSSON
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något som alla märker av, såväl personal som
djurägare. Det måste finnas tid att prata med
besökarna. Några krav på att ”si eller så många
besök ska klaras av per veterinär och dag” det
har man inte. Man jobbar på helt enkelt.

Tidsbokningen är förstås en viktig del.
Eftersom övertid är ”förbjuden” gäller det att
de som kommer in vid de sena kvällstiderna är
enkla fall. Det är meningen att man ska sluta
klockan 22.00 om schemat säger det. 

– Det är tätt med djursjukvård i den här
regionen med flera djursjukhus inom några
mils avstånd. Det går att remittera till
Göteborg som har nattjour om det är ett akut
fall som vi inte kan ta på kvällstid, säger Lasse.

STRESSEN OCH ARBETSTIDEN har minskat,
personalen är gladare och djurägarna nöjdare.
Finns det ännu fler fördelar? Ja, det gör det fak-
tiskt. Sjukfrånvaron har sjunkit från nio pro-
cent till tre efter snart två år med kortare
arbetstid. Det beror naturligtvis till viss del på
att man arbetar kortare tid, men också på att
man kan klara av att jobba sex timmar även om
man känner sig lite hängig en dag medan en
helgjour kanske hade varit övermäktigt. 

Finns det inga som helst nackdelar….?
– Det är svårt att ersätta den som är borta,

säger Lasse och så är det fortfarande ganska
knepigt att få ihop schemaläggningen. Vår per-
sonalassistent, Ulla Gustavsson, har fått ändra i
systemet många gånger, men det fungerar bättre
och bättre. 

MARIA BENNET ÄR EN AV TRE veterinärer som
växelvis arbetar med stationärvård och opera-
tion. Hon tycker att det finns stora fördelar
med öppettiderna. 

– Det går att ta emot operationsfall i lugn
och ro på morgonen utan att djurägaren
kanske måste skynda sig till jobbet och vid
avlivningar är det väldigt skönt att kunna ta in
dem sist på kvällen. Arbetsschemat ger inga
glapp mellan tjänstgörande veterinärer vilket
också är en fördel, menar Maria.

– Nackdelen är förstås att man jobbar kvälls-
tid ganska ofta, men man har å andra sidan
nästan alltid en halv dag över till annat. Så gott
som samtliga här har egna djur, mest hundar,

och det är skönt att hinna med dem ordentligt.
För min egen del innebär min kortare arbetstid
även att jag får sköta merparten av hemarbetet
också… 

NÅGRA EXAKTA SIFFROR hur arbetstidsom-
läggningen påverkat djursjukhusets ekonomi
finns inte att tillgå, men omsättningen har ökat
och man hann med 1000 fler patientbesök per
år efter det att öppet- och arbetstider ändrades.
2004 tog man totalt emot 13 000 patienter. 

– Vi arbetar mer och mer medvetet med
ekonomin, säger Lasse och pratar om omsätt-
ning, nyckeltal och investeringar. 2004 var
omsättningen 17 miljoner. Vi har ett krav från
stiftelsen att det alltid ska finnas ett mindre
överskott att ”bolla med”, ungefär 100 000
kronor om året. 

Än så länge är det lite tidigt med en rättvis
utvärdering. Det har uppenbarligen hänt
mycket annat som också påverkar ekonomin,
men att personalen är övervägande positiv
råder det inget tvivel om. Kanske spelar även
Lasses regel, att man ska ha roligt på jobbet och
att ingen får gå hem utan att ha skrattat på
arbetstid, en viss roll i sammanhanget.  ■

❘ ❙❚ reportage
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De djurhälsomässiga erfarenheterna
av suggpooler är mycket goda för
smågrisar och slaktsvin. Detta beror
på att uppfödningen av växande
grisar är strikt ålderssegregerad och
decentraliserad i suggpooler, vilket
effektivt förhindrar spridning av
smittämnen. Hur suggornas hälsa
påverkas inom detta system är
däremot ofullständigt undersökt.
Suggpoolerna skiljer sig från annan
planerad svinproduktion genom att
suggorna transporteras både efter
avvänjning och före grisning mellan
centralenhet och satellitbesättningar.
De djurskydds- och hälsomässiga
effekterna av dessa transporter 
och miljöbyten vid slutet av dräktig-
heten har tidigare inte studerats.
Studier i fyra suggpooler redovisas
för att belysa dessa frågeställningar.

INLEDNING
Suggpooler (suggringar) har förekom-
mit i Sverige i drygt ett decennium och
omfattar idag cirka 15–20 procent av
den svenska suggpopulationen. Antalet
suggor per suggpool varierar mellan 660
och 3 200. En suggpool består av en
centralenhet (nav) och ett flertal satellit-
besättningar. I centralenheten finns sug-
gorna under större delen av sinperioden
(efter avvänjning till cirka tre veckor
före grisning då de transporteras till

satellitbesättningarna) och i satellitbe-
sättningarna finns suggorna därefter
fram till avvänjning (4, 8).

De djurhälsomässiga erfarenheterna
av suggpooler är mycket goda för
smågrisar och slaktsvin. Flera undersök-
ningar visar att växande grisar som pro-
duceras i suggpoolssystem har bättre
hälsa än grisar i andra produk-
tionssystem (4, 5). Detta beror på att
uppfödningen av växande grisar är strikt
ålderssegregerad och decentraliserad i
suggpooler, vilket effektivt förhindrar
spridning av smittämnen. Hur suggor-
nas hälsa påverkas inom detta system är
däremot ofullständigt undersökt.

Suggpoolerna skiljer sig från annan
planerad svinproduktion genom att sug-
gorna transporteras mellan centralenhet
och satellitbesättningar både före gris-
ning och efter avvänjning (Figur 1).
Avstånden kan variera och transporterna
sker oftast i vanliga djurtransportbilar.
De djurskydds- och hälsomässiga effek-
terna av dessa transporter, omgruppe-
ringar och miljöbyten vid slutet av dräk-
tigheten har tidigare inte studerats.
Likaså vet vi inte om transportavståndet
inverkar på suggornas hälsa och produk-
tion.

Till satellitbesättningar levereras
dräktiga suggor vanligtvis var 4:e, 8:e

LENA ELIASSON-SELLING, VMD, svinhälsoveterinär, 
NILS HOLMGREN, VMD, docent, svinhälsoveterinär, och NILS LUNDEHEIM, agr dr, docent.*

Retrospektiv studie av hälsa och reproduktion 

Transport och mottagande av dräktiga
suggor i suggpoolers satellitbesättningar 

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Suggpoolerna skiljer sig från annan planerad svinproduktion genom att
suggorna transporteras mellan centralenhet och satellitbesättningar. 

FO
TO

: 
LE

N
A

EL
IA

SS
O

N
-S

EL
LI

N
G

SvT nr 15 Kj  05-11-21  09.08  Sida 13



eller 16:e vecka (4, 8). I satellitbesätt-
ningar som får suggor levererade var
16:e vecka stallas suggorna in direkt i
grisningsboxen och stannar där tills
avvänjning. Då satellitbesättningar får
suggor levererade var 4:e eller 8:e vecka,
stallas dräktiga suggor vanligtvis grupp-
vis in i speciella mottagningsavdelningar
vid ankomsten. I dessa mottagningsav-
delningar sker oftast en omgruppering
av suggorna. Detta kan medföra stridig-
heter och stress när ny rangordning skall
etableras. Mest uttalade är aggressionerna
i mindre grupper, som oftast inhyses i
boxar med ströade liggytor. Större grup-
per har större ytor med djupströ till sitt
förfogande, och grupperna blir då mer
dynamiska och djuren har större chans
att fly undan (12, 13). Gyltor som
omgrupperas har mer bit- och rivskador
än gyltor som inhyses i stabila grupper
(9).

I mottagningsavdelningarna utfodras
suggorna antingen individuellt/enskilt i
ätbås eller gemensamt i tråg. En gemen-
sam utfodring innebär konkurrens om
foder eftersom fodernormen är restriktiv
under dräktighetstiden. Detta kan med-
föra stress speciellt hos lågt rankade 
suggor. Huruvida inhysning och utfod-
ringssätt vid mottagning i satellitbesätt-
ningarna inverkar på suggors hälsa,
dräktighetstid och kullresultat finns inte
dokumenterat.

MÅLSÄTTNING
Syftet med föreliggande studie var att
studera om tiden mellan transport och
beräknad grisning, transportavstånd och
mottagningssätt i satellitbesättningarna
inverkar på suggornas hälsa, dräktig-
hetstid och kullresultat.

MATERIAL OCH METODER
Två delstudier utfördes retrospektivt,
och baserades på data från en respektive
tre suggpooler under perioden 1996–
1998. 

Delstudie A baseras på data från en
suggpool som under en period hade en
onormalt stor variation i tiden mellan
transport av suggor och grisning. På
grund av produktionstekniska problem
hade omgångssystemet satts ur balans i
denna suggpool och alltför korta tider
mellan transport och grisning (< 3 veckor

som stipuleras av svensk lagstiftning)
medförde myndighetsingripande. Retro-
spektivt analyserades data från 714 
grisningar i åtta satellitbesättningar i
perioden december 1996 till mars 1998.
Tiden från transport till beräknad gris-
ning varierade från mindre än sju dagar
till 36 dagar. Det fanns en stor variation
i tid mellan transport och grisning inom

varje leverans och satellitbesättning
(Figur 2).

Delstudie B baseras på information
från tre större suggpooler (perioden
januari 1997 – maj 1998). Dessa sugg-
pooler valdes dels på grund av att de
hade en stor spridning i transportav-
stånd mellan centralenheter och satellit-
besättningar (6–200 km), dels på grund
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FIGUR 2. Dräktiga suggor som ska transporteras till satellit. Det fanns en stor variation i
tid mellan transport och grisning inom varje leverans och satellitbesättning i delstudie A.

Suggpool nummer

I II III

Antal satellitbesättningar 15 24 17
Därav med system  1* 5 17 4

”       ”      ”    2** 6 4 9
”       ”      ”    3*** 4 3 4

Antal omgångar 67 95 80
Antal grisningar 2 334 2 113 1 860

Tabell 1. INHYSNINGSSYSTEM VID MOTTAGNING AV HÖGDRÄKTIGA SUGGOR I SATELLITBESÄTTNINGARNA

I DELSTUDIE B.

* 1= Ingen mottagningsavdelning, suggorna direkt in i grisningsbox.
** 2= Mottagningsavdelning, grupphållning, enskild utfodring i ätbås. 
*** 3= Mottagningsavdelning, grupphållning, gemensam utfodring i tråg.
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av en stor variation mellan satellitbesätt-
ningar med avseende på inhysning av
suggorna och sätt att tilldela foder till
suggorna efter ankomst. Totalt analyse-
rades information från 6 307 grisningar
i 56 satellitbesättningar. I Tabell 1
beskrivs hur satelliterna tog emot de
högdräktiga suggorna. 

Samtliga satellitbesättningar i bägge
delstudierna besöktes för att kategorisera
mottagningsavdelningarna avseende
inhysning och utfodringssätt, och för att
inhämta uppgifter avseende sjuklighet
bland suggorna från behandlingsjourna-
ler, från ankomst till digivningens slut. 

Satellitbesättningarna grupperades
efter inhysning och skötsel: 1. Ingen
mottagningsavdelning, suggorna sattes
in direkt i grisningsbox. 2. Mottagnings-
avdelning med grupphållning och ätbås
(enskild utfodring). 3. Mottagnings-
avdelning med grupphållning utan
ätbås (gemensam utfodring i tråg, tråg-
längd ca 50 cm/sugga). I mottagnings-
avdelningarna vistades suggorna i
genomsnitt 13 (10–18) dagar innan de
flyttades till grisningsboxarna.

Suggornas ohälsa, enligt information
som hämtades från besättningarnas
behandlingsjournaler (delegerad djur-
ägarbehandling), grupperades enligt föl-
jande:  

Stressrelaterade tillstånd: Nervositet,
ilska, hugger smågrisar, matvägran.

Grisningsrelaterade sjukdomar: Kast-
ning, grisningssvårigheter, mjölkstock-
ning, grisningsfeber (MMA), flytning.

Infektioner/inflammationer övrigt:
Böld, sår, juverinflammation, hälta,
antibiotikabehandling okänd orsak.

Dessutom inhämtades information
om samtliga självdöda och avlivade sug-
gor under aktuell tidsperiod. 

Produktionsdata (betäcknings- och
grisningsdatum, kullstorlek m m) häm-
tades i elektronisk form från besättning-
arnas produktionsuppföljningsprogram
(RASP eller PigCHAMP). De insamla-
de uppgifterna hanterades och analyse-
rades statistiskt med hjälp av statistik-
programmet SAS (SAS Institute Inc,
Cary, NC, USA).

De statistiska analyserna genomför-
des separat för de två delstudierna,
huvudsakligen med hjälp av frekvens-
analys och variansanalys. I variansanalys-

modellerna ingick effekterna av satellit-
besättning, kullnummer och tid mellan
uttransport och beräknad grisning (fyra
grupper: <7 dagar, 7–13 dagar, 14–20
dagar och 21–36 dagar innan grisning)
(delstudie A), samt för delstudie B,
effekterna av kullnummer, mottag-
ningssätt (de tre grupperna redovisade
ovan), suggpool samt samspelet mellan
suggpool och mottagningssätt. Efter
korrigering av de enskilda observatio-
nerna enligt ovanstående modell, beräk-
nades ett medelvärde för varje satellit-
besättning (n=56). Slutligen beräknades
regression av detta medelvärde på trans-
portavståndet (km).

RESULTAT
Tid från transport till beräknad gris-
ning (studie A)
Dräktighetstid skiljde sig inte på ett sys-
tematiskt sätt mellan suggor som trans-
porterats olika lång tid före beräknad
grisning (Tabell 2) (Figur 3). Däremot
var såväl totalantalet födda smågrisar
som antal dödfödda smågrisar lägre vid
tidig transport. Dock, uttryckt som pro-
cent av totalt födda smågrisar, skiljde sig
antalet dödfödda smågrisar inte mellan
tidsgrupperna. Andelen kullar med en
eller flera dödfödda smågrisar var lägst
vid transport 21–36 dagar före grisning,
denna sänkning började redan vid trans-
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Transport, antal dagar före beräknad grisning

<7 7–13 14–20 21–36
(n=104) (n=200) (n=124) (n=279)

Dräktighetstid (dagar) 114,8ab 114,9a 114,5b 115,1a

Antal totalt födda 11,6ab 11,9a 11,1b 11,3ab

Antal dödfödda 1,0ab 1,1a 0,6b 0,7b

% dödfödda, av totalt födda 7,8 7,6 5,4 5,7
% kullar med dödfödda smågrisar 49a 48a 44a 34b

Tabell 2. INVERKAN AV TIDPUNKT FÖR TRANSPORT AV HÖGDRÄKTIGA SUGGOR PÅ DRÄKTIGHETSTID OCH

KULLRESULTAT I DELSTUDIE A.

Värden inom rad med en bokstav gemensam skiljer sig inte signifikant (p>0,05).
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FIGUR 3. Dräktighetstid skiljde sig inte på ett systematiskt sätt mellan suggor som trans-
porterats olika lång tid före beräknad grisning.

SvT nr 15 Kj  05-11-21  09.08  Sida 15



port 14–20 dagar före grisning (Tabell
2). Några säkra skillnader kunde inte
konstateras i sjuklighet mellan suggor
som transporterades olika lång tid före
beräknad grisning (Tabell 3).

Transportavstånd (studie B)
Avstånden mellan centralenheter och
satellitbesättningar varierade mellan 6
och 200 km. En regressionsanalys visade
att transportavstånden inte inverkade
signifikant på någon av de analyserade
variablerna: dräktighetstidens längd,
antalet totalt födda, levande födda och
dödfödda grisar, eller sjukdomsföre-
komst hos suggorna. 

Mottagningssätt för suggor i 
satellitbesättningar (studie B)
Inverkan av mottagningssätt på dräktig-
hetstid, kullresultat och hälsa varierade
med suggpool. I suggpool I hade sug-
gorna totalt sett en sämre hälsa om de
vid ankomst till satellitbesättning in-
hystes i grupp, jämfört med om de gick
direkt in i grisningsbox. Resultaten var
de motsatta för suggpool II (Tabell 4). 

Kullstorlekarna påverkades i vissa fall,
t ex fick suggor i suggpool I inhysta i
grupp fler levande födda smågrisar per
kull, jämfört med övriga inhysningsfor-
mer (Tabell 5). I genomsnitt var andelen
suggor med kort dräktighetstid högre
hos suggor inhysta i grupp med gemen-
sam utfodring i tråg (Figur 4), jämfört
med suggor i grupp som utfodrades
enskilt i ätbås (Tabell 6). Stressrelaterade
sjukdomar var genomsnittligt vanligare
hos suggor som direkt vid ankomsten
sattes in i grisningsboxen jämfört med
suggor som inhystes i grupp (2,3 % jäm-
fört med 0,8 %, p<0,01). Däremot var
grisningsrelaterade sjukdomar vanligare
hos suggor som inhystes i grupp jämfört
med om de vid ankomsten direkt sattes
in i grisningsboxen (6,6 % jämfört med
4,7 % [inhysning i grisningsboxen],
p<0,05). Inhysning och sätt att tilldela
foder inverkade inte signifikant på totala
förekomsten av hälsostörningar hos sug-
gorna.

DISKUSSION
Transportavstånden (6-200 km) hade i
denna studie ingen signifikant inverkan
på suggornas hälsa, dräktighetstid eller

kullresultat. Praktiska iakttagelser inom
detta projekt visar, att suggor oftast ligger
ner under den tid transportbilen rullar.
Suggor som blandas på transportbilen
visar aggressioner mot varandra mesta-
dels då transportbilen står stilla, och
längden på transporten spelar då kanske
mindre roll. Men frågan kvarstår dock
om transporter längre än 200 km på-
verkar högdräktiga suggor negativt.
Intressant hade även varit att jämföra
suggor som transporterats med sådana
som inte transporterats (inomgårdsför-
flyttning), vilket dock inte var möjligt
att göra i den här studien.

Under 1998 gjordes en inventering i
29 suggpooler med totalt 385 satellit-

besättningar (3). Det konstaterades att i
46 procent av satellitbesättningarna
inhystes de högdräktiga suggorna
enskilt i grisningsboxar när de kom från
navet och att i 31 procent hystes sug-
gorna i grupp med enskild utfodring i
ätbås. I 23 procent av satellitbesättning-
arna gick suggorna under denna period
i grupp och utfodrades i gemensamt tråg
med ca 50 cm ätutrymme per sugga.
Resultaten från den studien initierade
föreliggande studie.

Något förvånande var stressrelaterade
tillstånd vanligast hos de suggor som
efter ankomst till satellitbesättning
hystes enskilt i grisningsbox. Frågan
uppstår därför om suggor, som tidigare
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Transport, antal dagar före beräknad grisning

<7 7–13 14–20 21–36
(n=104) (n=205) (n=126) (n=279)

Stressrelaterade tillstånd % 2,9 2,0 0 0,7
Förlossningsrelaterade sjukdomar % 2,9 5,4 4,0 2,9
Infektionssjukdomar % 3,9 3,4 3,2 2,9
Dödlighet % 0 0 0,8 0,4
Totalt 9,6 10,8 7,9 6,8

Tabell 3. INVERKAN AV TIDPUNKT FÖR TRANSPORT PÅ SUGGORNAS HÄLSA OCH DÖDLIGHET I DELSTUDIE

A, PROCENT AV GRISNINGARNA.

Inga procenttal skiljer sig signifikant.

Mottagningssystem*

I 2 3

Suggpool  I
Stressrelaterade tillstånd % 1,2 1,3 0,2
Förlossningsrelaterade sjukdomar % 2,4a 12,7b 11,1b

Infektionssjukdomar % 1,1a 4,9b 2,7a

Dödlighet % 0,5 0,6 0,1
Totalt 5,0a 19,2b 13,9b

Suggpool  II
Stressrelaterade tillstånd % 2,4 1,9 1,4
Förlossningsrelaterade sjukdomar % 4,9 1,4 2,2
Infektionssjukdomar % 2,7 1,7 0,9
Dödlighet % 0,3 0,1 0,2
Totalt 10,4a 5,1ab 4,1b

Suggpool III
Stressrelaterade tillstånd % 4,8a 1,5b 1,5b

Förlossningsrelaterade sjukdomar % 5,2 3,4 5,0
Infektionssjukdomar % 5,5 3,9 2,9
Dödlighet % 1,0ab 0,4a 1,9b

Totalt 16,5 9,2 11,4

Tabell 4. INVERKAN AV MOTTAGNINGSSYSTEM I SATELLITBESÄTTNING PÅ SUGGORNAS HÄLSA OCH DÖDLIG-
HET INOM SUGGPOOL, PROCENT AV GRISNINGARNA (DELSTUDIE B).

* 1= Ingen mottagningsavdelning, suggorna direkt in i grisningsbox, 2= mottagningsavdelning, grupp-
hållning, enskild utfodring i ätbås, 3= mottagningsavdelning, grupphållning, gemensam utfodring i tråg.

Värden inom rad med en bokstav gemensam skiljer sig inte signifikant (p>0,05).
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under dräktigheten varit vana att gå i
grupp, blir mer stressade av att isoleras
under de tre sista veckorna av dräktighe-
ten. Då suggor vistas fritt i naturen läm-
nar suggan flocken först under de ett till
två sista dräktighetsdygnen för att söka
enskild plats för bobyggande (6). Det
kan därför tänkas vara stressande för
suggan att isoleras från gruppen så tidigt
som tre veckor före grisning (Figur 5).
En annan möjlig förklaring kan vara att
vissa stressrelaterade tillstånd var lättare
för djurägaren att upptäcka då suggorna
under mottagningsperioden hystes
enskilt i grisningsbox.

Omgruppering medför stress
Observationen att grisningsrelaterade
sjukdomar var vanligast hos suggor som
inhystes i grupp under sen dräktighet är
förvånande. Uppgifter från konventio-
nella besättningar visar att grisnings-
tiden är kortare och smågrisarnas hälsa
bättre om sinsuggor hyses lösgående i
grupp jämfört med om de är fixerade i
bås (1). En möjlig förklaring kan vara
att suggpoolers suggor ofta grupperas
om vid ankomst till satellitbesättningars
mottagningsavdelningar, vilket kan
medföra hög stress under sen dräktighet.
Utfodring i ätbås medför en jämnare
fodertilldelning än gemensam utfodring
i tråg. Restriktiv gemensam utfodring är
extremt stressande, speciellt för de sug-
gor som står lägst i rang (2, 14). Lågt
rankade suggor tillåts inte alltid, alterna-
tivt vågar inte, äta. Att plötsligt inte få
tillgång till foder medför, förutom en
metabolisk störning, även en stress för
suggan. Kortisolnivåerna i blodet är för-
höjda under minst 48 timmar efter en
samgruppering med foderkonkurrens
(11, 14). 

De refererade studierna är gjorda
under tidig dräktighet och visar att sug-
gan under den tidiga dräktigheten
påverkas negativt av stress (2, 10, 11,
14). Hur suggor påverkas under sen
dräktighet är inte undersökt tidigare.
Suggor som utfodrades gemensamt i
tråg i den här studien hade dock en kor-
tare dräktighetstid än de som utfodrades
enskilt i ätbås, men däremot var det
ingen skillnad i kullstorlek. Jämförelse-
vis kan konstateras att suggor och gyltor,
som stressats genom värme och över-
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Mottagningssätt*

I 2 3

Suggpool I
Dräktighetstid (dagar) 115,5a 115,5a 115,3b

Totalt  födda 11,7 12,2 12,0
Levande födda 10,9a 11,4b 11,4b

Dödfödda 0,8a 0,7ab 0,6b

Suggpool II
Dräktighetstid (dagar) 115,3a 114,9b 115,1b

Totalt födda 11,5 11,6 11,3
Levande födda 10,8 10,9 10,6
Dödfödda 0,7 0,7 0,7

Suggpool III
Dräktighetstid (dagar) 115,3a 115,4a 115,6b

Totalt födda 11,7 11,6 11,4
Levande födda 11,1 10,9 10,6
Dödfödda 0,6 0,7 0,8

Tabell 5. INVERKAN AV MOTTAGNINGSSYSTEM I SATELLITBESÄTTNINGAR PÅ DRÄKTIGHETSTID OCH KULL-
STORLEK INOM SUGGPOOL (KORRIGERADE MEDELTAL, DELSTUDIE B).

* 1= Ingen mottagningsavdelning, suggorna direkt in i grisningsbox, 2= mottagningsavdelning, grupp-
hållning, enskild utfodring i ätbås, 3= mottagningsavdelning, grupphållning, gemensam utfodring i tråg.

Värden inom rad med en bokstav gemensam skiljer sig inte signifikant (p>0,05).
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FIGUR 4. I genomsnitt var andelen grisningar med kort dräktighetstid högre hos suggor
inhysta i grupp med gemensam utfodring i tråg.

Mottagningssätt*

I 2 3

Grisningar med 8,0a 8,5b 11,0 c

<113 dagars dräktighetstid (n=1 920) (n=2 211) (n=1 634)

Kullar med 2,9 3,3 2,3
>4 dödfödda grisar (n=2 027) (n=2 479) (n=1 801)

Tabell 6. ANDEL (%) GRISNINGAR MED KORT DRÄKTIGHETSTID OCH KULLAR MED HÖG ANDEL DÖDFÖD-
DA SMÅGRISAR I RELATION TILL MOTTAGNINGSSÄTT I SATELLITBESÄTTNINGEN (DELSTUDIE B).

* 1= Ingen mottagningsavdelning, suggorna direkt in i grisningsbox, 2= mottagningsavdelning, grupp-
hållning, enskild utfodring i ätbås, 3= mottagningsavdelning, grupphållning, gemensam utfodring i tråg.

Värden inom rad med en bokstav gemensam skiljer sig inte signifikant (p>0,05).
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beläggning under mitten av dräktig-
hetsperioden, också uppvisade kortare
dräktighetstid (7). I den här studien
hade sättet att tilldela foder ingen inver-
kan på suggornas hälsa. Detta kan bero
på den korta tid, i genomsnitt 13 dagar,
som suggorna vistades i mottagningsav-
delningarna. 

Korta transportavstånd ingen 
stressor
Studie A var en ren inombesättnings-
studie i vilken enda variabeln var tiden
mellan transport och grisning. Studien
visade att inte ens extremt kort tid mel-
lan transport och beräknad grisning
inverkade speciellt negativt på suggornas
hälsa och kullresultat. Detta kan bero på
att själva transporten i sig inte utgjorde
någon kraftig stressor. De relativt korta
transportavstånden, jämte att suggorna
lastades och lossades utan provocerande
pådrivning bidrog troligen till detta.
Suggor i suggpooler förvärvar troligen
vana att låta sig transporteras. I sam-
band med transporter går suggorna där-
för oftast självmant på och av transport-
fordonen (Figur 6). 

Det är en biologisk variation i inter-
vallet mellan avvänjning och dräktighets-

givande betäckning, samt i dräktighets-
tid. Denna variation skapar i praktiken
svårighet att planera grisning i grupp,
och genererar i suggpoolssystemen en
viss spridning i tiden mellan transport

och verklig grisning. Resultaten i denna
studie indikerar att om tiden mellan
transport och verklig grisning är något
kortare än stipulerade tre veckor, för en
del av suggorna, påverkas inte deras
hälsa och kullresultat.

Nya transportregler
Enligt 4 kap 20§ Djurskyddsmyndig-
hetens föreskrifter och allmänna råd
(DFS 2004:10) om transport av levande
djur, får dräktiga suggor transporteras
fram till tre veckor före beräknad gris-
ning. Under 2007 planerar Europarådet
att utge en förordning som förbjuder
transport av djur innan förlossning
under en tid som utgör de sista tio pro-
centen av dräktighetstiden för respektive
djurslag. För suggors del skulle denna
gräns vara tolv dagar innan förlossning.
Dock tillåts de olika medlemsstaterna,
beträffande denna förordning, att ha
högre krav i nationella transportregler.

Treveckorsgränsen (svensk lagstift-
ning) är lika för alla våra livsmedels-
producerande husdjur, oberoende av
dräktighetstid. En ko är dräktig nio
månader, ett sto elva månader och en
sugga knappt fyra månader. Resultaten
av denna studie indikerar att det inte är
under en fix tidsperiod utan under en
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FIGUR 5. Resultaten tyder på att det kan vara stressande för suggan att isoleras från
gruppen så tidigt som tre veckor före grisning.
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FIGUR 6. Suggor i suggpooler förvärvar troligen vana att låta sig transporteras. I samband
med transporter går suggorna därför oftast självmant på och av transportfordonen.
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viss andel av dräktigheten som suggorna
är känsliga för provokation i form av
transport.

SAMMANFATTNING
Tiden mellan transport av suggor och
grisning, transportavstånd och mottag-
ningssätt i satellitbesättningarna stude-
rades i relation till suggornas hälsa,
dräktighetstid och kullresultat. Data
samlades in retrospektivt från fyra sugg-
pooler.

I tre suggpooler, med sammanlagt 56
satellitbesättningar och 6 307 grisningar,
studerades hur transportavstånd och
mottagningssätt inverkade på suggornas
hälsa och kullresultat. 

Transportavståndet mellan central-
enhet och satellitbesättning (6–200 km)
hade ingen inverkan på suggornas dräk-
tighetstid, kullresultat eller hälsa.
Stressrelaterade tillstånd var vanligare
hos suggor som efter mottagning i 
satellitbesättningar hystes en och en i
grisningsbox och grisningsrelaterade
sjukdomar var vanligare hos suggor som
inhystes i grupp, oavsett om de utfodra-
des i ätbås eller gemensamt i tråg.

Grupphållna suggor som i mottag-
ningsavdelningarna utfodrades gemen-
samt i tråg hade kortare dräktighetstid

än de som utfodrades enskilt i ätbås.
I en suggpool, med stor variation i tid

mellan transport och beräknad grisning,
analyserades 714 grisningar inom åtta
satellitbesättningar. Dräktighetstidens
längd, andelen dödfödda grisar samt
suggornas hälsa påverkades inte anmärk-
ningsvärt av tiden mellan transport och
grisning. Dock kunde konstateras en
något ökad förekomst av stressrelaterade
tillstånd hos suggorna och en liten ök-
ning av andelen dödfödda grisar om
suggorna transporterades kortare tid 
än två veckor före beräknad grisning
(Figur 7).

TACK
Till alla som arbetar i suggpoolerna, utan
er insats hade inte den här uppföljningen
varit möjlig. 

SUMMARY
Transport and reception of pregnant
sows in satellite herds of sow pools
At present, about 15–20 % of the
Swedish piglet production takes place
within sow pools. A sow pool consists of
one central unit, where mating takes
place, and where the dry sows are kept.
About three weeks before expected far-
rowing, the pregnant sows are transported

to the satellite herds. In the satellite
herds, the sows farrow and stay until
weaning (after approximately 5 weeks 
of lactation). After weaning, the sows
are transported back to the central unit
to start their next reproductive cycle, or 
are sent to slaughter (planned culling).
The satellite herds subscribe for a speci-
fied amount of pregnant sows every 4th,
8th or 16th week, keep the piglets, and
return the empty sows back after 
weaning together with a leasing fee. A
number of environments, herdsmen and
transportation distances are involved in
this production system. The purpose of
the present study was to investigate if
stressful handling of the sows, in terms
of transportation and relocation during
late pregnancy, will interfere with the
sows health-status, gestation length and
litter size.

This study is based on data from four
Swedish sow pool units with in total 
64 satellite-herds. The data analysed
covered 7 021 farrowing events during
1997 to 1998. 

The sows were transported to the
satellite herd from less than seven days
to 36 days before farrowing. The distance
from the central unit to the satellite-
herds varied between 6 and 200 km. In
the satellite-herds, sows were in most
cases group-housed on deep-straw with
or without individual feeding, until
expected farrowing when the sows were
moved to the farrowing unit where 
they were housed individually. In some 
satellite-herds sows were housed indi-
vidually in farrowing-pens when they
arrived there.

The result shows that stressful hand-
ling of the sows, in terms of transporta-
tion and relocation during late pregnancy,
will interfere with the sows health-status,
gestation length and litter size, if the
sows were transported earlier than two
weeks before farrowing. Stressful symp-
toms were more common among sows
housed individually in the farrowing-
pens already from arrival to the satellite
herd. Health disturbances associated
with farrowing were more common
among sows which were group-housed
(at arrival to the satellite herds) in-
dependently if they were individually
fed or group-fed. Sows which were
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FIGUR 7. Det kunde konstateras en liten ökning av andelen dödfödda grisar om 
suggorna transporterades kortare tid än två veckor före beräknad grisning.
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group-fed had a somewhat shorter
gestation length compared to sows that
were individually fed. 
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I tre artiklar i Svensk Veterinärtid-
ning lämnas en redogörelse för de
biverkningar som rapporterats till
Läkemedelsverket av landets vete-
rinärer under 2004. I den första
artikeln beskrivs biverkningarna hos
häst, nöt och svin. I den artikeln
återfinns även information om hur
rapporterna fördelas på djurslag
och mellan läkemedelsgrupper. 
I den andra artikeln redogörs för
biverkningarna hos hund. I den
tredje artikeln (föreliggande) be-
skrivs biverkningarna hos katt och
iller samt reaktioner hos människa
på veterinärmedicinska preparat. 

KATT
Av de 376 rapporter som under 2004
skickades in till Läkemedelsverket rör
64 katt. De flesta rapporterna för katt
gäller vaccinationsbiverkningar (Figur
1). Därefter följer biverkningar i sam-
band med behandlingar mot parasit-
sjukdomar och infektionssjukdomar.
Här görs en genomgång av de rapporter
som kommit in för katt. I anslutning till
detta diskuteras ibland mekanismerna
bakom de negativa reaktionerna.

Vaccinationsbiverkningar
I Tabell 1 ges en översikt av de rapporter
som kommit in rörande vaccinationsbi-
verkningar. Det framgår av tabellen att
de flesta rapporterna rör Nobivac®

Tricat vet och Felocell CVR vet, som
båda innehåller levande försvagade
(attenuerade) virus mot kattpest (pan-
leukopenivirus) och kattsnuva (calici-

virus och rhinotracheitisvirus). Det
framgår av tabellen att biverkningar rap-
porterats både för vuxna katter av olika
åldrar och för kattungar (från första 
vaccinationen). I en del fall drabbades
flera kattungar i samma kull. Både ras-
katter och huskatter (blandraskatter)
finns med i materialet. Biverkningarna
fördelas ganska lika mellan könen.
Incidensen rapporterade biverkningar
varierar från 1,0 till 7,2 rapporter per 
10 000 vaccindoser. Uppgifter från den
engelska veterinärmedicinska biverk-
ningsövervakningen (VMD Suspected
Adverse Reaction Surveillance Scheme),
baserade på data från perioden 1995–
1999, visar en incidens för kattvaccina-
tioner på 0,61 biverkningar per 10 000

vaccindoser (4).
I Tabell 1 ges en översikt av de biverk-

ningssymtom som rapporterats. Den
enskilda katten kan ha visat ett eller flera
av de angivna symtomen. Hos en del
katter sågs en kort stund efter vaccina-
tionerna akuta reaktioner med nedsatt
allmäntillstånd, kräkningar och feber.
Andra symtom som rapporterades var
svullnad i huvudet, klåda i huvud och
på tassar, erytem, diarré, andnöd och
ataxi (Figur 2). Hos flera katter rappor-
terades lokala reaktioner på injektions-
platserna i form av sår, svullnad och/
eller alopeki. Ett par katter som vaccine-
rades med Felocell CVR vet reagerade
efter ett par dygn – en vecka med feber
och tecken på polyartrit (hälta, stela

HANS TJÄLVE, leg veterinär, VMD, professor.*

Läkemedelsbiverkningar hos djur 
rapporterade under 2004, del 3

❘ ❙❚ vetenskap
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FIGUR 1. Av de 376 rapporter som under 2004 skickades in till Läkemedelsverket rör 64
katt. De flesta rapporterna för katt gäller vaccinationsbiverkningar. 
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rörelser, svårigheter att gå). Symtomen
gick över på ett par dagar. 

Fem dödsfall finns anmälda. En katt
(fem år gammal) som vaccinerades med
Nobivac® Tricat vet fick inom 30 minu-
ter kramper och dog. I en rapport med-

delas att tre kattungar (nio veckor
gamla) som vaccinerades med Nobivac®

Tricat vet en till två dagar efter vaccina-
tionerna fick symtom i form av kräk-
ningar och diarré. De behandlades med
antibiotika och vätska. En kattunge till-

frisknade, men två dog fyra till fem
dagar efter insjuknandet. I en annan
rapport meddelas att en kattunge (åtta
veckor gammal), som vaccinerades med
Nobivac® Tricat vet, insjuknade med
kräkningar och diarré ca tio dagar efter
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Vaccin Antal Ras och kön Ålder Tid efter vaccination Symtomens Symtoma

rapporter till första symtom duration

Nobivac 29
Tricat vet Incidens: 

1,4 rapport 
per 10 000 
sålda doser

Felocell 18
CVR vet Incidens: 

2,3 rapport 
per 10 000 
sålda doser

Fel-O-Vax 3
IV vetb Incidens: 

7,2 rapport
per 10 000 
sålda doser

Fel-O-Vax 1
PCT vetc Incidens: 

1,0 rapport 
per 10 000
sålda doser

Tabell 1. VACCINATIONSBIVERKNINGAR HOS KATT 2004: INCIDENS, RAS OCH KÖN, KATTERNAS ÅLDER, TID EFTER VACCINATION TILL FÖRSTA SYMTOM, SYMTOMENS

DURATION OCH TYP AV SYMTOM.

a Siffrorna anger antalet katter som visade de angivna symtomen; hos en del katter sågs mer än ett symtom. 
b Licenspreparat innehållande avdödade panleukopeni-, calici- och rhinotracheitisvirus samt avdödat Chlamydia psittacci
c Licenspreparat innehållande avdödade panleukopeni-, calici- och rhinotracheitisvirus.

abessinier: 3 st
main coon: 1 st
norsk skogkatt: 
2 st
perser: 2 st
ragdoll: 1 st
huskatt: 20 st

honor: 13 st
kastr. hona: 1 st
hanar: 9 st
kastr. hanar: 5 st
okänd: 1 st

birma: 1 st
huskatt: 17 st

honor: 6 st
kastr honor: 3 st
hanar: 5 st
kastr. hanar: 3 st
okänd: 1 st

perser: 1 st; hona
ragdoll: 2 st; en
hona och en hane 

huskatt; hane

8 v: 2 st
9 v: 3 st
3 mån: 3 st
4 mån: 2 st
6 mån: 4 st
7 mån: 1 st
1 år: 4 st
3 år: 2 st
4 år: 1 st
5 år: 1 st
6 år: 2 st
9 år: 1 st
10 år: 2 st
13 år 1 st

9 v: 2 st
3 mån: 2 st
4 mån: 3 st
6 mån: 1 st
1 år: 1 st
2 år: 1 st
3 år: 4 st
4 år: 1 st
7 år: 1 st
okänd: 2 st

persern: 
10 v
ragdollerna: 
3 år

1 år

<15 min: 3 st
15 min–3 tim: 14 st
3–12 tim: 3 st
>12 tim: 9 st

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

persern: dagen efter
vaccinationen;
ragdollerna: den
ena ca. 12 tim; 
den andra en vecka

10 tim

1–3 tim: 3 st
3–12 tim: 8 st
>12 tim: 18 st

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

persern: ett par tim;
ragdollerna: den ena
ca 1 d; den andra en
längre tid

bra dagen därpå

kräkningar: 12 st
hälta/ataxi: 5 st
svullnad i huvudet: 6 st
diarré: 5 st
alopeki/reaktion på 
injektionsplatsen: 3 st
andnöd: 3 st
klåda: 2 st
feber: 2 st
ont i framtassar: 1 st
erytem: 2 st
chock/kraftigt sänkt AT:
4 st;
en katt (5 år) dog inom
30 min efter 
vaccinationen;
3 kattungar (8–9 v) fick
kräkn och diarré och
dog 1 v (2 st) resp. 2 v
(1 st)  efter vacc.

trötthet/slöhet: 9 st
feber: 6 st
hälta: 4 st
kräkningar: 4 st
knöl på inj.-platsen: 3 st
diarre´: 2 st
takypné/hyperventila-
tion: 2 st
chock/kraftigt sänkt AT:
1 st;
en katt hittades död
andra natten efter 
vaccinationen

persern: kraftiga 
kräkningar, diarré.
ragdollerna: den ena
svullnad i huvudet,
klåda och feber; den
andra alopeki på injek-
tionsplatsen

kräkningar, vinglig, slö 
40,5 °C
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vaccinationen och dog fyra dagar senare.
En katt (ett år gammal) blev dagen efter
vaccinationen med Felocell CVR vet
slö, den ville inte äta eller dricka och ena
bakbenet ville inte följa med. Djur-
ägaren hittade katten död natten därpå.

Orsaker till biverkningarna
Vaccinationsbiverkningar kan yttra sig i
form av lokala eller systemiska reaktio-
ner och vara immunologiskt eller icke-
immunologiskt betingade. Som orsak
till de systemiska reaktionerna anges
främst svar från immunsystemet. Andra
orsaker kan vara vaccinvirulens till följd
av replikering av virus från levande
modifierade vacciner och adjuvanstoxi-
citet (6). De systemiska reaktioner som
angivits här återspeglar i huvudsak det
biverkningsspektrum som beskrivits i
litteraturen. Vad gäller rapporterna om
hälta och svårigheter att gå hos katter
som vaccinerats med Felocell CVR vet,
finns det i den tidigare svenska biverk-
ningsrapporteringen meddelanden om
sådana reaktioner (10). Det finns upp-

gifter i litteraturen om att vaccination
med modifierat levande calicivirus kan
ge polyartrit med hälta och ledsmärtor
(1). Det är känt att en del stammar av
felint calicivirus har en predilektion för
leder (2). 

I flera fall observerades lokala reaktio-
ner på injektionsplatserna (sår, svullnad,
alopeki). Som beskrivits i tidigare artik-
lar i Svensk Veterinärtidning (7, 10) kan
vaccininjektioner ge upphov till en gra-
nulomatös reaktion, som kan leda till 
en malign transformation av fibroblaster
eller myofibroblaster, vilket ger upphov
till fibrosarkom. Inga sådana fall rappor-
terades dock under 2004. Induktion av
dessa tumörer kan erhållas efter subku-
tan eller intramuskulär injektion till katt
av vilket läkemedel som helst som leder
till en inflammation på injektionsplat-
sen och är således inte bara relaterad till
vaccinationer (3). Risken att injektions-
platsrelaterade fibrosarkom ska fram-
kallas är låg, men den ökar med antalet
injektioner som ges på samma ställe.

Antiparasitära medel 
Inom gruppen antiparasitära medel
finns tre rapporter för fipronil (Front-
line vet). I en rapport meddelas att en
katt drabbades av kräkningar och diarré

efter behandling med Frontline spot-on
vet. Katten tillfrisknade efter fyra dagars
vård på klinik. Då behandlingen med
Frontline spot-on vet upprepades efter
fyra veckor erhölls samma symtom igen.
En katt som av misstag fick en för stor
dos Frontline spot-on vet blev slö i ett
par timmar men var sedan OK. En katt
som fick Frontline spot-on vet i öronen
(två droppar per öra) mot öronskabb
(Otodectes) fick kraftigt nedsatt hörsel.
Misstanke finns att trumhinnorna varit
skadade och att preparatet därför nått
mellanörat/innerörat.

I en rapport meddelas att en katt som
fick pyrantel-pamoat (Banmith® vet oral
pasta) efter ca en timme fick ett starkt
nedsatt allmäntillstånd med svag and-
ning, bleka slemhinnor, svag hjärtverk-
samhet och blod ur anus. Katten avlivades
i agonalt tillstånd. En rapport rör en katt
som av sin ägare fick Ivomec® oral pasta
(ivermektin) avsedd för häst (oklart hur
mycket). Den blev ataktisk samt ljud-,
ljus- och beröringskänslig. Katten fick
vätska och repade sig efter två dagar.  

Det finns två meddelanden om katter
som av djurägare av misstag behandlats
med Exspot vet spot-on lösning (perme-
trin), som är ett preparat registrerat mot
fästingar, loppor och löss hos hund.
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FIGUR 2. Biverkningssymtom som rappor-
terades efter vaccination var bland andra
klåda i huvud och på tassar, erytem, diarré,
andnöd och ataxi. 

FIGUR 3. En katt som av misstag behandlats med Exspot vet spot-on lösning fick neuro-
logiska symtom, men badades och tvättades och återhämtade sig sedan. 

SvT nr 15 Kj  05-11-21  09.08  Sida 23



Preparatet får inte ges till katt, vilket
anges på förpackningen. Katter som får
Exspot vet reagerar med neurologiska
symtom i form av kramper och ataxi. I
det ena av de nu aktuella fallen sågs
sådana symtom. Katten behandlades
med diazepam (Stesolid Novum injek-
tionsvätska) och fenobarbital (Fenemal
Recip injektionsvätska), men den gick
inte att rädda. Den andra katten, som
hade liknande men lindrigare symtom,
badades och tvättades och återhämtade
sig sedan (Figur 3).

Medel mot infektionssjukdomar
Inom gruppen ”QJ – Infektionssjukdo-
mar” finns tre rapporter för enrofloxacin
(Baytril® vet), som är ett fluorokinolon-
antibiotikum. I ett fall märkte en djur-
ägare att en katt, som sedan två veckor
stod på behandling med Baytril® vet
tabletter (ca 4 mg/kg kroppsvikt/dygn)
mot en urinvägsinfektion, började se
sämre. Behandlingen avbröts och katten
blev bra. Det finns enstaka rapporter
från Europa och USA om att enrofloxa-
cin är retinotoxiskt hos en del katter 
och därför hos känsliga individer kan ge
ögonskador och blindhet (5, 8). Orsa-
ken till retinotoxiciteten är oklar. För att
minimera risken för ögonskador rekom-
menderar företaget (Bayer) att man inte
ska överskrida dosen 5 mg/kg kropps-
vikt/dygn. En annan katt som fick
enrofloxacin (Baytril® vet injektionslös-
ning) blev efter ca en timme okontakt-
bar. Den vandrade sakta omkring med
muskelryckningar i extremiteterna, rest
ragg och dilaterade pupiller. Den åter-
hämtade sig efter ca en timme. Hos en
katt som fick Baytril® vet tabletter sågs
kräkningar och diarré som upphörde då
behandlingen avslutades. 

En katt som fick amoxicillin
(Vetrimoxin® vet tabletter) reagerade
efter tre dagars behandling med kräk-
ningar och inappetens. Hos en katt som
fick amoxicillin + kalvulansyra (Synulox
vet) observerades i anslutning till ett
operationssår håravfall, som veterinären
misstänkte skulle kunna vara läkeme-
delsbetingat.

Övrigt
En katt fick medetomidin (Domitor
vet) inför en undersökning och därefter,

för att upphäva effekten, atipamezol
(Antisedan vet). Den slutade då andas
och fick hjärtstillestånd. Intensivbe-
handling var resultatlös och katten dog.
En katt fick mot en allergi hydroxicin
(Atarax tabletter), som är en histamin
H1-receptorantagonist. Efter ca två
månaders behandling började katten
skaka i huvudet och i andra delar av
kroppen. Behandlingen avbröts och kat-
ten blev inom fyra dagar normal igen.
En katt fick för förhindrande av löpning
medroxyprogesteron (Promon vet injek-
tionsvätska) subkutant vid tre tillfällen.
På platsen för injektionerna utvecklades
ett sårigt och hårlöst område. En katt
som fick prednisolontabletter i samband
med en anemi fick ett ändrat beteende,
främst i form av aggressivitet. Den fick
fenobarbital (Fenemal tabletter) och
propranolol (tabletter) och blev succes-
sivt bra. En katt (nio månader gammal)
som av sin ägare fick två tabletter Ipren
(ibuprofen) à 400 mg dog efter fyra
dygn.

ILLER
Det finns fyra rapporter om biverkningar
hos illrar efter vaccination med Fervac-
D (valpsjukevaccin) (Figur 4). I alla fal-

len framkallades akuta anafylaktiska
reaktioner i nära anslutning till vaccina-
tionerna. En iller reagerade 20 minuter
efter vaccinationen med hyperventila-
tion, låg hjärtfrekvens och medvetslös-
het. Den fick kortison och återhämtade
sig efter ca 45 minuter. En annan iller
reagerade ca tio minuter efter vaccina-
tionen med kraftigt sänkt allmäntill-
stånd, bleka slemhinnor, lindrig svull-
nad i huvudet, kräkningar och blodig
vattentunn diarré. Den fick kortison
och vätska och blev bättre efter ett par
timmar. En iller reagerade 15 minuter
efter vaccinationen med frekventa kräk-
ningar. Den blev sedan apatisk och cya-
notisk och fick blodblandad diarré. Den
fick kortison och vätska och blev bättre
efter någon timme. En iller vaccinerades
två gånger med sex veckors mellan-
rum med Fervac-D och reagerade båda
gångerna med slöhet, apati, kräkningar
och blodig diarré. Den behandlades
med kortison och återhämtade sig.

REAKTIONER HOS MÄNNISKA PÅ
VETERINÄRMEDICINSKA PREPARAT
Det finns tre rapporter om reaktioner
hos människa till följd av exponering 
för pyretroider registrerade för veterinär-
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FIGUR 4. Det finns fyra rapporter om biverkningar hos illrar efter vaccination med 
Fervac-D (valpsjukevaccin).
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medicinskt bruk (i två fall permetrin/
Exspot vet spot-on lösning, i ett fall del-
tametrin/Scalibor® vet halsband). I ett
av fallen meddelades att en djurägare
dagen efter att hon behandlat sina hun-
dar med Exspot vet förlorade känseln i
tungan och delvis även smakförnimmel-
ser. Hon blev sedan sakta bättre. I ett
annat fall fick en hundägare svettningar
och hjärtklappning efter att han sovit i
sängen tillsammans med hundar som
behandlats med Exspot vet. I ytterligare
ett fall fick en djurägare som stod bred-
vid sin hund när ett Scalibor-halsband
anbringades en ”konstig smak i mun-
nen” samt ”påverkan på kinder och
ögonbryn”. Det finns i den tidigare
svenska biverkningsrapporteringen ett
par meddelanden om reaktioner hos
människa efter kontakt med pyretroider
avsedda för veterinärmedicinskt bruk
(9). Det finns även från England och
USA flera meddelanden om reaktioner
hos människa efter kontakt med pyret-
roider för veterinärmedicinskt bruk.
Det har i dessa fall som regel varit milda
till moderata hudreaktioner med över-
gående symtom, men det finns också
rapporter om allvarligare allergiska och
respiratoriska reaktioner.

Det finns en rapport om en djur-
sjukvårdare som efter en accidentell själv-

injektion med Domitor vet (medetomi-
din) och Torbugesic (butorfanol) fick ett
kraftigt sänkt medvetande (Figur 5).
Det hela gick dock bra.

AVSLUTNING
Rapporteringen av läkemedelsbiverk-
ningar innebär möjligheter att upptäcka
nya biverkningar hos djur och att bevaka
kända negativa läkemedelseffekter. Man
bör vara extra observant på nya preparat
under de första åren efter introduktio-
nen. Det finns för veterinärer, liksom
för viss personal inom human hälso- och
sjukvård, en författningsmässig skyldig-
het att rapportera vissa biverkningar. För
veterinärer anges detta i Läkemedelsver-
kets författningssamling LVFS 2001:12,
11 § enligt följande: ”Veterinärer skall
till Läkemedelsverket snarast rapportera
samtliga allvarliga biverkningar, samt-
liga oförutsedda biverkningar, samtliga
biverkningar hos människor som upp-
stått till följd av exponering för veteri-
närmedicinskt läkemedel samt sådana
biverkningar som synes öka i frekvens”. 

Det är av stort värde att de negativa
läkemedelsreaktioner som ses anmäls.
Rapporteringen bör ske redan vid miss-
tanke om biverkan. Jag vill tacka alla
kolleger som har skickat in biverknings-
rapporter.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs
reported in Sweden during 2004, 
part 3
This article is the third in a series of
three, describing the suspected adverse
drug reactions reported by Swedish
veterinarians during 2004. The article
describes reports of adverse reactions in
the cat and the ferret and reports of
adverse reactions in humans to drugs
registered for use in animals. In cats
negative effects of vaccines were the
most frequently reported adverse re-
actions. Examples of other drugs which
were reported to cause negative effects
in cats are antibiotics and antiparasitic
agents. There were two reports for cats,
which were given permethrin (Exspot
vet spot-on) by the animal owners. This
drug, which is a pyrethroid insecticide,
is only registered for dogs. One of the
cats died, whereas the other recovered.
There were four reports in ferrets, which
showed acute anaphylactic reactions
after being vaccinated against distemper.
There were three reports of humans
who experienced rather mild negative
reactions after that their dogs had been
treated with pyrethroids (permethrin or
deltamethrin). In one report it is in-
formed that an animal health care pro-
fessional, who accidentally injected
medetomidine and butorphanol, got a
lowered consciousness but recovered.
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FIGUR 5. Det finns en rapport om en djursjukvårdare som efter en accidentell självinjek-
tion med Domitor vet (medetomidin) och Torbugesic (butorfanol) fick ett kraftigt sänkt
medvetande. ➤
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Att tolka sjukdomsstatistik och
undvika de mest uppenbara fallgro-
parna är en del av den ”veterinära
allmänbildningen”, men kan vara
svårt för den som inte gör det 
dagligen. Författarna har därför
sammanställt och förklarat några 
i sammanhanget viktiga begrepp.

INLEDNING
Sjukdomsdata används i många samman-
hang inom veterinäryrket, exempelvis i
bedömningar av sjukdomsrisker för djur
från olika regioner eller risken att en
animalieprodukt innehåller smittämne,
vid rådgivning till djurägare och allmän-
het, liksom vid bedömning och hante-
ring av olika kliniska misstankar. Att
tolka sjukdomsstatistik och undvika de
mest uppenbara fallgroparna är en del
av den ”veterinära allmänbildningen”,
men kan vara svårt för den som inte gör
det dagligen. Nedan följer en kort repe-
tition av några i sammanhanget viktiga
begrepp. Förhoppningen är att det skall
kunna vara till hjälp för att bättre förstå
vad som ”döljer sig bakom siffrorna”. 

I del 2 av artikelserien, som publice-
ras längre bak i denna tidning, följer en
diskussion kring de tre infektionssjuk-
domarna salmonella, tuberkulos och
BSE vars förekomst ofta jämförs mellan
olika länder.

PREVALENS/INCIDENS
Sjukdomsförekomst rapporteras ofta
som prevalens eller incidens. Med pre-
valens menas andelen fall som påvisas
vid en viss tidpunkt (dvs antal positiva/

antal provtagna), medan incidens inne-
bär antal nya fall under en viss tidsperiod
(vanligen ett år) (Figur 1). För sjukdomar
med lång inkubationstid och långsamt
förlopp, t ex tuberkulos, kan prevalen-
sen vara betydligt högre än incidensen
eftersom varje fall av sjukdomen ”kvar-
står” under lång tid medan de nya fallen
tillkommer långsamt. För sjukdomar
med kortare inkubationstid, såsom sal-
monella, kan incidensen vara högre än

prevalensen eftersom samma djur kan
hinna återinfekteras under ett år (och
därmed bidra flera gånger till en årsinci-
dens).

PASSIV/AKTIV ÖVERVAKNING
En grundläggande fråga vid tolkning av
sjukdomsdata är om informationen
grundar sig på passiv eller aktiv övervak-
ning. Passiv övervakning ger oftast
intryck av betydligt lägre sjukdomsföre- ➤

FIGUR 1. Med prevalens menas andelen fall som påvisas vid en viss tidpunkt (dvs antal
positiva/antal provtagna), medan incidens innebär antal nya fall under en viss tidsperiod
(vanligen ett år). 
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komst än aktiv övervakning. Passiv
övervakning innebär att statistiken 
baseras på rapportering av kliniska fall,
antingen redan vid klinisk misstanke
eller då diagnosen fastställs på laborato-
rium. Detta förutsätter att djurägare och
veterinärer känner igen sjukdomen,
samt att prov tas från misstänkta fall.
Aktiv övervakning innebär att man
bedriver undersökningar för sjukdomen
i djurpopulationen. Sådana undersök-
ningar kan grundas på riktad provtag-
ning för sjukdomen ifråga eller slumpvis
utvalda prover, t ex från slaktmaterial,
prover tagna inom kontrollprogram för
andra sjukdomar eller ur en normal-
population av individer. Vilken/vilka
metoder för övervakning som används
beror på syftet med undersökningen,
men är ofta också ett praktiskt och eko-
nomiskt övervägande. I många fall väljer
man passiv övervakning för att något
annat inte är genomförbart. Dock kan
ett land som bedriver passiv övervak-
ning och säger sig inte ha några fall av
en sjukdom aldrig jämställas med ett
land som bedriver riktad provtagning i
högriskgrupper och inte påvisar sjuk-
domen.

POPULATION OCH URVAL
Det är inte bara viktigt att veta om över-
vakningen är passiv eller aktiv, vid en
aktiv övervakning är det även av värde
att veta hur den är utformad och där-
med hur väl de prov som har analyserats
speglar situationen. Vill man försäkra
sig om att en sjukdom inte finns i landet
är riktad provtagning anpassad till den
specifika sjukdomen att föredra, medan
om man vill ha en så korrekt bild som
möjligt av andelen infekterade djur
provurvalet bör göras slumpvis på hela
populationen. 

För att en övervakning/studie skall
vara representativ för populationen och
spegla den sanna situationen är känne-
dom om studiepopulationen viktig. Ett
korrekt urval skall ta hänsyn till popula-
tionens storlek och struktur, näringens
uppbyggnad, geografiska faktorer, kun-
skap om sjukdomen och lämplig prov-
tagning samt analysmetod. Då risken att
ett djur är infekterat kan vara ojämnt
fördelad, t ex över åldersgrupper och
geografiska områden, bör det slump-

mässiga urvalet dessutom stratifieras.
Detta betyder att populationen först
delas in i olika undergrupper med olika
förväntad sjukdomsrisk och sedan sker
provtagning slumpmässigt (randomise-
rat) inom dessa grupper. En annan faktor
att ta hänsyn till är att samma urvals-
metoder inte nödvändigtvis lämpar sig
för sjukdomar med helt olika spridnings-
mönster, vilket kan vara en begränsning
om man vill samla in data om flera sjuk-
domar samtidigt. Återigen är det ofta
praktiska och ekonomiska begränsningar
som avgör hur övervakningen utformas.

Antalet prover i en undersökning är
också av betydelse, men färre prover
som tagits ut på ett korrekt sätt kan ge
en bättre bild än fler prover uttagna på
ett icke genomtänkt sätt. Exempelvis
kan en prevalens baserad på tre hundra
prover uttagna på gårdsnivå enligt statis-
tiskt korrekta metoder (randomiserat
urval, stratifiering om relevant etc) i en
population ge en oerhört mycket bättre
bild än tusen prov uttagna från friska
djur vid större slakterier i samma popu-
lation. Å andra sidan kan det senare vara
ett kostnadseffektivt sätt att övervaka i

ett skede då man slutfört ett bekämp-
ningsprogram och utrotat sjukdomen,
dvs då man på goda grunder anser sig ha
kännedom om sjukdomsförekomsten
(eller snarare frånvaron av densamma).

PROVTAGNING/DIAGNOSTIK
Hur prov tagits ut kan ha betydelse för
möjligheten att diagnostisera infektio-
ner och dra korrekta slutsatser av analys-
resultaten. Det kan t ex röra sig om vilket
material som tas ut för analys, prov-
mängd, eventuell poolning av prov och
hur fort ett prov analyseras efter prov-
tagning. Förutom detta har även kun-
skap om vilken diagnostisk metod som
har använts betydelse. Används bakterio-
logisk odling kan den påvisade prevalen-
sen t ex variera beroende på vilka
odlingsmedier som används (Figur 2)
och serologiska metoder påvisar ofta
bara vissa serotyper av smittämnet. 

SENSITIVITET/SPECIFICITET
Undersökningsmetodikens sensitivitet
och specificitet är också av avgörande
betydelse för sjukdomsstatistikens till-
förlitlighet. Sensitiviteten är sannolik-
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FIGUR 2. Används bakteriologisk odling kan den påvisade prevalensen t ex variera 
beroende på vilka odlingsmedier som används. 
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heten att ett infekterat djur blir positivt
i testen medan specificiteten är sannolik-
heten att ett icke infekterat djur blir
negativt. Baserat på detta och på känne-
dom om prevalensen i populationen kan
man sedan uppskatta sannolikheten att
ett enskilt positivt prov verkligen betyder
att djuret är infekterat (positivt predik-
tivt värde) och sannolikheten att ett
negativt provresultat innebär att djuret
inte är infekterat (negativt prediktivt
värde). Dessa värden underlättar tolk-
ningen av sjukdomsdata, och vid bedöm-
ning av kliniska prov, men är sällan 
tillgängliga eftersom den detaljerade
bakgrundsinformation som krävs för
beräkningarna vanligen inte rapporteras.

ANMÄLNINGSPLIKT
En grundförutsättning för sjukdoms-
statistik är ett rapporteringssystem som
fungerar i hela kedjan från veterinär i
fält, till laboratorium och myndighet
(Figur 3). Anmälningsplikten kan variera
mellan olika länder, vilket har betydelse
för vad som kan jämföras. Som exempel
kan salmonella nämnas där alla sero-
typer är anmälningspliktiga i Sverige
medan endast vissa rapporteras i andra
EU-länder. Ett annat exempel är tuber-
kulos som i några EU-länder bara
anmäls vid förekomst på vissa djurslag.

FRIHETSSTATUS
Genom internationella organ (EU och
OIE) kan frihetsstatus erhållas för vissa
sjukdomar, t ex tuberkulos, leukos och
brucellos. Denna status kan fås på
besättnings-, regional eller nationell
nivå. För vissa sjukdomar betyder ”fri”
att sjukdomen förekommer under en
viss fastställd prevalens, i ett land med
en stor population kan detta i realiteten
innebära att ett betydande antal djur är
infekterade. Ofta är frihetsstatus för-
knippat med lägre krav på provtagning
av djur vid import. Detta kan dock
innebära en viss risk, om än liten, för
införande av infektionen vid import av
levande djur. 

DISKUSSION
Som framgår av resonemangen krävs det
ofta en hel del information för att med
säkerhet kunna tolka och jämföra sjuk-
domsdata. Att en sjukdom inte har rap-

porterats i ett land eller en region kan
betyda allt ifrån att det genom omfat-
tande övervakning av populationen fast-
ställts att den inte förekommer, till att
sjukdomen inte ens är anmälnings-
pliktig och ingen har undersökt dess
förekomst. Vidare kan det vara så att
prevalensen av en sjukdom till synes är
högre i ett område jämfört med ett
annat endast på grund av att provtag-
ningen är annorlunda eller att diagnos-
tiken skiljer sig åt. Syftet med denna
artikel är att påminna om vad det är vik-
tigt att tänka på vid bedömning av sjuk-

domsstatistik. Många gånger är det svårt
att få reda på all bakgrundsinformation
som man skulle vilja ha, men bara
genom att ha i åtanke vad som kan dölja
sig bakom siffrorna kan man oftast själv
dra en bättre slutsats.

*SOFIA BOQVIST, VMD, Avdelning för
sjukdomskontroll, SVA, 751 89 Uppsala.
SUSANNA LEWERIN-STERNBERG, VMD,
Avdelning för sjukdomskontroll, SVA, 
751 89 Uppsala.
MARIA NÖREMARK, leg veterinär, Avdelning
för sjukdomskontroll, SVA, 751 89 Uppsala.
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FIGUR 3. En grundförutsättning för sjukdomsstatistik är ett rapporteringssystem som 
fungerar i hela kedjan från veterinär i fält, till laboratorium och myndighet.
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Jämförelser av sjukdomsdata mellan
olika länder och olika tidpunkter
måste ofta göras. Bakomliggande
skillnader i övervakning och rappor-
tering är ofrånkomliga, men måste
beaktas vid bedömning av skillna-
der och trender. I följande artikel
förs en diskussion kring viktiga
aspekter där de tre infektionssjuk-
domarna salmonella, tuberkulos
och BSE används som exempel.

INLEDNING
Att korrekt tolka sjukdomsdata är vik-
tigt ur både ett nationellt och interna-
tionellt perspektiv, t ex för att tolka tren-
der inom/mellan landet/länder och
bedöma effekter av insatta kontroll-
program/åtgärder. I del 1 av vår artikel-
serie diskuteras olika epidemiologiska
begrepp som har betydelse för tolkning
av sjukdomsdata. I denna artikel förs 
en diskussion kring viktiga aspekter där
tre olika infektionssjukdomar (salmo-
nella, tuberkulos och BSE) använts som 
exempel. Resonemangen är dock all-
mängiltiga och går att applicera även på
mer ”vardagliga” sjukdomar.

SALMONELLA
För salmonelladata är en av de kritiska
punkterna vilka salmonellatyper som
inkluderas i statistiken. I Sverige är alla
serotyper hos samtliga djurslag anmäl-
ningspliktiga, då alla bedöms kunna 
orsaka sjukdom hos människa. Anmäl-
ningsplikten är av avgörande betydelse
för den svenska salmonellakontrollen,

både för att främja humanhälsan och
behålla de svenska salmonellagarantierna.
I många EU-länder med högre prevalens
av salmonella rapporteras endast fynd av
Salmonella typhimurium och S enteritidis
hos djur eftersom de är vanligast före-

kommande i samband med human-
infektioner.

Övervakning i Sverige
Svensk salmonellakontroll omfattar hela
livsmedelsproduktionen, från foderråva-

SOFIA BOQVIST, VMD, SUSANNA LEWERIN-STERNBERG, VMD och
MARIA NÖREMARK, leg veterinär.*

Hur jämförs sjukdomsdata? – del 2

Exempel med salmonella, tuberkulos 
och BSE 

❘ ❙❚ vetenskap

FIGUR 1. Den aktiva övervakningen av salmonella bygger på obligatorisk provtagning 
i alla fjäderfäbesättningar.
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ror till färdiga livsmedel. I den här arti-
keln tas dock endast övervakningen i
djurbesättningar upp. 

I djurbesättningar bedrivs övervak-
ningen både passivt och aktivt. Den pas-
siva övervakningen baseras på kliniska
misstankar och provtagning av dessa,
samt material uttaget vid obduktion och
nödslakt, där också de flesta fallen upp-
täcks. Eftersom nödslakten minskar och
så småningom förväntas försvinna helt,
är det viktigt att djur obduceras och
provtas för salmonella även framöver. På
så sätt kan infekterade besättningar
identifieras i ett tidigt skede för att för-
hindra vidare smittspridning. Veterinär-
kåren har här en viktig roll att spela. 

Den aktiva övervakningen bygger på
obligatorisk provtagning i alla fjäderfä-
besättningar (Figur 1), samt frivillig
kontroll i avelssvinbesättningar inom
BIS-programmet. Det officiella kon-
trollprogrammets provtagning på slakte-
rier av fjäderfä, svin och nöt syftar å
andra sidan huvudsakligen till att doku-
mentera den svenska salmonellasitua-

tionen och är inte primärt utformat för
att påvisa smittade besättningar.

Provtagning
För salmonellaundersökningar som
baseras på träckprov är det av stor vikt
med korrekt provtagning eftersom bara
en begränsad del av tarminnehållet kan
undersökas. Tillräcklig mängd faeces i
provet är därmed avgörande och ett
svabbprov räcker inte eftersom odlings-
metodiken medför att det krävs en 
relativt hög förekomst av bakterier för
att få ett positivt svar. Därmed är data
baserade på svabbprovtagning från rek-
tum i praktiken oanvändbara för att
bedöma salmonellaförekomst.

Poolning av prov är vanligt i sam-
band med t ex besättningsutredningar.
Korrekt poolning från ett mindre antal
djur försämrar inte sensitiviteten i någon
större grad. Det är dock avgörande att
man inte blandar material från djur i
olika riskgrupper och att man tar
samma mängd provmaterial från alla i
poolen ingående djur. 

Analys
Den odlingsmetodik som används för-
väntas kunna påvisa i princip alla salmo-
nellatyper. Den är dock inte optimal för
alla serotyper, t ex vid misstanke om S
dublin bör detta framgå av remissen, då
denna serotyp detekteras bättre med
annan anrikningsbuljong. 

Med serologi kan endast vissa sero-
typer påvisas. Salmonellatyper som är
invasiva och därmed ger ett kraftigare
immunsvar, samt har vissa specifika
antigen, lämpar sig bäst för serologi. Det
serologiska svaret uppträder dessutom
först ett par veckor efter infektion, då
ofta utsöndringen av salmonellabakterier
har upphört hos det individuella djuret.
Salmonellaundersökningar i Sverige
baseras på odling.

Internationellt
Vad gäller salmonella är internationella
jämförelser svåra på grund av stora
variationer i provtagningsmetodik, ana-
lysmetoder och rapportering och dess-
utom kommer prevalensdata ofta från
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FIGUR 2. Tuberkulos har under senare år påvisats i Sverige i djurparker, främst hos elefanter.

FO
TO

: 
BE

N
G

T
EK

BE
RG

➤

SvT nr 15 Kj  05-11-21  09.08  Sida 32



helt olika typer av undersökningar.
Incidensdata är svårt att få fram då de
grundas på passiv övervakning som är
beroende av att salmonellainfektionen
ger symtom, som i sin tur ger upphov
till en provtagning. Eftersom de flesta
salmonellainfektioner förlöper subkli-
niskt och odling från faecesprover har
låg sensitivitet kan en underskattning av
antalet fall förväntas. Trots svårigheterna
med internationell jämförelse råder inga
tvivel om att Sveriges salmonellastatus i
ett internationellt perspektiv är mycket
bra. Finland och Norge är jämförbara i
detta avseende, de har både heltäckande
kontrollprogram och dokumenterat gott
läge. 

I framtiden kommer det att finnas
större möjligheter att jämföra situa-
tionen mellan EU-länder för de sero-
typer som orsakar störst problem inom
respektive djurslag, då gemensamma
studier enligt likriktat protokoll har på-
börjats. Resultat från den första studien
på slaktkyckling är under bearbetning
och fler studier på andra djurslag är 
planerade.

TUBERKULOS
Tuberkulos, orsakad av antingen
Mycobacterium bovis eller M tuberculosis,
kan betecknas som en ”nygammal”
sjukdom, då nya smittreservoarer, ökat
resande, liksom problem med antibio-
tikaresistens och ökad känslighet inom
humanpopulationen (t ex HIV-patien-
ter) har medfört ny spridning av sjuk-
domen. De positiva effekterna för
humanhälsan av tuberkulosbekämpning
på livsmedelsproducerande djur (främst
M bovis hos nötkreatur) är väl doku-
menterade. Tuberkulos är en klassisk
zoonos, med stor risk för smitta både
från djur till människa och från män-
niska till djur. Tuberkulos har under
senare år påvisats i Sverige i djurparker,
främst hos elefanter (Figur 2). Sällskaps-
djur som exponeras för människor med
tuberkulos kan utgöra en risk för vidare
spridning av smittan. Detta bör beaktas,
då exponerade sällskapsdjur ofta glöms
bort i en utredning kring en tuberkulos-
infekterad person. Sverige innehar offi-
ciellt frihetsstatus avseende tuberkulos
hos nötkreatur efter ett omfattande
utrotningsprogram under 1900-talet.

Övervakning
Övervakningen avseende tuberkulos hos
svenska djur är övervägande passiv och
alla misstänkta fall skall anmälas enligt
epizootilagen. Klinisk övervakning har
ofta låg känslighet eftersom sjukdomen
utvecklas långsamt och symtomen ofta
är vaga. Därför kompletteras övervak-
ningen med undersökningar i form av
obduktioner och slaktbesiktning. På
hägnad hjort bedrivs även aktiv över-
vakning och kontroll eftersom smitta
introducerades med importerade djur
under 1980-talet. Vidare tuberkulin-
testas tjurar och galtar på seminstationer
enligt EU-direktiv och viss testning sker
också vid export till länder utanför EU.

Provtagning/analys
Bakterier påvisas företrädesvis i sent
sjukdomsstadium, då tuberkuloslesioner
blivit synliga i lymfknutor och inre
organ. Odling sker från förändringar
påvisade vid obduktion eller slakt.
Bakteriologisk provtagning kan även ske
på levande djur men förutsätter att 
djuret utskiljer bakterier i provmaterialet,
t ex sputum. Sådan utsöndring kan ske
intermittent under lång tid men är mest
sannolik i sent sjukdomsstadium. I tidi-
gare infektionsfas används immunolo-
giska metoder, främst tuberkulintest och
gammainterferontest. 

För att tuberkulintesten skall vara till-
förlitlig krävs tuberkulin av god kvalitet
och stor noggrannhet hos personen som
utför testen. Gammainterferontest å
andra sidan måste analyseras inom några
timmar för att vara tillförlitlig. Alla
immunologiska metoder måste anpassas
och valideras för det djurslag de skall
användas till. Tuberkulintesten, som är
den mest beprövade metoden, fungerar
relativt bra på nötkreatur och hjort.
Sensitivitet och specificitet är dock så
låga att testen endast kan anses tillför-
litlig på besättningsnivå och inte på
individnivå. Upprepade testningar kan
dessutom interferera med varandra och
användbara testresultat förutsätter att
rekommenderade intervall mellan tester
följs.

Internationellt
Status som officiellt tuberkulosfri region
inom EU erhålls om 99,8 procent av

besättningarna och 99,9 procent av alla
nötkreatur är negativa avseende tuber-
kulos. I ett land med en stor nötkrea-
turspopulation kan detta medföra att
påvisande av tuberkulos i enstaka besätt-
ningar inte påverkar frihetsstatus.
Officiell status som fri från tuberkulos
finns dessutom internationellt bara defi-
nierat för nötkreatur, och påverkas inte
av förekomst hos andra djurslag. Detta
kan vara något missvisande, eftersom
många länder har en reservoar med
tuberkulossmitta hos vilda djur (t ex
grävling i Storbritannien och på Irland,
possum på Nya Zeeland, vildsvin i
Spanien) som utgör en ständig smittrisk
för livsmedelsproducerande djur. 

Dessutom föreligger inte rapporte-
ringsplikt för alla djurslag i alla länder.
Ett exempel är Storbritannien som
bedriver ett bekämpningsprogram av-
seende tuberkulos hos nötkreatur men
där tuberkulos hos svin, vilket nyligen
har påvisats, inte är anmälningspliktigt.
Den svenska epizootilagen omfattar
däremot tuberkulos hos alla djurarter.
Då tuberkulos har ett så brett värd-
spektrum är rapportering och utredning
av alla fall, oavsett djurslag (inklusive
människa) av stor vikt för att bibehålla
kontrollen över sjukdomen och undvika
oupptäckt spridning.

Sveriges status avseende tuberkulos 
är gott och det faktum att sjukdomen
generellt tas på stort allvar hos både
människor och djur medför att detta
kan anses som tillförlitligt.

BOVIN SPONGIFORM ENCEFALOPATI,
BSE
BSE har sedan upptäckten 1986 spridits
från Storbritannien till Europa, Asien,
Mellanöstern och Nordamerika. Det är
en obotlig zoonos, med oklarheter om
smittdos, inkubationstid och mottag-
lighet hos människa. Sjukdomen är
politiskt viktig och har stor betydelse för
internationell handel. Eftersom sjuk-
domen inte smittar direkt mellan djur,
och viss kunskap kring sjukdomen sak-
nas (t ex förekomst hos små idisslare),
kan inte vanliga modeller för kontroll av
infektionssjukdomar tillämpas vilket
innebär stora svårigheter att uppnå en
kostnadseffektiv övervakning och kon-
troll.
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Övervakning
Övervakningen av BSE är reglerad på
EU-nivå. Den aktiva övervakningen
bedrivs genom provtagning av så kallade
riskdjur, dvs djur som avlivats, självdött
eller nödslaktats, samt provtagning i
normalslakt (Figur 3). Dessutom finns
en passiv övervakning med rapportering
av kliniska misstankar. Denna är bero-
ende av att djurägare och veterinärer i
alla länder är väl införstådda med de
ofta vaga symtom som sjukdomen ger.

Provtagning/analys
Idag finns inga tillförlitliga tester för
levande djur. I övervakningsprogram-
men undersöks hjärnmaterial med så
kallade snabbtester, och positiva resultat
konfirmeras med histopatologi, immun-
histokemi och Western blot. Sensitivi-
teten skiljer sig åt mellan olika metoder,
men gemensamt är att ingen av testerna
kan upptäcka sjukdomen i tidigt skede.
Detta innebär att negativa provresultat
inte kan säkerställa att ett djur inte
exponerats för smitta.

”Friförklaring”
I och med den långa inkubationstiden,
den speciella epidemiologin och det fak-
tum att nuvarande tester endast kan
identifiera djur i sent skede av inkuba-
tionsperioden är det i praktiken omöj-
ligt att med säkerhet fastställa att BSE
inte förekommer i ett land. Enbart
provtagning räcker inte för bedömning
av BSE-risken. I kombination med kon-

troll av kända smittvägar kan man dock
få en ganska god bild över situationen.
Ett fåtal länder har av OIE klassats som
”BSE-fria”. Det är dock tveksamt om
denna benämning är helt korrekt, då
klassificeringen visserligen bygger på en
riskbedömning av situationen i landet
men egentligen inte går att säkerställa.
Då sjukdomen är så politiskt ”het” får
alla diskussioner om olika länders status
lätt slagsida mot handelspolitik, vilket
försvårar jämförelser mellan länder.

Internationellt
När aktiv övervakning infördes i stor
skala inom EU 2000–2001 medförde
detta en till synes kraftig ökning av anta-
let BSE-fall i flera länder där sjukdomen
redan konstaterats. I andra länder, t ex
Tyskland, Spanien och Italien, påvisades
sjukdomen först när den aktiva övervak-
ningen infördes. Trots att övervakningen
är harmoniserad i EU är siffrorna inte
direkt jämförbara mellan länder. Hän-

syn måste tas till djurpopulationens
åldersstruktur samt sannolikheten att ett
enskilt djur normalslaktas, nödslaktas
eller avlivas/självdör. Dessutom måste
risken för att smittan introducerats i 
landets djurpopulation beaktas. Detta
har gjorts genom den bedömning av
den geografiska BSE-risken (GBR) som
genomförts för ett flertal länder. Där har
man inkluderat historisk information
om bland annat importer, kadaverhan-
tering och utfodring med kött- och ben-
mjöl. Resultat från GBR måste vägas
samman med resultatet av provtagning
för att få så bra information som möjligt
om situationen i respektive land.

Att BSE skulle finnas i Sverige
bedöms i den GBR som har gjorts som
osannolikt, men kan inte uteslutas.
Genom en begränsad import av livdjur
och ett tidigt beslut att förbjuda
användning av kadaver i foder till djur
har risken för BSE varit begränsad i
Sverige. Detta tillsammans med resultat
från den omfattande provtagningen gör
att Sverige bedöms ha den lägsta BSE-
risken inom EU.

DISKUSSION 
Jämförelser av sjukdomsdata mellan olika
länder och olika tidpunkter måste ofta
göras. Bakomliggande skillnader i över-
vakning och rapportering är ofrånkom-
liga, men måste beaktas vid bedömning
av skillnader och trender. Som framgår
tidigare i artikeln kan en optimering av
provtagningar och analysmetodik med-
föra en skenbar prevalensökning. Sjuk-
domsstatistik kan vara politisk hårdvaluta
och som sådan är det lätt att den miss-
brukas. Veterinärkåren har här ett stort
ansvar för att hjälpa till att tolka och för-
klara möjliga bakomliggande orsaker till
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FAKTARUTA

Data om sjukdomsförekomst för olika länder kan exempelvis hittas hos OIE
(www.oie.int/eng/maladies/en_alpha.htm) och i de zoonosrapporter som alla 
EU-länder sammanställer. Länk finns på: 
europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/index_en.htm

Dock bör man vara medveten om att även om sådana datasammanställningar
görs i ett gemensamt format så är de underliggande siffrorna framtagna på
helt olika sätt varför till synes relevanta jämförelser kan vara helt otillförlitliga.

Den svenska zoonosrapporten för 2004 finns på SVAs hemsida,
http://www.sva.se/dok/6.html

FIGUR 3. Den aktiva BSE-övervakningen i Sverige bedrivs genom provtagning av så kallade
riskdjur, dvs djur som avlivats, självdött eller nödslaktats, samt provtagning i normalslakt. 
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skenbara företeelser och peka på vilka
slutsatser som kan dras av olika sjuk-
domsdata.

Trots att vi här har pekat på svårigheter
med att jämföra sjukdomsdata mellan
olika länder råder det inga tvivel om att
Sverige generellt har ett mycket bra
sjukdomsläge för ett flertal allvarliga
sjukdomar. Detta goda läge har inte upp-
kommit av sig själv utan är resultatet av
ett långsiktigt målmedvetet samarbete
mellan lantbrukare, näringen, veterinärer
och myndigheter. Förtroendet och
öppenheten mellan alla berörda parter är
i många stycken unikt. Vi har djurägare
och veterinärer i tidigare generationer
att tacka för det goda smittläget i landet. 

Sjukdomsläge är dock inget statiskt
tillstånd och det går snabbare att rasera
ett gott läge än att bygga upp det. Idag
skulle det troligtvis också vara svårare att
uppnå det läge vi har idag jämfört med
förra seklet, t ex på grund av ökad 
handel och resande, och genom större
besättningar. Det är därför viktigt att vi
behåller intresset och engagemanget och
fortsätter att vara rädda om det goda
svenska smittläget och i detta arbete
också värnar om den svenska lantbruks-
näringen!

*SOFIA BOQVIST, VMD, Avdelning för
sjukdomskontroll, SVA, 751 89 Uppsala.
SUSANNA LEWERIN-STERNBERG, VMD,
Avdelning för sjukdomskontroll, SVA, 
751 89 Uppsala.
MARIA NÖREMARK, leg veterinär, Avdelning
för sjukdomskontroll, SVA, 751 89 Uppsala.
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DÖDA FÅGLAR INTE OVANLIGT PÅ 
HÖSTEN
Myndigheterna får många telefonsamtal från
oroliga människor som hittat döda fåglar och
undrar om man kan få fågelinfluensa av dessa.
Först bör påpekas att man ännu inte (novem-
ber 2005) påvisat högpatogen fågelinfluensa i
Sverige. Att vilda fåglar dör är inget ovanligt,
särskilt inte när det börjar bli kallt på hösten.
Enstaka döda fåglar är inte relevant att under-
söka avseende influensa. Om ingen annan 
frågeställning föreligger kan dessa destrueras.
Påträffas döda fåglar i större antal utan rimlig
förklaring (såsom förätning, förgiftning eller
liknande) bör man kontakta SVAs viltavdel-
ning för information och bedömning av om
undersökning ska utföras.

AVSKRIVNA MISSTANKAR
En misstanke om högpatogen aviär influensa
kunde i början av november avfärdas efter
undersökningar på SVA. Det var en mindre
hobbybesättning som köpt uttjänta värphöns. 

Kort efter insättning av de nya fåglarna dog
mer än hälften av flocken. Obduktionen visade
att djuren troligen svultit ihjäl.

Misstanke om newcastlesjuka uppstod i bör-
jan av november i en större värphönsbesättning
med ökad dödlighet. Obduktion visade dock
tydliga tecken på nekrotiserande enterit och
misstanken kunde avfärdas.

RABIESUNDERSÖKNINGAR PÅ 
SÄLLSKAPSDJUR
En insmugglad hund från Ukraina avlivades
och undersöktes för rabies med negativt resul-
tat. Däremot fann man orchit och undersök-
ning avseende brucellos pågår därför. En katt
där obduktion begärts på grund av sjukdom
inkom till SVA. Av anamnesen framgick att
katten haft beteendestörningar och tilltagande
aggressivitet en tid, varför rabiesundersökning
utfördes. Denna utföll med negativt resultat.

❘ ❙❚ månadens epiztel
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Epizteln handlar denna gång om döda vilda fåglar,

avskrivna misstankar, rabiesundersökningar på säll-

skapsdjur och newcastlesjuka i Östergötland. Epizteln är ett samarbete mellan

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

Ohlsson, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

Mikroskopisk undersök-
ning av hjärnan från de
obducerade hönsen visade
Perivaskulär lymfocyt-
infiltration och glios. 
He-färgning, ca 200 
gångers förstoring. 
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NEWCASTLESJUKA I ÖSTERGÖTLAND
I början av november spärrades en gård i
Östergötland för newcastlesjuka. På gården
fanns två värphönsbesättningar tillhöriga två
olika företag men med samma ägare. De två
besättningarna, med 15 000 respektive 30 000
djur, fanns i tre byggnader med förbindelser
med varandra. Gården drabbades av newcastle-
sjuka 2004 och erfarenheterna därifrån med-
verkade till att djurhållaren tidigt blev miss-
tänksam. Utbrottet fångades därför upp i ett
tidigt stadium, vilket talar för en relativt
begränsad smittspridning. 

Gården spärrades snabbt av Jordbruksverket.
I besättningen med 15 000 djur påvisades
PMV-1 i ett flertal organ från de obducerade
kropparna. Beslut fattades då om att avliva hela
denna besättning. Nästa dag fick Jordbruks-
verket information från SVA om att den histo-
patologiska bilden överensstämde helt med den
som ses vid newcastlesjuka. Då fattades beslut

att avliva den andra besättningen med 30 000
höns, för att förhindra en eventuell smittsprid-
ning eftersom de två besättningarna inte kunde
räknas som skilda epidemiologiska enheter.
Preliminär desinfektion utfördes redan den 5
november, dagen efter det att alla avlivade fjäder-
fän hade hämtats för destruktion. En tidig pre-
liminärdesinfektion är viktig med tanke på att
skydds- och övervakningszoner gäller 21 dagar
från datum för preliminär desinfektion, vilket
har inverkan på den internationella handeln. 

Vid Epiztelns pressläggning hade man inte
lyckats få fram tillräckligt mycket virus för att
fortsätta analyserna. 

Enligt SVA är sannolikheten för att det skulle
finnas virus kvar i byggnaderna från förra som-
marens utbrott i det närmaste obefintlig, vilket
stärker misstanken om att smittkällan skulle
kunna vara en stationär smitta i utemiljön, t ex
smittade vilda fåglar som uppehåller sig i när-
heten av byggnaderna.  ■

■ ■  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.

Bjuder in till kurs i Skara!

MRI in Practice
Grundläggande kunskap i Magnetresonanstomografi

Vad kan vi se
Vilka fall lämpar sig för MRT undersökning

Torsdag 12 januari 2006 – Inriktning smådjur
Föreläsare: Ruth Dennis, MAVetMB DVR DipECVDI MRCVS

Animal Health Trust, Newmarket

Lördag 14 januari 2006 – Inriktning häst
Föreläsare: Rachel Murray, VetMB PhD

Animal Health Trust, Newmarket

Kursen inriktar sig till veterinärer med smådjurs-/hästpraktik. Kursspråket är engelska.

Utförligare information finns på vår gemensamma hemsida, www.bilddiagnostik.com.
För anmälan och frågor, ring tfn: 0702–846 194.
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Vilken är din diagnos? – Bilddiagnostik

Frågan beskriver en hund med långvarig inter-
mittent hälta på vänster bakben som inte har
kunnat lokaliseras till någon speciell led. Fallet
är tolkat av veterinär Charles Ley, Institutionen
för biomedicin och veterinär folkhälsoveten-
skap, avdelningen för bilddiagnostik och kli-
nisk kemi, SLU.

Hund, pointer, honkastrat, sju år
ANAMNES: Hunden har haft en intermittent bak-
benshälta i cirka sex månader. Ibland har hon varit
blockhalt flera dagar och ibland tämligen ohalt. Vid
undersökningstillfället var hunden ohalt och utan
smärtreaktioner vid palpation. Prover för antikrop-
par mot Borrelia och Ehrlichia var negativa.

BILDDIAGNOSTISK UNDERSÖKNING: En skelettscinti-
grafisk undersökning gjordes av ländrygg, bäcken
och båda bakbenen. Lateralprojektioner togs av bak-
benen och ländryggen, dorsalprojektion av länd-
ryggen och kranial projektion av bakbenen med båda
benen inkluderade i samma projektion (Figur 1–5).

FRÅGA: Lokalisera området/områdena med onormalt
ökat skelettupptag. Vilken/vilka andra bilddiagnos-
tiska tekniker kan ge ytterligare information? Lista
möjliga differentialdiagnoser.

FIGUR 1. Lateralprojektion av vänster bakben.

FIGUR 2. Lateralprojektion av höger bakben. FIGUR 3. Kranialprojektion av båda bakbenen.
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Framgångsrik patient-
förening för hundar 
❘❙❚ Svenska hundar avlivas i onödan på
grund av ägarnas okunskap om möjliga
behandlingsmetoder. Patientföreningen
Hundartros arbetar för att stoppa denna
utveckling genom att informera om 
olika behandlingssätt och förebyggande
insatser. I september fick föreningen sin
tusende medlem. 

– Att vi redan hunnit bli 1 000 med-
lemmar är fantastiskt och en bekräftelse
på att vi gör ett bra jobb och att vi
behövs, säger föreningens ordförande
Mona Mikaelsson Törnblom. 

Patientföreningen Hundartros är den
första i sitt slag i Norden. Framgångarna
med hemsidan www.hundartros.se har
gjort föreningen till en rikskändis bland
hundfolk. Hemsidan fungerar både som
en informationsbank och som ett diskus-
sionsforum där medlemmar kan gå in och
diskutera och utbyta erfarenheter med
andra hundägare. Här kan även hund-
ägare komma i kontakt med Nordens

ledande veterinärer inom ortopediområdet.
– Många hör av sig och berättar att vi

gett dem information och viktig kunskap
om hur deras hundar kan behandlas med

hjälp av olika medel, vad man kan göra
själv som hundägare och vad vi behöver
veterinärexpertis till, säger Mona
Mikaelsson Törnblom.  ■
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❘ ❙ ❚ noterat

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

Priserna angivna utan moms

•Detaljerade svar på engelska
•Svar efter maximalt 3 vardagar
•Priset inkluderar frakt (expressgods)
•Endast 430.- för tumörer/hudbiopsier
•Endast 299.- för cytologiska preparat

(330.- för benmärgsaspirat)

HIS TOLOGI
Få svar på det Ni  inte kan se!

Våra 7 histopatologer, och 

6 histolaboranter hanterar 

erfarent och professionellt 

vævnadsprov från tumörer, 

hudbiopsier, finnåls- 

samt benmärgsaspirat 

med följande fördelar:

VETERINARY DIAGNOSTIC SERVICES

SVAR SE SIDAN 52
FIGUR 4. Dorsalprojektion
av ländrygg och bäcken.

FIGUR 5. Lateralprojektion av ländrygg och bäcken.
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Veterinärförbundet höll ett extra
fullmäktigemöte i Stockholm den
12 oktober, för att slå fast bud-
geten för den nya organisationen.
Ett enigt möte godkände förbunds-
styrelsens hittillsvarande arbete och
kommande planering för SVFs
omorganisation.

Den 12 oktober samlades de förtroende-
valda i SVF till ett extra fullmäktigemöte,
med anledning av slutfasen i förbundets
omorganisation. Den nya organisationen
gäller fullt ut från den 1 januari 2006,
men för att alla förändringar ska komma
till stånd krävs ett beslut i fullmäktige,
förbundets högsta beslutande organ, om
ekonomin. Det kommer nämligen att bli
dyrare att driva SVF under 2006 än under
2005, på grund av de extra kostnader
som omorganisationen för med sig.

Eftersom detta var ett extra fullmäkti-
gemöte, fick inga oanmälda besluts-
punkter tas upp på mötet enligt för-
bundets stadgar. Fullmäktigedelegaterna
fick sig ändå en hel del information till
livs under mötet, då förbundsledningen
passade på att berätta om aktuellt arbete
inom förbundet. Efter det extra full-
mäktigemötet hade dessutom den nya
föreningen AVF, Anställda Veterinärers
Förening, passat på att kalla till sitt första
medlemsmöte för att välja en interimis-
tisk styrelse.

GOTT EKONOMISKT RESULTAT
Till mötesordförande i fullmäktige val-
des enhälligt Johan Hellander, numera
veteran på posten som ordförande under
SVFs fullmäktigemöten.

Inledningsvis presenterades förbun-
dets förvaltningsberättelse och årsredo-

visning för 2004, vilka redan till stora
delar publicerats i SVT nr 12/05.
Styrelsen konstaterade med tillfredsstäl-

lelse att det ekonomiska resultatet för
2004 var över en miljon kronor bättre
än budgeterat av olika anledningar.
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Enigt fullmäktige klubbade 
omorganisationen
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

Johan Hellander (till vänster) valdes till mötesordförande och biträddes av förbunds-
juristen Anders Lefrell som sekreterare.

Skiss över SVFs organisation efter den 1 januari 2006. Fullmäktige är fortfarande högsta
beslutande organ.
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Revisorerna hade inga problem att
rekommendera ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen, vilket också besluta-
des av fullmäktige.

OMORGANISATIONEN
Förbundsordföranden Karin Östensson
kunde därmed uppdatera fullmäktige
om hur förbundets organisation kom-
mer att se ut efter årsskiftet. Hon glad-
des åt att arbetet med omorganisationen
kommit så långt, och att slutresultatet
faktiskt till stor del liknar de ursprungliga
skisserna. Den aktuella organisations-
planen presenterades för fullmäktige-
delegaterna (se organisationsskissen),
och tillfälle till frågor gavs. Bland annat
beskrev Karin Östensson den förändrade
valprocedur som innebär att alla med-
lemmar i SVF får vara med att rösta på
sina förtroendevalda genom direktval.
Valet ägde rum från början av november
fram till den 25 november kl 24.00.
Man hade möjlighet att rösta både via
pappersröstsedlar som skickas med pos-
ten, eller genom elektronisk röstning
från förbundets hemsida www.svf.se.

Från årsskiftet kommer förbundet
bara att ha två officiella delföreningar,
AVF och FVF (Företagande Veterinärers
Förening). En del av de gamla delföre-
ningarna kommer att leva kvar som
inofficiella intresseföreningar och andra
kommer att läggas ner helt. Alla med-
lemmar i förbundet kommer dock auto-
matiskt att föras upp som medlemmar i
antingen AVF eller FVF också. Är man
inte nöjd med sin placering kan man
förstås byta, påpekade Karin Östensson.

ÖVRIGA NYHETER
Förbundsordföranden fortsatte sin in-
formation genom att berätta att styrelsen
nu håller på att utarbeta policydoku-
ment i olika frågor, för att likrikta for-
merna för delföreningarnas arbete. Detta
är en viktig del i kvalitetssäkringen av
verksamheten, påpekade hon.

I och med den nya organisationen
behöver även såväl SVFs som SVS stad-
gar revideras. Stadgeändringarna, som
mest bestod av detaljfrågor, presente-
rades för fullmäktige för synpunkter.
Delegaterna ansåg att de föreslagna
stadgeändringarna var rimliga, och hade
inte många kommentarer till förslagen.

Även förbundets verksamhetsplan för
2006 presenterades av förbundsord-
föranden. Här kommer självklart imple-
menteringen av den nya organisationen
att ta mycket tid och kraft under nästa år,
underströk Karin Östensson. Förbundet
planerar dock en rad andra prioriterade
verksamheter, som t ex fortsatt arbete
med konkurrens- och tillsynsfrågor,
bevakning av grundutbildning och
forskning vid SLU, arbetsmiljöinforma-
tion, djurskyddsfrågor, specialistutbild-
ningsprogrammen m m. 

Slutligen informerade Karin Östens-
son om den inkomstförsäkring som 
styrelsen beslutat köpa in kollektivt för
alla medlemmar från 2006. Försäk-
ringen kompletterar på ett billigt sätt
arbetslöshetskassan AEA så att medlem-
marna vid eventuell arbetslöshet kan
behålla en betydligt större del av sin
inkomst. Alla yrkesverksamma i SVF
omfattas, såväl egenföretagare som
anställda, och kostnaden blir bara 15
kr/medlem och månad. Fullmäktige
tyckte detta var ett bra initiativ och väl-
komnade den nya förmånen.

BUDGETEN
Mötets viktigaste och sista punkt hand-
lade om budgeten och medlemsavgiften

för nästa år. Förbundsordföranden pre-
senterade en kraftigt underbalanserad
budget, som tyngdes av många nya kost-
nader. Detta är en nödvändighet för att
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➤

Förbundets verksamhetsplan för 2006
upptas till stor del av den nya organisa-
tionen, påpekade Karin Östensson. SVF
planerar dock en rad andra prioriterade
verksamheter också.
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de planerade förändringarna ska kunna
genomföras, förklarade Karin Östensson.
Hon hade dock en lösning på problemet,
på kort sikt och på längre sikt. 

Kortsiktigt kan 2006 års underskott

lösas genom extra uttag från den så kal-
lade allmänna kassan, och omfördelning
av medel från förbundets fonder. På
längre sikt kan ett visserligen lägre, men
dock årligt underskott i budgeten balan-

seras genom överföring av överskott från
vissa fonder. Detta medför att medlems-
avgiften inte behöver höjas så mycket
som skulle vara motiverat av kostnads-
ökningarna. Den som är medlem i SVF
+ AVF kommer att få betala 3 200 kro-
nor för 2006, medan medlem i SVF +
FVF betalar 3 750 kronor. Om man bara
vill vara medlem i SVF, utan någon del-
förening, får man betala 2 400 kronor
för 2006. Då får man å andra sidan inte
alls den service som medlemskapet i del-
föreningarna ger.

Fullmäktigedelegaterna diskuterade
den ekonomiska situationen ingående,
men kom fram till att förbundsstyrelsens
förslag till finansiering var väl underbyggt
och trovärdigt. På mötesordförandens
fråga om budget och medlemsavgifter
för 2006 kunde godkännas svarade full-
mäktige därför ett unisont ja, utan någon
avvikande uppfattning. Det sista steget i
beslutsprocessen om ett nytt Sveriges
Veterinärförbund var därmed taget.

Fullmäktigedelegaterna hade fullgjort
sin uppgift för denna gång, och kunde
åka hem (eller delta i AVFs första med-
lemsmöte som hölls direkt efteråt). För
förbundsstyrelsen och förbundskansliet
har arbetet däremot bara börjat, att
praktiskt genomföra de förändringar
som medlemmarna beslutat om.  ■

Fullmäktigedelegaterna diskuterade den ekonomiska situationen ingående, men kom
fram till att förbundsstyrelsens förslag till finansiering var väl underbyggt och trovärdigt.

➤

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

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

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

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

Normer för nedsättning av medlemsavgift
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Så entusiastiskt beskriver försvars-
överveterinären Börje Nilsson sin
vardag i kronans kläder. Trots de
återkommande rubriker om ned-
dragningar inom Försvarsmakten
som tidningarna levererar, ska den
militära veterinärstyrkan utökas
med tre tjänster. SVT har undersökt
hur detta hänger ihop.

– Det som är så tillfredsställande med
detta jobb är de ständigt nya utmaning-
arna. Det säger försvarsöverveterinär
Börje Nilsson, en av fyra fast anställda
veterinärer i Försvarsmakten. Men snart
ska de bli tre till.

– Vi är idag tre veterinärer som jobbar
på högkvarteret i Stockholm och en på
försvarets sjukvårdscentrum (FSC) i
Göteborg, berättar Börje Nilsson.
Veterinärens uppgift på pappret är att
ansvara för livsmedelshygien, vatten-
hantering, fälthygien och hälsovård/
djurskydd för djur inom försvaret. I
verkligheten deltar veterinären i de flesta
sammanhang där sjukdomsförebyggande
arbete utförs. 

– Man är del i en sammanslagen kom-
petens bestående av läkare, tandläkare,
psykologer, miljö- och hälsoskyddsin-
spektörer med flera, påpekar Börje.
Sedan får man i gruppen lösa de pro-
blem som uppkommer.

SKARPA PROBLEM
Den nya Försvarsmakten har blivit pro-
cessorienterad, meddelar Börje Nilsson.
Detta innebär att man jobbar efter tre
huvudprocesser: 

Insatsprocessen leder verksamheten
hos de förband som är verksamma,
inom och utom landet.

Utvecklings/inriktningsprocessen har

till uppgift att planera för framtiden och
att uppfylla tagna försvarsbeslut.

Produktionsprocessen slutligen syftar
till att tillgodose Försvarsmakten med
de förnödenheter som behövs via ett
antal steg som bland annat omfattar
anskaffning, utveckling och modifie-
ring.

Den högste chefen för försvarsveteri-
närerna är generalläkaren. Hans avdel-
ning har som övergripande mål att med
preventiva åtgärder minimera riskerna
att soldaterna blir sjuka eller skadade.
Om de ändå blir detta, ska soldaterna få
ett professionellt omhändertagande,
både hemma och i utlandet. Det inne-
bär att man som veterinär alltid måste
arbeta med ”skarpa”, verkliga, problem-
ställningar, det är inte längre några spel

för en tänkt invasion, förklarar Börje
Nilsson. Sverige har idag soldater i flera
världsdelar, både Europa, Afrika och
Asien. De sanitära och livsmedelshygie-
niska förhållandena är många gånger
bedrövliga, varför veterinären måste
göra sitt jobb för att personalen ska vara
frisk och verksamheten fungera. Detta
är utmaningen, poängterar försvarsöver-
veterinären.

TRE NYA TJÄNSTER
Just på grund av de viktiga veterinära
arbetsuppgifterna i främmande länder,
behöver Försvarsmakten nu en förstärk-
ning av sin veterinärstyrka.

En av de tre nya tjänsterna ska gå till
en smådjurspraktiker, gärna med specia-
listkompetens, som ska jobba på försva-

Försvarsveterinär – världens bästa jobb
TEXT OCH FOTO: JOHAN BECK-FRIIS

– Det som är så tillfredsställande med detta jobb är de ständigt nya utmaningarna,
säger försvarsöverveterinär Börje Nilsson. 

➤
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rets hundtjänsteenhet i Rosersberg utan-
för Stockholm. Detta är en rent klinisk
tjänst, som förutom hälso- och sjukvård
för hundarna även innefattar stöd till
tjänstehundsaveln i Sollefteå.

Den andra tjänsten är kopplad till
den gemensamma insatsstyrka som EU-
länderna sätter ihop, den så kallade ”EU
battlegroup”. Detta är en rent militär
stabsbefattning, och bör därför tillsättas
av en veterinär med reservofficersbak-
grund, berättar Börje Nilsson. Den tredje
tjänsten är förlagd till FSC i Göteborg,
och ska ge stöd till Försvarsmaktens
genomförande av sina tre huvudproces-
ser. Det handlar alltså om tillsyn/under-
visning inom pågående verksamhet, 
planering av kommande uppdrag och
veterinära synpunkter på den utrustning
som används och köps in.

KOMPETENS BÄSTA REKLAMEN
Det märks att försvarsöverveterinären är
lite stolt över de veterinära landvinning-
arna inom försvaret.

– Som försvarsöverveterinär är det
min uppgift att göra PR för veterinär-
kåren, säger Börje Nilsson. Men det är
faktiskt mina kolleger som är så duktiga

att de gör den bästa reklamen för sig
själva, fortsätter han. I dagens läge är det
unikt att en yrkeskår får utökat antal
tjänster inom Försvarsmakten, under-
stryker han. Men det är ett resultat av
kompetenta medarbetare och ett stort
behov. Livsmedels- och vattenhante-
ringen är de största problemen vid
Sveriges alla utlandsmissioner, och de
veterinära insatserna har lett till att
mycket få skador eller sjukdomar inträf-
fat hos soldaterna. Det är som bekant
bättre att jobba med profylax än att
reparera efteråt, konstaterar Börje.

Disease and non-battle injuries, dnbi,
är ett begrepp som används för att regi-
strera och rapportera om allt från 
malaria till otjänligt dricksvatten och
ormbett som kan drabba soldater på
utlandsuppdrag och som de behöver
utbildning för att kunna klara. Allas
överlevnad kan hänga på att inte maten
blir oätlig, och då behövs veterinärens
kunskaper i livsmedelshygien.

VETERINÄR 007?
De mycket skiftande insatsmiljöer som
svenska styrkor kan sättas in i ställer

också stora krav på försvarsveterinärerna.
Börje Nilsson berättar om att när

svenska soldater skulle stationeras i
Liberia, var personalen mest rädd för att
giftormar skulle bita dem. Veterinären
fick då gå ut med information och
undervisning om att det är myggorna
som är farligast för den personliga 
hälsan i detta land. Skyddsrutiner för
myggbekämpning fick utarbetas, lämp-
ligt material och mediciner fick inhand-
las och personalen fick utbildas i vilka
sjukdomar som sprids och hur man
skyddar sig.

Varje nytt utlandsuppdrag kräver där-
för en grundlig underrättelseinhämt-
ning, där verkliga faror måste kartläggas
och inbillade risker måste avdramatise-
ras. En viktig uppgift för försvarsveteri-
närerna är därmed omvärldsanalys och
underrättelsearbete. En av dagens fast
anställda veterinärer har redan nu som
huvudsaklig arbetsuppgift att bevaka
global smittspridning, tänkbara biolo-
giska terroristhot och andra faktorer
som kan beröra de veterinära ansvars-
områdena. Men för alla veterinärer i för-
svaret kommer underrättelsearbetet att

Som veterinär måste man alltid arbeta
med ”skarpa”, verkliga, problemställningar,
det är inte längre några spel för en tänkt
invasion, förklarar Börje. 

Varje nytt utlandsuppdrag kräver en grundlig underrättelseinhämtning, där verkliga faror
måste kartläggas och inbillade risker måste avdramatiseras, påpekar försvarsöverveteri-
nären. 

➤

SvT nr 15 Kj  05-11-21  09.09  Sida 46



Nya regler för djurhälso-
personal
❘❙❚ Regeringens särskilde utredare, fd
generaldirektören Arne Kardell, överläm-
nade den 8 november djursjukvårdsutred-
ningens betänkande "Behörighet och
ansvar inom djurens hälso- och sjukvård",
(SOU 2005:98) till jordbruksministern
Ann-Christin Nykvist. Betänkandet inne-
håller förslag om en ny lag om yrkes-
verksamhet inom området för djurens
hälso- och sjukvård.

Utredaren menar att det finns behov 
av förändringar med hänsyn till att veteri-
närerna i dag samarbetar i vården av djur
med djursjukvårdare och personal från
andra yrkesgrupper. Utöver veterinärer
föreslås nu djursjukvårdare och hovslagare
få legitimation medan husdjurstekniker
får ett skydd för yrkestiteln. För yrkesut-
övare med humanmedicinsk utbildning 
(t ex sjukgymnaster och tandläkare) införs
en möjlighet att godkännas för verksam-
het inom djurens hälso- och sjukvård. De
yrkesutövare som har någon sådan form
av behörighet, tillhör enligt förslaget djur-
hälsopersonalen och omfattas av den nya
lagens bestämmelser om behörighet,
ansvar och skyldigheter.

All djurhälsopersonal skall också om-
fattas av ett disciplinansvar vid t ex fel-
behandlingar. Sådana frågor skall prövas
av den nuvarande Veterinära ansvars-
nämnden som föreslås byta namn till
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård.

För dem som inte tillhör djurhälsoperso-
nalen men som ändå är yrkesverksamma
inom djurens hälso- och sjukvård införs
begränsningar i rätten att behandla djur
och ett straffansvar för den som i sådan
verksamhet skadar djur eller utsätter djur
för lidande.  ■
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bli allt viktigare, även om det inte blir
några 007-uppdrag.

POSITIV FRAMTIDSBILD
Börje Nilsson må ha som huvuduppgift
att göra PR för veterinärer inom försva-
ret, men han är även mycket duktig på

att göra god PR för försvaret gentemot
veterinärkåren.

– Min framtidsbild för försvarsveteri-
nären är odelat positiv, säger han utan
tvekan. Veterinärens roll i det nya för-
svaret blir allt viktigare, och antalet
arbetsuppgifter för oss veterinärer har

ökat kraftigt, fortsätter han. Vi som job-
bar här idag måste få förstärkning för att
klara av alla uppdrag, därför hoppas jag
få många sökande till de nya tjänsterna,
avslutar Börje. Jag kan garantera ett
spännande och utmanande arbete, lovar
han.  ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Den nya livsmedelslagstiftningen
inom EU träder i kraft den 1 januari
2006. Förordningarna (EG) nr 852/
2004 och nr 853/2004 samt viss
nationell lagstiftning kommer att
gälla för hantering av hägnat och
frilevande vilt. Bland annat får vete-
rinärerna med personlig viltstämpel
inte stämpla kött från och med års-
skiftet. Livsmedelsverket beskriver
här en del kring de nya reglerna.

SYFTE, ANSVARSFÖRDELNING OCH
RÄCKVIDD
Det primära syftet med de kommande
reglerna är att skydda konsumenternas
hälsa, liv och intresse. Ytterst ansvarig

för livsmedelssäkerheten är livsmedels-
företagare som släpper ut sina varor på
marknaden. Behöriga myndigheter, i
detta fall kommuner och Livsmedels-
verket, ansvarar för att utöva kontroller
inom livsmedelsindustrin för att överva-
ka efterlevnaden av lagstiftningen inom
livsmedelsbranschen. Kontrollarbetet
ska vara riskbaserat och likvärdigt och
ska genomföras med tillräckliga resurser
av kompetent personal.

Kommande regler kommer att gälla
alla led från primärproducent till detalj-
handeln. Primärproducenternas skyldig-
heter är dock något begränsade jämfört
med övriga led i kedjan. Bland annat
krävs inte risk–faroanalysbaserad egen-
kontroll hos jägaren eller bonden.
Däremot gäller skyldighet för bibehållen
livsmedelssäkerhet även dem.

HANTERING AV LIVSMEDEL 
I EGNA HUSHÅLL
Dagens system
Köttbesiktning i samband med slakt av
vilt och visst hägnat vilt, framför allt
dov- och kronhjort, sker idag antingen i
av Livsmedelsverket godkända viltslak-
terier eller i av kommuner godkända så
kallade ”nollskaliga” slakterier. Kött från
godkända viltslakterier har kunnat säljas
inom hela den gemensamma markna-
den. Vid nollskaliga anläggningar har
veterinärer med personlig viltstämpel
utfört köttbesiktningen och då har köt-
tet enbart kunnat säljas inom Sverige.

Köttbesiktning efter årsskiftet
Reglerna om viltbesiktning med person-
lig viltstämpel upphör att gälla den 31
december 2005, vilket innebär att
denna stämpel inte längre kan användas.
All viltbesiktning kommer därför efter
årsskiftet att genomföras av officiella
veterinärer som är anställda av myndig-
het för kontroller av aktuella vilthante-
ringsanläggningar. Allt vilt från dessa
anläggningar kommer därmed att
kunna avyttras på den gemensamma
marknaden.

Bakgrunden till att möjligheten att
använda sig av personlig viltstämpel
upphör är det faktum att lagrum för
detta saknas i de kommande reglerna.
År 2000 fick Sverige som medlemsstat
kritik från kommissionen om detta
system eftersom det inte är förenligt
med viltdirektivet.

VAD GÖRA FÖR ATT KLARA ÖVER-
GÅNGEN?
De anläggningar som idag använder sig
av viltbesiktning genomförd av veterinä-
rer med personlig viltstämpel kan för-

Nya förordningar från årsskiftet

Kontroller i samband med slakt av
vilt och hägnat vilt 
ARJA KAUTTO, leg veterinär, veterinärinspektör och 
KRISTER SCHERLING, leg veterinär.*

Reglerna om viltbesiktning med personlig viltstämpel upphör att gälla den 31 december
2005, vilket innebär att denna stämpel inte längre kan användas.
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säkra sig om fortsatt verksamhet efter
årsskiftet genom att redan idag skicka in
en ansökan om godkännande som vilt-
slakteri till Livsmedelsverket. Lokalkrav
för en vilthanteringsanläggning går att
finna i förordning (EG) 852/2004, bi-
laga II, kapitel I och II. I grunden mot-
svarar dessa krav dagens standard för 
livsmedelslokal.

OFFICIELLA VETERINÄRER VID
VILTHANTERINGSANLÄGGNINGAR
Kontrollarbete i samband med all slakt
och styckning ska genomföras av offi-
ciella veterinärer efter årsskiftet. Dessa
veterinärer kommer att utföra kontroller
i vilthanteringsanläggningarna och
kommer att vara anställda av myndighe-
ten. De kan vara verkets egna officiella 
veterinärer eller statligt anställda
distriktsveterinärer/privatpraktiserande
veterinärer, som är timanställda av
Livsmedelsverket. 

I kontrollarbetet kommer, utöver
köttbesiktning, att ingå ansvar för andra
offentliga kontroller i form av så kallad
systemkontroll.

UTBILDADE PERSONER
Enligt den nya lagstiftningen kommer
så kallade utbildade personer, dvs jägare
med särskild utbildning, att ha möjlig-
het att genomföra en första undersök-
ning av de inre organen hos det vilt som
ska levereras till en vilthanteringsanlägg-
ning. Resultatet av den första undersök-
ningen ska meddelas till den officiella
veterinären. Slutgiltig besiktning efter
slakt (avhudning m m) och kontroll-
märkning av slaktkroppar kommer att
genomföras av en officiell veterinär.
Detta kommer att gälla även rådjur
eftersom det betraktas som storvilt
enligt den nya lagstiftningen. Småvilt
såsom hare, skogs- och sjöfågel kan
också undersökas av den utbildade per-
sonen. För snarad ripa kan komma att
gälla att köttbesiktning inte behöver
utföras.

Vem håller i utbildningen?
Den utbildning som krävs för utbildade
personer måste godkännas av Livs-
medelsverket men huvudman för kur-
serna kommer att vara branschen själv.
Branschen (Jägareförbundet, Jägarnas

Riksförbund och Svenska Samernas
Riksförbund) har informerats om detta i
april 2004 och arbete med att ta fram
utbildningsmaterial pågår. Utbildade
personer kommer huvudsakligen att
vara lekmän. Det finns dock inget hin-
der för att även veterinärer kommer att
kunna betraktas som utbildade perso-

ner. Formerna kring detta är dock inte
fastlagda än. Det är uppenbart att för-
teckningar över de utbildade personerna
måste finnas tillgängliga för alla parter,
inte minst för de officiella veterinärerna
vid vilthanteringsanläggningarna, och
att de bör uppdateras kontinuerligt.
Även i denna fråga kommer verket att ➤
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samarbeta med branschen för att hitta
lämpliga lösningar. 

HÄGNAT VILT – VAD ÄR DET?
Definition för frilevande vilt är: 
”Vilda hov- och klövdjur samt hardjur
och landlevande däggdjur som är före-
mål för jakt i syfte att användas som 
livsmedel och anses vara frilevande vilt
enligt tillämplig lagstiftning i den berör-
da medlemsstaten, däribland däggdjur
som lever fritt inom ett inhägnat om-
råde under liknande förhållanden som
vilda djur och frilevande vild fågel som
är föremål för jakt i syfte att användas
som livsmedel.”

Livsmedelsverket anser att landlevande
däggdjur som lever fritt i hägn ska
betraktas enligt förordningens defini-
tion som frilevande vilt om: 

• Det aktuella djurslaget finns vilt i
den svenska faunan.

• Hägnet är godkänt av länsstyrelsen. 

• Storleken på hägnet och biotopen i
detta är anpassad till djuren så att det
under vegetationsperioden inte råder
brist på föda.

• Djuren är föremål för jakt enligt de
jaktmetoder som uppfyller kraven i jakt-
lagen, jaktförordningen och Natur-
vårdsverkets föreskrifter och Allmänna
råd om jakt och statens vilt.

Detta innebär att huvuddelen av det
hägnade viltet, t ex dov- och kronhjort
kommer att hanteras enligt reglerna för
slakt av frilevande vilt. I praktiken inne-
bär det framför allt möjlighet att kunna
avliva djur i hägn utan föregående levan-
dedjursbesiktning och att veterinär inte
behöver vara närvarande vid avlivning.

LEVERANSER FRÅN JÄGARE TILL
KONSUMENT
Jakträttsinnehavare kommer efter års-
skiftet att ha möjlighet att leverera 
visst eget nedlagt oavhudat/oplockat vilt
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Enligt den nya lagstiftningen kommer
jägare med särskild utbildning att få
genomföra en första undersökning av
inre organ hos det vilt som ska levereras
till en vilthanteringsanläggning.
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direkt till detaljhandeln, dvs butiker,
restauranger och storkök. Regler för
denna verksamhet kommer att ingå i
nationella föreskrifter som träder i kraft
den 1 januari 2006. Förslaget är för när-
varande ute på remiss och kan läsas på
Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se
under Remisser. Enligt förslaget kom-
mer denna möjlighet att gälla allt jakt-
bart vilt utom dov- och kronhjort,
björn, vildsvin och andra köttätande
djur. Kroppar ska levereras med pälsen
eller fjäderdräkten på direkt till konsu-
ment eller till detaljhandeln. Om buti-
ker, storkök och restauranger har möj-
lighet att motta vilt direkt från jägaren
kommer att bedömas av den lokala kon-
trollmyndigheten i kommunen.

Jägaren kommer också att kunna
leverera eget nedlagt kött av vilt (avhu-
dat/plockat och/eller styckat). Då ska
jägaren ha tillgång till en av kommunen
godkänd anläggning som uppfyller kra-
ven i förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien. Även i detta fall gäller
förslaget allt jaktbart vilt utom dov- och
kronhjort, björn, vildsvin och andra
köttätande djur.

Observeras skall att inget köttbesikt-
ningskrav föreligger i dessa fall. Det
finns dock inget hinder att en veterinär
ger ett utlåtande om fällt vilt till jägaren
om denne så önskar. Veterinären gör i så
fall detta enbart i egenskap av att vara
sakkunnig och inte som myndighets-

person. Följaktligen kan ingen kontroll-
stämpling ske av vare sig slaktkropp eller
delar av den.

TRIKINKONTROLL AV VILTET
Kontroll av trikiner ska genomföras vid
slakt av björn, vildsvin och alla andra
vilda djurslag som kan vara infekterade
med trikiner. Alla undersökningar ska
genomföras av ackrediterade (i Sverige
enbart SVA idag) eller av Livsmedels-
verkets godkända laboratorier. Kom-
pressionsmetoden (Trikinoskop) är inte
en godkänd metod efter årsskiftet.

INFORMATION OM KOMMANDE
LAGSTIFTNING
Befintlig och kommande lagstiftning
finns på Livsmedelsverkets hemsida
www.slv.se under ”Lagstiftning”. Under
”Kommande lagstiftning” finns de nya
EG-förordningarna.

*ARJA KAUTTO, leg veterinär, veterinär-
inspektör, Statens Livsmedelsverk, Box 622, 
751 26 Uppsala.
KRISTER SCHERLING, leg veterinär, Statens
Livsmedelsverk, Box 622, 751 26 Uppsala.
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Jakträttsinnehavare kommer efter årsskiftet att ha möjlighet att leverera visst eget ned-
lagt oavhudat/oplockat vilt direkt till detaljhandeln, dvs butiker, restauranger och storkök. 

Svenska Djursjukhusföreningen Utbildning AB
SVS Smådjurssektion

Avd. för bilddiagnostik, SLU

Inbjuder till Grundkurs i Ultraljud

2 dagar. Fredag 27 januari - Lördag 28 januari 2006

Plats: Avdelningen för bilddiagnostik, SLU, Uppsala

Kursinnehåll: Ultraljudsfysik och apparatur. Principerna för bukultra-
ljud samt praktisk träning i att genomföra en bukundersökning. Kursen
kommer även att beröra patologiska förändringar som man kan hitta
i olika bukorgan. Principer för, och träning i biopsitagning.
Föreläsningar, demonstrationer och praktiska övningar med olika ultra-
ljudsapparater.

Målgrupp: Kursen vänder sig till smådjursveterinärer med intresse för
att börja använda ultraljud i sin diagnostik.

Antal deltagare: Begränsat antal. Deltagare med egen hund har 
företräde.

Föreläsare: Kerstin Hansson, vet, VMD, Estelle Ågren, Dipl. ECVDI,
Margareta Ulhorn, Dipl. ECVDI

Kursavgift: 4 300 kronor exkl moms för medlem/prenumerant.

Logi: Ombesörjes av kursdeltagaren själv. Rum finns förbokade fram 
till 1 månad innan kursdatum på Hotell Svava, Uppsala.

Upplysningar: Kicki Gustafsson-Berger, 070-211 09 81

Anmälan: Senast 2005-12-09
på vår hemsida www.djursjukhusforeningen.com
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SCINTIGRAFI
Ett fokalt kraftigt ökat upptag ses i området kring vänster
knäled (Figur 6 och 7). Ett lindrigt diffust ökat upptag ses
i området kring vänster höftled (Figur 8). I övrigt finns
inga onormala upptag i skelettet. 

I dorsalprojektionen av ländryggen ses upptag i båda
njurarna och uretra samt kontaminering med radioaktiv
urin i perinealområdet (Figur 8). I lateralprojektionen av
höger bakben ses en urinkontaminering plantart om has-
leden. Samma projektion är tagen på nytt efter att en urin-
kontaminerad madrass tagits bort (Figur 9).

Differentialdiagnoser efter scintigrafi är osteoartros, 
vilken i sig kan ha ett flertal bakomliggande orsaker, och
neoplasi utgående från knäleden. Septisk artit och akut
trauma är även möjliga diagnoser men mindre sannolika i
det här fallet med tanke på den långvariga hältan. Det lind-
riga upptaget i vänster höftled kan vara orsakat av en osteo-
artrosförändring men detta utreddes inte vidare.

UTÖKAD UNDERSÖKNING
Knäleden röntgades för att ytterligare utreda och säkerställa
diagnosen. Mediolateral och kraniokaudal projektion togs
av vänster knäled men endast den mediolaterala projektio-
nen är inkluderad på grund av att skelettförändringarna
sågs bäst på denna projektion (Figur 10). I vänster knäled
ses en ökad mjukdelstäthet. Detta har resulterat i kompres-
sion av patellas fettkudde och utbuktning av leden kaudalt.
Oregelbundna men väldefinierade osteofyter ses i ledkap-
selns fästen runt knäleden. Detta ses bäst proximalt och
distalt på patella, kranioproximalt på femurs trochlea samt
kranioproximalt på tibia. Benpålagringen kranioproximalt
på tibia är lokaliserad till området för infästningen av 
kraniala korsbandet, meniskligamenten och ledkapseln. På
distala delen av tuberositas tibia ses avrundade väldefinie-
rade benpålagringar som inte sitter på platsen för någon av
de mjukdelsstrukturer som omger själva knäleden.

Intraartikulär mjukdelsskada med sekundär osteoartros i
vänster knäled ansågs vara den mest troliga orsaken till
hundens hälta. Benpålagringen på dorsoproximala delen av
tibia indikerar att kraniala korsbandet och/eller menisken
är involverade i mjukdelsskadan. En ny klinisk undersök-
ning av vänster knä och artroskopi eller artrotomi rekom-
menderades som nästa steg i utredningen.

DISKUSSION
Den scintigrafiska undersökningen indikerar ett område
med ökat skelettupptag kring vänster knäled, varför detta
område undersöktes vidare med röntgen. Röntgenbilderna
visar en ökad mjukdelstäthet i knäleden. Denna kan vara
orsakad av ökad mängd ledvätska och/eller en förtjockning
av de periartikulära mjukdelarna, framför allt synovial-
membranet. En nybildning utgående från synoviala struk-
turer kan även orsaka en ökad mjukdelstäthet i leden men

Vilken är din diagnos? – Svar

FIGUR 7. Ökat upptag i området av vänster knäled.
Kontaminering med radioaktiv urin kan ses på madrassen.

FIGUR 6. Ökat upptag i området av vänster knäled.
Radioaktiv urin ses i urinblåsa och i perinealområdet.
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detta ger oftare en oregelbundet utlinjerad förtätning. De peri-
artikulära osteofyterna indikerar en kronisk men aktiv osteo-
artros. Ingen bendestruktion kan ses, vilket gör att det inte är
troligt att det föreligger någon skelettneoplasi. I området för
benpålagringen kraniodistalt på tuberositas tibia ses ingen
ökad aktivitet scintigrafiskt vilket visar att detta är en gammal
inaktiv pålagring, kanske från en tidigare, nu utläkt skada. 

Scintigrafi är en mycket användbar bilddiagnostisk metod
för att lokalisera svårdiagnostiserade intermittenta hältor utan
böjprovsreaktioner och smärtreaktioner. Ökat scintigrafiskt
upptag i skelettet orsakas av ökad osteoblastaktivitet, indike-
rande en ökad metabolisk aktivitet i skelettet. Värdet av infor-
mationen visas tydligt i detta fall då osteofyterna runt knäleden
är scintigrafiskt aktiva medan benpålagringen på tuberositas
tibia är inaktiva. Att kombinera scintigrafins funktionella/
metaboliska information med den morfologiska informationen
från röntgenundersökningen leder ofta till att en specifik dia-
gnos kan ställas. 

Det radiofarmaka som används vid skelettscintigrafi utsönd-
ras via urinen. Därför är det av vikt att undvika kontaminering
framför allt av aktuellt undersökningsområde då det kan orsa-
ka artefakter och försvåra bedömningen av bilderna. Det är
också viktigt att den som handhar hunden under de närmaste
24 timmarna efter injektion är medveten om att urinen är
radioaktiv. Halveringstiden för denna radionukleid (99Tcm) är
sex timmar, vilket innebär att mängden radioaktivitet i djuret
och dess urin efter 24 timmar är mycket liten. Efter 48 timmar
är den knappt detekterbar. FIGUR 8. Lindrigt ökat upptag i vänster höftled.

Båda njurarna och uretra kan ses.

FIGUR 9. Höger bakben innan och efter att den urinkontaminerade
madrassen tagits bort. 

FIGUR 10. Konturerna på den intraartikulära mjukdelsansvällningen är 
markerade med vita pilar. Osteofyterna är markerade med vita pilhuvuden.
Benpålagringen i området för korsbandets kraniala infästning, meniskens
ligament och ledkapseln är markerade med svart pilhuvud. Den inaktiva
benpålagringen på den distala delen av tuberositas tibia är markerad med
en svart pil.
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Containrar sprider campylo-
bactersmitta
❘❙❚ Smitta från otillräckligt rengjorda con-
tainrar under transporten till slakteriet kan
vara en viktig orsak till att kycklingar är

förorenade av campylobacter. Det framgår
av en ny studie som gjorts vid SVA i
Uppsala och som refererades av Upsala
Nya Tidning den 2 november.

– Att så pass mycket av campylobacter-
smitta till kycklingar tycks ske under själva
transporten var en överraskning, säger
Ivar Vågsholm, chef för zoonoscenter 

vid SVA. Han är en av de ansvariga för stu-
dien i vilken forskarna analyserat prover
både från transportcontainrar och från
kycklingar före och efter transporten till
slakteriet.

– Vi fick idén till studien efter att ha
iakttagit att det även efter rengöring
ganska ofta fanns fukt och smuts kvar 
i containrarna. Det väckte misstanken 
om att kycklingar skulle kunna smittas 
på väg till slakteriet, säger Vågsholm.

Enligt forskarnas beräkningar skulle
campylobacter hos slaktade kycklingar 
i uppemot en fjärdedel av fallen kunna
förklaras av smitta i samband med själva
transporten till slakteriet.

– En överraskande stor del av campylo-
bacterproblemet borde alltså kunna åtgär-
das genom noggrannare rengöring och
desinficering av containrarna. I synnerhet
verkar det viktigt att de får torka ordent-
ligt mellan varje transport, säger Ivar
Vågsholm.  ■

Fågelinfluensa framför allt
ett veterinärt problem 
❘❙❚ Med anledning av det stora fokus
som varit på fågelinfluensa och human-
aspekten under hösten, kommenterade
SVA ärendet i ett pressmeddelande den 
2 november.

– I dagsläget är fågelinfluensa framför
allt ett veterinärt problem där det gäller
att ha en bra och riktad övervakning, ett
internationellt samarbete och att med
resoluta åtgärder så fort som möjligt slå
ut drabbade fjäderfäflockar, säger Anders
Engvall, generaldirektör vid SVA.

– Fågelinfluensan visar också på vikten
av en god nationell övervakning och
beredskap. För SVAs del innebär det
bland annat att alltid ha en beredskap
för att snabbt kunna diagnostisera sjuk-

domen samt att ha expertkunskaper för
att kunna ge vägledning om kontroll och
bekämpningsåtgärder. 

Mot bakgrund av ett uppskruvat mass-
medialäge finns det ett behov av att ge
en både bredare och djupare, samlad
information om influensa och influensa-
virus. SVA har därför tagit fram ett
dubbelnummer av SVA-vet, som beskriver
influensavirus, olika sjukdomsformer, kon-
troll och bekämpning, och som skickats ut
till landets samtliga veterinärer.   ■

❘ ❙ ❚ noterat
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Den 5–6 oktober anordnade
Svenska Djurhälsovården tillsam-
mans med AnalyCen en kurs i
patologi hos idisslare vid AnalyCens
laboratorium i Kristianstad. Såväl
teoretiska som praktiska moment
ingick i kursen, som här samman-
fattas av kursledningen.

För fortbildning av obducerande veteri-
närer och intresserade kliniker erbjuder
Svenska Djurhälsovården, SvDHV, år-
liga kurser i anslutning till landets ob-
duktionsplatser. I år var Tove Björnberg
Kallay (Figur 1) och Lisbeth Nisu
Hartzell från AnalyCen Nordic i
Kristianstad medarrangörer. Patologi
hos idisslare var det milsvida temat.
Abort, ledskador, luftvägsviroser och
fotröta var föreläsningsämnen, men de
hindrade inte andra inslag om bland
annat den högaktuella fågelinfluensan.

SVENSKA DJURHÄLSOVÅRDEN
INFORMERAR
Kursledningen informerade inlednings-
vis om aktuellt smittskyddsläge, som till
stor del handlade om diagnostik och
epidemiologi kring aviär influensa.
Inflammation i luftvägarna hos fjäderfä
dominerar vid den lågpatogena formen,
medan kärlskador (vaskulit och mikro-
tromber) och inflammation i flertalet
inre organ ses vid den högpatogena. 

Nederländerna drabbades 2003 av
fågelinfluensa med virus av subtyp
H7N7 (pågående utbrott i bland annat
Sydostasien orsakas av H5N1), vilket
ledde till att 30 miljoner fjäderfä avliva-
des. En slutsats från Nederländerna var

att kliniska såväl som patologisk-anato-
miska fynd kan variera högst avsevärt. 

För fågelinfluensa talar dock hög
dödlighet, sänkt äggproduktion och/ eller
CNS-rubbningar med snabb spridning i
besättningen. Differentialdiagnoser är
bland annat hönskolera, Newcastlesjuka
och infektiös laryngotrakeit eller, som

någon vaken kursdeltagare utbrast, ”vil-
ken fjäderfäsjukdom som helst”. 

SVARM-pat var nästa projekt som
belystes. SVARM-pat är ett samarbets-
projekt mellan Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, SVA, och SvDHV för att
kartlägga resistensläget bland patogena
bakterier hos nöt, får och svin. Vikten

Kurs i postmortal diagnostik

Det är aldrig för sent
KATARINA GUSTAFSSON, leg veterinär och  
JENNY LUNDSTRÖM, leg veterinär.*

FIGUR 1. Tove Björnberg Kallay (främst) och Lisbeth Nisu Hartzell (skymtar bakom) från
AnalyCen Nordic i Kristianstad var medarrangörer för kursen. 

➤
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av hjälp med provinsamling från hela
veterinärkåren och resultatåterkoppling
betonades. Projektet bör ses som ett
komplement till både den kliniska och
postmortala diagnostiken. Tidigare har
indikatorbakterier från slakterier syste-
matiskt undersökts i SVARM (Svensk
Veterinär AntibiotikaResistensMonito-
rering), men nu är det alltså dags att
undersöka de sjukdomsalstrande bakte-
rierna.

Fotrötebakterien Dichelobacter nodo-
sus (tidigare Bacteroides nodosus) diskute-
rades också. Bakterien har isolerats i ett
tiotal geografiskt spridda fårbesättningar
sedan hösten 2004. Den orsakar nekro-
tiserande inflammation i klövspalt och
klövhorn och är ett mycket stort ekono-
miskt problem såväl som ett omfattande
djurvälfärdsproblem i stora fårproduce-
rande länder. Diagnostik kräver odling i
specialmedium, och fotbad är centralt
vid behandling och profylax.

INBJUDNA FÖRELÄSARE
Abort hos nöt och får
Jørgen Agerholm från Den Konglige
Veterinær- og Landbohøjskole, Köpen-
hamn var inte kursens mest långväga
men mest utländska talare. På exempla-
risk nordiska gav han en överblick över
orsaker och patogenes fram till olika
aspekter kring den ofta svåra diagnosti-
ken vid abort.

Jørgen Agerholm betonade vikten av
att undersöka även placenta då det dra-
matiskt ökar möjligheten att fastställa
infektiöst agens (Figur 2). I många fall
orsakar infektion i fosterhinnor/moder-
kaka (placentit) fosterdöd och abort
utan att fostret blir infekterat. Vidare
spridning kan ske via fostervätska och ge
övergrepp på fostrets hud, slemhinnor
och i lunga, eller via placentans blod-

kärl, vilket kan resultera i hepatit och
allmäninfektion hos fostret.

Ledproblem hos avelstjurar
Ylva Persson, doktorand vid avdelning-
arna för reproduktion och patologi,
SLU, visade att den dominerande orsa-
ken till utslaktning av köttrastjurar är
rörelsestörning. I hennes doktorand-
projekt påvisades osteokondros hos 41
(89 %) av 47 avelstjurar (Figur 3).
Osteokondros med sekundär osteoartros
är alltså en vanlig orsak till rörelse-
störning, men osteokondros föreligger
också ofta utan att tjurarna visar kliniska
symtom.

Ylva berättade vidare att även tjurar
av mjölkras har ledförändringar och
osteokondros framför allt i knäleden.
Enstaka mjölkkor som undersökts visar
samma sak medan fåren fortfarande är
outforskade. Framtida projekt får visa
på prevalens och betydelse.

Virusinfektioner hos kalv
Sara Hägglund, doktorand vid avdel-
ningen för idisslarmedicin och veterinär
epidemiologi vid SLU, gav en översikt
över aktuella viroser hos kalv. Tyngd-
punkten låg på luftvägslidanden och då
framför allt bovint respiratoriskt syn-
cytialt virus, BRSV. Vid experimentella

FIGUR 2. Histologisk bild av infektion i fosterhinnor – purulent placentit orsakat av
Arcanobacter pyogenes. HE-färgning, förstoring ca 50 gånger. 

FIGUR 3. Många tjurar har skador i knälederna, som här på trochlea femoris laterala åsar.
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infektioner med BRS-virus ses kliniska
symtom efter fyra dagar, och de kulmi-
nerar efter ytterligare två till fyra dagar.
För påvisande av kalvarnas virus (BRSV,
parainfluensa-3 och Corona) med PCR-
teknik kan man med fördel använda sig
av nässvabbar (Virocult), eller lungsvabb
vid obduktion (mindre inhibitorer än i
lungvävnad och träck). Proverna bör tas
inom fem till sex dagar efter symtom-
debut i besättningen och kan analyseras
som samlingsprov – flera svabbar i
samma milliliter av virusmediet. Djur
med akuta symtom (feber och seröst
näsflöde) bör väljas för provtagning.

Om inte förbättringar i skötsel
(råmjölken är fortfarande central) och
smittskyddsrutiner (bland annat föror-
das inköp på sommaren) hjälper, kan
vaccination vara ett framtida hjälpme-
del. Ett BRS-vaccin har experimentellt
gett lovande resultat både avseende
virusutsöndring och klinisk effekt, trots
närvaro av maternala antikroppar vid
vaccination. Resultatet av vaccinationer
i besättningen bör dock alltid följas upp.

MED KNIVEN I HAND
Under eftermiddagen tog alla kursdelta-
gare på sig finska färger och startade

såväl sökande efter leder som föränd-
ringar i desamma. Diverse autentiska
obduktionsfall låg också och väntade på
de – som vanligt – fullt sysselsatta och
vetgiriga regionala obducenterna (Figur
4). Där fick vi bland annat se fall av
misstänkt PMWS (Porcine Multisyste-
mic Wasting Syndrom) hos några
avvänjningsgrisar.

Ibland mötas de tu – eller tre
Kombinationen mellan kliniker/djur-
hälsoveterinärer och laboratorieveteri-
närer är förhoppningsvis givande för alla
inblandade. Informationsflödet går åt
båda håll när de som skriver remiss och
de som skickar tillbaka ett utlåtande
möts, och för att vara en obduktionskurs
avhandlas även otroligt mycket dia-
gnostik, behandling och profylax hos
det levande djuret. 

Vi ser redan fram emot kursen 2006
(tid och plats ännu inte fastlagd) och
välkomnar alla intresserade.

*KATARINA GUSTAFSSON, leg veterinär,
Svenska Djurhälsovården AB, c/o SVA, 
Avdelning för patologi, 751 89 Uppsala.
JENNY LUNDSTRÖM, leg veterinär, Svenska
Djurhälsovården AB, Box 7028, 750 07 Uppsala.

FIGUR 4. Diverse autentiska obduktionsfall låg och väntade på de vetgiriga regionala
obducenterna. 
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Allt fler Saco-medlemmar blir eller
funderar på att bli egna företagare,
så även inom Sveriges Veterinär-
förbund. Författaren belyser denna
utveckling, och har även talat med
en nyetablerad privatpraktiserande
veterinär i Norrbotten som ger sin
syn på tillvaron som egenföretagare.

Allt fler Saco-medlemmar blir eller fun-
derar på att bli egna företagare. Idag är
50 000 akademiker egna företagare,
antingen på heltid eller som bisyssla. Så
många som var tredje medlem kan
tänka sig att starta eget företag. Många
börjar sitt företagande på deltid, som en
bisyssla, tills de ser om de kan klara sin
försörjning på företaget.

Sveriges Veterinärförbund har ca 17
procent egna företagare bland sina med-
lemmar och utvecklingen har gått
snabbt. Det privata entreprenörskapet
tog inte fart förrän på 1960-talet och
sannolikt fortsätter antalet egenföretagare
att öka eftersom smådjurs- och hästsek-
torn ökar. Många av de privatpraktise-
rande veterinärerna jobbar med just
detta. 

Enligt en nyligen publicerad Saco-
undersökning är det – utöver rädslan för
att kliva ut i det okända – kostsamma
investeringar och svårighet att skaffa
riskkapital som är de största hindren för
en akademiker att starta eget företag.
Samma undersökning säger att den van-
ligaste orsaken till att bli företagare inte
är att man vill bli stormrik, utan utma-
ningen och möjligheten att utvecklas.
Många har ett specialkunnande som det
finns efterfrågan på och ser att de skulle
kunna göra ett bättre jobb om de slapp

byråkratin och hierarkin på den nu-
varande arbetsplatsen. Bara en mindre
grupp, främst yngre medlemmar, startade
eget därför att de var arbetslösa eller 
riskerade att bli friställda. Ett trösterikt
faktum är att heltidsföretagarna i
genomsnitt tjänar bättre än de gjorde
som anställda och alltså är relativt
framgångsrika ekonomiskt.

VIKTIGT ATT FÖRBUNDET DRIVER
OPINION
Främsta skälen för en privatpraktiserande
veterinär att vara med i Sveriges Veteri-
närförbund är att dra nytta av professio-
nens organisation snarare än att det är
veterinärernas fackförbund. Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap, SVS, är
intressant med exempelvis fort- och
vidareutbildning liksom bevakningen av
den veterinärmedicinska utvecklingen i
Sverige och internationellt. Tidningen,
förmånliga försäkringar, rabatter och en
allmän information/rådgivning till före-
tagarna är också attraktiva medlemsför-
måner. Egenföretagande veterinärer som
författaren talat med uppger som ett
exempel att veterinärutbildningen borde
innehålla mer ”business management”,
och att veterinärförbundet borde driva
opinion för den saken.

– Vi är ett påtagligt yrkesförbund
jämfört med många andra. Kåren är
liten med omkring 2 500 veterinärer
inklusive pensionärer och studerande.
De yrkesverksamma är ungefär 1 900
stycken och nyrekryteringen är 85 per
år, vilket kanske är en anledning till att
kårandan är så hög, berättar Amelie
Lothigius, ombudsman vid Sveriges
Veterinärförbund.

Saco uppmuntrar egenföretagandet hos
medlemmarna eftersom det behövs nya

och växande företag för att välfärden ska
tryggas. Är veterinärförbundet av samma
uppfattning?

– Ja, vi ser inte negativt på att det blir
fler privatpraktiserande veterinärer. Det
är bra att det finns så många arbetstill-
fällen som möjligt. Kan man klara sig
som egenföretagare och trivs med det så
är det jättebra, men det är upp till var
och en om man vill jobba som anställd
eller som egen, menar Amelie Lothigius.

Allt fler veterinärer blir egna 
företagare – främst kvinnor
BILL ERLANDSON, frilansjournalist.*

Veterinärförbundet är ett påtagligt yrkes-
förbund jämfört med många andra, 
vilket kanske är en anledning till att kår-
andan är så hög, tror Amelie Lothigius.
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FLEST KVINNOR BLAND 
FÖRETAGARNA
Sacos undersökning visar att veterinär-
förbundet går på tvärs mot Sacos
huvudtrend där egenföretagarna domi-
neras av män runt de femtio. Bland
veterinärerna är det andelen kvinnor
som ökar mest. I dag utgör kvinnorna
58 procent av dem som är egenföreta-
gare, vilket kanske kan borga för ett mer
jämlikt yrke i framtiden.

En av de kvinnor som nyligen har
startat eget – som privatpraktiserande
veterinär med ambulerande stordjurs-
praktik långt uppe i Norrbotten – är
Ingrid Ragnarsson. I våras startade hon
mot alla odds sin egen praktik efter att
ha varit distriktsveterinär sedan 1994. I
Norrland är man inte van vid privata
veterinäralternativ, så det var med viss
bävan hon tog steget.

– Jag har alltid fått höra att det inte
går, att det är för långa avstånd och för
få djur, men jag kände att jag ville ha en
förändring i livet och prova på egenföre-
tagandet. Idag går det över all förväntan!

Vad fick dig att ta steget att bli egen före-
tagare?

– Dels har jag alltid tänkt att jag en
dag vill jobba som min egen och när en
kollega satsade på att starta eget i Luleå,
granndistriktet, så blev jag inspirerad.
Jag ville ha ett annorlunda liv där jag
mer kunde bestämma över min egen tid
och bättre fördela den mellan barnen,
(tre stycken i dagis- och lågstadieåldern)
de egna djuren och jobbet. Inte minst
handlade det om att själv få välja att
arbeta med stordjur, kor och hästar.

Var det lätt att starta företaget?
– När jag väl hade fattat beslutet gick

det bra. Det var lite nervöst när jag skulle
dra igång och hade svårt att sia om hur
mycket jobb jag skulle få, men nu kän-
ner jag att det var rätt beslut.

Var det förknippat med stora investeringar?
– Jag hade kvar en stor del av min

utrustning sedan början på 1990-talet,
då man hade sin egen utrustning. Vi har
egna djur på gården (maken Börje har

25 mjölkkor och Ingrid föder upp halv-
blodshästar) och då ville jag ha utrust-
ningen hemma. Men större saker som
ultraljud har jag fått investera i, liksom

Jag kände att jag ville ha en förändring i livet och prova på egenföretagandet. Idag går
det över all förväntan, säger Ingrid Ragnarsson.

➤
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ett grundlager av medicin och förbruk-
ningsmaterial, en ganska stor investe-
ring.

Hur klarade du av de investeringarna?
– Dels tog jag av mitt sparkapital och

dels sålde jag en häst, så jag behövde inte
låna pengar. Däremot tog jag en check-
kredit för att klara mig om det skulle
dröja innan allt rullade igång på allvar.

Vad är fördelen med att vara egen före-
tagare?

– Jag kan ägna mer tid åt barnen och
ibland ta med mig dem på jobbet.
Visserligen jobbar jag nog mer än tidi-
gare, jag har jour själv och finns i stor
utsträckning tillgänglig för mina djur-
ägare när de nu har valt mig, men det

känns ändå mindre betungande efter-
som jag väljer det själv. En nackdel är att
inte få arbeta tillsammans med kolleger,
men då får man ha goda kontakter med
andra veterinärer som också har startat
eget, säger Ingrid Ragnarsson. 

Hon bor i lilla Bonderbyn, 1,5 mil
från Kalix uppmed Kalixälven. Därav
den oundvikliga sista frågan:

Får du behandla renar också?
– Jo, en gång kastrerade jag faktiskt

en ren uppe på fjället, men annars ser
jag inte till dem så mycket.

*BILL ERLANDSON,  frilansjournalist, 
Teknologgatan 3, 113 60 Stockhom.
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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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Export av sperma ger jätte-
vinst
❘❙❚ Svenska tjurar fortsätter att skära guld
– allra mest i USA. Exporten av sperma
slår nya rekord och Svensk Avel får en
förtjänst på tio miljoner kronor, skriver
tidningen Land Lantbruk den 8 november.

– När den svenska marknaden viker
räddar exporten ekonomin för oss, säger
Magnus Håård, VD för Svensk Avel.

I år blir inkomsterna 20 miljoner kronor
för det helägda exportbolaget med tre
anställda. En halv miljon doser säljs utom
Norden i år – en fördubbling mot i fjol.

Det finns heller inga tecken på avmatt-
ning på USA-exporten. Tvärtom är det här

bara början, den stora försäljningsboomen
kommer om något år säger Magnus Håård
till Land Lantbruk. Försäljningen till USA
når cirka 180 000 doser i år och är klar
etta på exportlistan. I säljtoppen ligger
sedan Storbritannien, Italien, Sydafrika
och Mexiko.  ■

Djurmiljön sämre på häst-
gårdar än på lantbruk
❘❙❚ De halländska hästgårdarna håller inte
måttet. Vid länsstyrelsens besiktningar
efter förprövning upptäcks fler brister på
hästgårdar än på lantbruk, rapporterade
tidningen ATL den 31 oktober.

Jan Petersson, byggnadskonsulent 
på länsstyrelsen i Halland är bekymrad.
Hälften av de djurstallar som besiktigas
efter förprövning uppvisar brister, allra

sämst är läget på hästgårdarna.
– Jag blir besviken när jag kommer ut,

man förväntar sig inte sådant här. 
De vanligaste bristerna som Jan Peters-

son möts av är otillräcklig värme och 
ventilation, dåligt brandskydd och för 
små utrymmen för hästarna.

– Ett annat exempel är täckeshängare
som sitter i boxgången. Täcken hör
hemma i torkrum eller sadelkammare. 
För höga bullernivåer är också vanligt,
likaså oskyddade fönster eller felaktigt
placerade fönstergaller, oskyddade elkab-
lar samt felaktigt placerade lampor och
lysrör.

En förklaring till att djurmiljön är sämre
på hästgårdar än på lantbruk tror Jan
Petersson är att hästägarna saknar den
kunskap om djurhållning som lantbru-
karna har.   ■

❘ ❙ ❚ noterat

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa bedriver forskning, undervisning och information inom
områdena djurhälsa, djurbeteende, inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö och den yttre miljön. För vidare
information, se www.hmh.slu.se.

Vi söker en universitetsadjunkt som har visioner och kan planera, leda, undervisa och utveckla våra
djurskyddskurser, särskilt sådana som riktar sig till djurskyddsinspektörer. Du kommer att ingå i Avdelningen
för djurskydd, där du har möjligheter att utveckla utbildningar i Sverige och internationellt. Från hösten
2007 förväntas du undervisa i djurskydd i Programmet för etologi och djurskydd. I arbetet ingår också
omfattande kontakter med djurägare, föreningar, djurskyddsinspektörer, veterinärer, myndigheter och
organisationer med inriktning på olika djurslag. Du kommer att ha viss möjlighet att bedriva forskning
inom tjänsten. 

Tjänsten är tidsbegränsad (6 månader) men möjlighet till förlängning kan finnas.

Kvalifikationer: Vi söker dig som är veterinär och vi ser det som meriterande om du har disputerat eller
har motsvarande forskningskompetens. Du bör ha dokumenterad god pedagogisk förmåga samt erfa-
renhet av undervisning och praktiskt arbete med djurskydd.

Vid tillsättandet fästes särskild vikt vid din personliga lämplighet, praktisk erfarenhet från olika slags djur
och djurhållningar.

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas. 

Mer information Linda Keeling, professor, tfn 018-671 622, e-post Linda.Keeling@hmh.slu.se 

Facklig företrädare för SACO Maria Tivemo Eftring, tfn 0511-671 96 och för ST Lars Johansson,
tfn 0511-671 38.

Välkommen med Din ansökan märkt med referensnr 3208/05 samt meritförteckning och övriga hand-
lingar. Ansökan ska ha inkommit till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 05 Uppsala, senast den 16
december 2005.

Sveriges lantbruksuniversitet 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara söker 

Universitetsadjunkt i djurskydd
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Veterinärer till Strömsholm
R E G I O N D J U R S J U K H U S E T  S T R Ö M S H O L M fortsätter att växa. Inför 
kommande vår och sommar behöver vi förstärkning med flera veterinärer. 
Vi söker i första hand dig som är smådjursveterinär med något års erfarenhet. 
Men även du som är nyutexaminerad är välkommen att ansöka. Vi erbjuder 
en veterinärmedicinsk miljö i världsklass och ger dig en grundlig introduktion
innan du påbörjar det kliniska arbetet. Välkommen med skriftlig ansökan 
senast den 21 december till biträdande chefveterinär Annnika Tranaeus Rowe,
Regiondjursjukhuset Strömsholm, 730 40 Kolbäck. Har du frågor, maila gärna
till annika.tranaeus.rowe@regiondjursjukhuset.se.

REGIONDJURSJUKHUSET

STRÖMSHOLM

0220-458 00 • www.regiondjursjukhuset.se  

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

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

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

kongresser
& kurser

SVENSKA

■ Nya
12/1 -06. KURS ”MRI IN PRACTICE” 
– INRIKTNING SMÅDJUR. Grundläggande 
kunskap i Magnetresonanstomografi.
Vad kan vi se? Vilka fall lämpar sig för
MRT-undersökning? Arrangeras i 
Skara av Hästsjukhuset i Skara och 
Blå Stjärnans djursjukhus. 
Info: www.bilddiagnostik.com 
tel: 0702-846 194.

14/1 -06. KURS ”MRI IN PRACTICE” 
– INRIKTNING HÄST. Grundläggande 
kunskap i Magnetresonanstomografi.
Vad kan vi se? Vilka fall lämpar sig 
för MRT-undersökning? Arrangeras i
Skara av Hästsjukhuset i Skara och 
Blå Stjärnans djursjukhus. 
Info: www.bilddiagnostik.com, 
tel: 0702-846 194.

ATG HÄSTKLINIKERNA AB SÖKER
Utbildningsveterinär
Vi söker nu en legitimerad veterinär med stort hästintresse och gärna med erfarenhet från kliniskt arbete
med hästar. Vi erbjuder ett treårigt vidareutbildningsprogram i egen regi med syfte att leda fram till exa-
mination för specialistkompetens i hästens sjukdomar. Du kommer att få arbeta under handledning av
erfarna kollegor, delta i kurser, göra ett eget vetenskapligt arbete och även vikariera till del på befintliga
tjänster. Utbildningsprogrammet finner du under http://www.svf.se/Utbildningar.

Du måste ha ett gediget intresse för hästar och hästsport. Vi värdesätter social kompetens, yrkeskunskap,
engagemang, arbetskapacitet och fortbildningsintresse. Tjänsten är en tidsbegränsad heltidstjänst (3 år)
med placering på flera av våra kliniker under tjänstetiden liksom fortbildning vid något större djursjuk-
hus. Villkor för tjänsten är reglerade i kollektivavtal med Sveriges Veterinärförbund.

Upplysningar lämnas av chefveterinär Peter Franzén,  08-627 20 50.

Ansökan med styrkt meritförteckning samt 3 referenser skall vara ATG Hästklinikerna AB tillhanda
senast den 15 januari 2006 på adress: 
ATG, Personalavdelningen, Att. Ulrika Hedlund, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm

ATG Hästklinikerna AB driver 24 hästkliniker och häst-
sjukhus där vi behandlar alla hästraser och alla typer
av hästar. Vi har ca 45 veterinärer och 60 assistenter
anställda vid dessa kliniker. På klinikerna utförs årligen
drygt 60 000 behandlingar. Klinikerna använder modern
utrustning som digital röntgen, ultraljud och videoen-
doskopi . Flertalet kliniker har operationsfaciliteter för
häst i helnarkos med bl.a. artroskopiutrustning.
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27–28/01 -06. GRUNDKURS I ULTRALJUD

arrangeras i Uppsala av Svenska
Djursjukhusföreningen Utbildning AB,
SVS Smådjurssektion och avd för 
bilddiagnostik, SLU. Info: Kicki
Gustafsson-Berger, 070-211 09 81 och
www.djursjukhusforeningen.com.

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

6/12 -05. SYMPOSIUM – VACCINATION AV

SÄLLSKAPSDJUR, Stockholm. 
Arr: Intervet AB. (SVT 14/05)

7/12 -05. SYMPOSIUM – VACCINATION AV

SÄLLSKAPSDJUR, Göteborg. 
Arr: Intervet AB. (SVT 14/05)

16–27/1 -06. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION

– NÖTKREATUR,  SLU. Arr: Institutionen
för Kliniska Vetenskaper (KV), SLU.
(se annons i SVT 14/05)

13–17/2 -06. KURS I ARTIFICIELL INSEMINATION

– HÄST, SLU. Arr: Institutionen för
Kliniska Vetenskaper (KV), SLU. 
(se annons i SVT 14/05)

INTERNATIONELLA

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

■ Nya
19–23/4, 31/5–4/6, 26–30/7, 6–10/9 OCH

1–5/11 -06. VETERINARY CHIROPRACTIC FOR

HORSES AND COMPANION ANIMALS arrange-
ras i München, Tyskland av BackBone-
Academy. Info: BackBone-Academy for
Veterinary Chiropractic and Healing
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➤

Länsstyrelsen behöver förstärka djurskydds- och djurhälsogruppen med en biträdande länsveterinär.
Tillsammans med länsveterinären är Du vår expert på djurens hälso- och sjukvård, djurskydd, livsmedel
och smittskydd. I arbetet ingår tillsyn över bl.a. den kommunala djurskyddstillsynen och veterinär verk-
samhet. Arbetet omfattar även planering av epizootiberedskap samt information och rådgivning till kom-
muner och medborgare i djurhälso-/veterinära frågor.

Vi söker Dig som är legitimerad veterinär med allsidig erfarenhet från olika veterinära områden. Det är en
fördel om Du har erfarenhet även av livsmedelstillsyn. Vi fäster stor vikt vid Dina personliga egenskaper.
Vi utgår därför ifrån att Du har ett stort engagemang för djurens välfärd och är initiativrik och resultat-
inriktad. Vidare att Du har lätt för att knyta kontakter och att uttrycka Dig i tal och skrift. Du har en god
administrativ förmåga och har lätt för att samarbeta. 

Anställningen är en tillsvidareanställning, 50 %, med tillträde snarast.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats och eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter
etnisk och kulturell mångfald.

Körkort och god datorvana är en nödvändighet.

Vill Du veta mer:
kontakta länsveterinär Per Jonsson eller enhetschef Ann-Kristin Grundström. Fackliga företrädare är
Yvonne Carlsson (ST) och Ulrika Schröder (SACO). Samtliga kan nås på telefon 0155–26 40 00. Se även
Länsstyrelsens hemsida www.d.lst.se.

Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar Du vill åberopa senast den
21december 2005 till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping eller gärna via e-post till vår
officiella e-postadress lansstyelsen@d.lst.se. Ange ref nr 112-10015-2005.

Södermanlands län – den sköna lustgården med bovänliga miljöer
– belägen centralt i Mellansverige. Länsstyrelsen har en mängd vitt
skilda arbetsuppgifter – ingen annan statlig myndighet har så stor
bredd i verksamheten. Vi arbetar med samhällsplanering, infrastruk-
tur, näringslivsfrågor, miljön i vid bemärkelse, sociala frågor och
svarar också för tillsyn och utfärdar föreskrifter inom en rad olika
områden och mycket annat. Vår länsstyrelse har ca 170 anställda.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

söker en

Biträdande länsveterinär, deltid 50 %
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Arts, Lindenstr. 4, D-27419 Kalbe,
Germany. Tel +49-4282-590688, 
Fax +49-1212-5-10329180, e-mail
contact@BackBone-Academy.com,
hemsida www.BackBone-Academy.com

■ Tidigare publicerade
7–11/12 -05. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

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

14–17/12 -05. A NEWLY DEVELOPED

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

18–22/1 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

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

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

22–26/2 -06. BASIC ANIMAL CHIROPRACTIC

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

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

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

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

21–23/4 -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)

Veterinärer på Main – Rhen

Så gjorde han det igen!
KG Linderholm – välkänd veterinär –
har under många år ordnat kunskaps-
och kulturresor för veterinära kolleger
på Europas floder, den senaste från
Nürnberg till Basel på floderna Main
och Rhen. Servicen på det luxuösa
kryssningsfartyget River Cloud var av
1:a klass.

Tema: Viner och kultur i sydtyska
och franska städer med bland annat
utflykt till Alsace, där vi fick uppleva
vin från druvan på stocken till föräd-
lingen från 1900-talets början till
dagens utsökta produkt.

Vi hoppas att KG fortsätter i samma
anda med det tunga och tidskrävande
förarbetet, för att ge oss möjlighet att
få ta del av hans stora kulturella och
kulinariska kunnande.

ANNA-LISA OCH RUDOLF LUNDBERG

VIVIANNE BERGSTRÖM-KIVIOJA OCH

HEIKKI KIVIOLA

CHARLOTTE CHATILLION-WINBERG OCH

SUNE PERSSON

GUNILLA OCH SVEN-ERIK SJÖSTRAND

CECILIA OCH RUNO CRONSTRÖM

BIRGIT OCH HERBERT RUMPLER
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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

➤
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❘ ❙❚ kåseri
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JAG SITTER PÅ LÖRDAGSMORGONEN och läser
Land, då jag drabbas av ett svårt sting av avund-
sjuka. I en radannons erbjuder ”Linda” konkreta
tydliga svar. Bara en sån sak är ju ett drömmål för
varje veterinär. Men inte nog med detta. ”Linda”
utger sig också för att vara seriös, erfaren medial
tarot-tolk och djurkommunikatör. Det är nu avund-
sjukan verkligen sätter in. Inte nog med att hon
kan prata svenska, kanske engelska och eventuellt
något språk till. Hon talar dessutom andevärldens
språk samt alla djurvärldens språk. 

Anamnesupptagningen skulle inte längre vara ett
problem av större vikt…

”Jo förstår ni, Fru Karlsson. Lilla Missan säger att hon
inte tycker om tonfisk och leverpastej. Hon vill hellre ha
oxfilé. Det är därför hon matvägrat så intensivt de senaste 12
timmarna.” 

Man skulle också kunna få ökad förståelse från patienter-
na inför förestående ingrepp.

”Förlåt att jag kallade er Brunte, herr Hiiiiiaaaaaooouuu-
hhhhhööhh. Det är bara det att er ägare gärna vill att ni skall
vaccineras mot influensa så ni skall slippa bli sjuk. Smärtan är
ytterst obetydlig för ett magnifikt djur i er storlek.” (Jag har
alltid inbillat mig att hästar skulle falla för smicker om jag
bara kunde framföra det på rätt sätt. De är nog lite egotrip-
pade och pråliga).

Medaljens baksida skulle väl antagligen vara att höra vad
djuren står och viskar till varandra när man gör levandedjurs-
besiktning på slakteriet.

– Psssst! Vad gör vi här, Majros?
– Jag vet inte Gullfina, men den där snorkiga kvigan 112

Klara flinade något om ”pensionsdags från Bregott-fabriken”
när den där ohövliga busschauffören ledde ut mig från ladu-
gården.

– Jag undrar vad som händer bakom den där dörren.
– Jag vet inte… Kanske är det avtackningskommittén…

JAG HAR LITE SVÅRT att hålla masken när man står framför
en djurägare som på fullaste allvar refererar till ett samtal med

en djurpratare. Vad skulle reaktionen bli om jag erbjöd mig
att mot arvode ”tala” med t ex en häst, och sedan erbjuda att
”heala” den i stället för att skriva ut ett recept på t ex ett
flunixinpreparat. Många ”seriösa” djurpratare och ”healare”
erbjuder dessutom sina tjänster på distans, via telefon. Jag
skulle alltså inte ens behöva lämna mitt varma och bekväma
kontor för förrättningens skull. Låt mig säga att lättingen
inom mig börjar vädra morgonluft. 

Så fort jag skrivit klart detta kåseri, skall jag nog sätta mig
och fila på ett par kursansökningar. 

Jag skulle behöva en kurs i djurpratning och en i healing.
Kanske skulle man också söka en kurs i självförsvar, mer som
en slags ”nöjd kund-garanti”. Ett svart bälte i karate eller annat
videovåld kan behövas när debiteringsfrågorna börjar dimpa
in och kanske även för att hålla ansvarsnämnden i schack.

Håll gärna utkik efter mina framtida annonser. Distans-
konsultation blir inget problem, det finns ju så fina head-set
till mobiltelefonerna. Bara in med pluggen i örat på patienten
så skall jag nog tala dem tillrätta. För er som håller på med
reptiler och fåglar, får jag nog rekommendera en telefon med
högtalarfunktion i stället. Men då måste ni lova mig att
lämna rummet så att jag får tala ostört med patienten.

Djurpratarens hemligheter kan ju inte avslöjas för alla och
envar.

PETER ZAFF

Vem vill inte ge ”konkreta 
och tydliga svar”…?
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Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande
stationer:

Hudiksvall –  en heltidsanställning (dnr 06-8239/05)

Eskilstuna –  en anställning på 70–100 %  (dnr 06-8375/05)

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

Hudiksvall –  ett långtidsvikariat 80 % från 1 mars 2006 t.o.m. 
1 mars 2007 (dnr 06-8238/05)

Falköping –  ett långtidsvikariat 100 % från 1 februari 2006 t.o.m.
31 augusti 2006 (dnr 06-8376/05)

Skara –  en heltidsanställning (dnr 06-8377/05)

Kungsbacka –  en utvecklingstjänst (dnr 06-8612/05)

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se

Sista ansökningsdag 14 december 2005.

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

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
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